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1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Secretaria-Executiva do 

Ministério da Justiça e pelas seguintes unidades prestadoras de Contas: Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual; Gabinete do Ministro; Comissão de 
Anistia; Secretaria Nacional de Justiça; Secretaria da Reforma do Judiciário; e Secretaria de Assuntos 
Legislativos. 

Neste Relatório de Gestão são descritos o processo de elaboração do Planejamento Estratégico 
MJ 2015-2019, com seus produtos envolvidos, objetivos estratégicos e indicadores estabelecidos para 
seus acompanhamento e mensuração. Além disso, são relacionados os programas temáticos em que 
o MJ esteve responsável pela condução das políticas públicas, relacionados ao PPA 2012-2015, com 
suas metas estabelecidas, as ações realizadas, os resultados alcançados, além dos meios 
orçamentários, financeiros, contábeis, patrimoniais, logísticos, de pessoal e tecnológicos utilizados 
para o cumprimento dos objetivos institucionais ao longo do exercício de 2015. 

Relata acerca das estruturas de governança no Ministério, dos mecanismos disponibilizados 
pelo órgão para o acesso do cidadão, dos indicadores, das recomendações emanadas pelos órgãos de 
controle no decorrer do exercício e as medidas adotadas, sendo assinalados os avanços obtidos e os 
obstáculos para a consecução de algumas ações. 

O documento foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro 
de 2010, as Decisões Normativas TCU nº 146, de 30 de setembro de 2015, e nº 147, de 11 de 
novembro de 2015, bem como com a Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015. Está 
estruturado em oito capítulos, sendo o último destinado aos anexos. 

Seguindo a estrutura de conteúdos do Anexo Único da Portaria TCU nº 321/2015, os itens 3.1, 
3.3, 3.4, 3.8 a 3.10, 4.4 a 4.13, 4.15 a 4.51, 5.2 a 5.7, 5.10 a 5.15, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 8.5, 8.6, 9.4 a 9.8, 
9.10 a 9.12 não se aplicam à natureza jurídica das Unidades Prestadoras de Contas – UPCs. 

As informações referentes ao item 7.7, do Anexo Único da referida Portaria, constam no Anexo 
do presente Relatório de Gestão.  

Dentre as principais realizações da gestão no âmbito da Secretaria-Executiva e demais UPCs 
inseridas no relatório para o ano de 2015, pode-se destacar: 

• Elaboração e implementação do Planejamento Estratégico MJ (PEMJ)2015-2019; 
• Conclusão do PPA 2012-2015 com resultados positivos e elaboração do novo PPA 2016-

2019; 
• Incremento nas estruturas de governança com a regulamentação do funcionamento do 

Sistema de Doações e Equipagem – SIDE e a criação da Comissão de Aquisições 
Compartilhadas – CAC; 

• Implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI; 
• Ampliação em 40% do número de requerimentos de anistia política apreciados em 2015; 
• Modernização da gestão de requerimentos de anistia, com o lançamento de sistema de 

gerenciamento de processos (SINCA) e a realização de otimização de processos de trabalho; 
• Fortalecimento do Sistema Nacional do Refúgio; 
• Aprimoramento da legislação de combate à corrupção; 
• Oferta de 11.500 vagas para capacitação em quatro cursos sobre resolução autocompositiva 

de conflitos pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM; 
• Atualização do Índice Nacional de Acesso à Justiça – INAJ e a construção de dois novos 

indicadores: o Indicador Nacional de Despesas com o Acesso à Justiça e o Indicador 
Nacional de Acesso à Justiça para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar; 

• Promoção do Marco Civil da Internet, por meio de participação da sociedade; 
• Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça; 
• Alinhamento entre os projetos estratégicos do PEMJ 2015-2019 aos projetos prioritários do 

PDTI;  
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• Estudos para reavaliação dos instrumentos utilizados para transferências voluntárias. 
Dentre as dificuldades encontradas para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos para o 

exercício de 2015, podem ser mencionados como principais gargalos: (i) o ajuste fiscal no Governo 
Federal, com contingenciamentos decorrentes do Decreto nº 8.580, de 27 de novembro de 2015; (ii) 
o quadro de pessoal ainda insuficiente para atender todas as demandas existentes no âmbito da MJ; e 
(iii) o início do processo de estruturação da Pasta, a partir de cortes de cargos propostos pela 
Presidência da República, sendo necessária a reavaliação de determinadas políticas.  

 
  



18 
 

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 
 

O primeiro capítulo a ser apresentado tem por objetivo contemplar os elementos identificadores 
das Unidades Prestadoras de Contas inseridas no presente relatório de gestão, de modo a caracterizá-
las, correspondendo ao item 3 do Anexo Único da Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015, 
com seus respectivos subitens 3.2, 3.5, 3.6 e 3.7, aqui relacionados nos subitens 2.1 a 2.4. 

Assim, o subitem 2.1 trata das finalidades e competências da Secretaria-Executiva – SE e 
demais unidades envolvidas, abordando as razões pelas quais foram criadas e existem. O subitem 2.2 
traz o contexto em que as unidades se encontram inseridas a partir de um detalhamento de seus 
ambientes de atuação.  

Por conseguinte, o subitem 2.3 aborda a estrutura orgânica das unidades em questão, bem como 
as áreas consideradas mais estratégicas na gestão e aquelas funções relevantes para a governança.  

Finalizando o capítulo, as informações contidas no subitem 2.4 identificam os macroprocessos 
finalísticos da SE e consolidadas, sendo estes agrupamentos de processos necessários para o 
cumprimento da missão do Ministério da Justiça – MJ, gerando assim, valor para a sociedade.   
 
2.1. Finalidade e Competências 
 
2.1.1. Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 
 

A Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça – SE/MJ tem como objetivo assegurar o 
perfeito funcionamento da Pasta com vistas ao cumprimento da missão institucional do órgão, 
“Trabalhar para a consolidação do Estado Democrático de Direito”. 

Suas competências estão estabelecidas tanto no Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, 
quanto pela Portaria nº 1.370, de 15 de agosto de 2014, que aprova o regimento interno da Secretaria-
Executiva. Assim, podem ser elencadas as seguintes competências no âmbito da SE: assistir ao 
Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da 
estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas; supervisionar e coordenar as atividades de 
organização e modernização administrativa, assim como as relacionadas com os sistemas federais de 
planejamento e de orçamento, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos 
recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do MJ; e 
auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação das ações da área de 
competência do Ministério. 

A SE exerce, ainda, o papel de órgão setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal – SIPEC, do Sistema de Organização e Modernização Administrativa, do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Sistema de Serviços Gerais –
SISG, do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, do Sistema de Contabilidade Federal, do 
Sistema de Custos do Governo Federal e do Sistema de Administração Financeira Federal, por 
intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração a ela subordinada. 

Com relação ao Gabinete da Secretaria-Executiva, este tem como competências: elaborar e 
acompanhar a pauta de trabalho do Secretário-Executivo, de modo a prestar assistência em suas 
funções de representação política e social; preparar despachos e controle do expediente pessoal do 
Secretário-Executivo; e orientar e controlar as atividades administrativas no âmbito da Secretaria. 

O Secretário-Executivo Adjunto, por sua vez, auxilia o Secretário-Executivo na direção, 
organização, orientação, coordenação e no controle das atividades da SE, além de substituí-lo 
eventualmente, em seus impedimentos ou afastamentos legais. Desempenha também outras 
atividades compatíveis com suas atribuições de acordo com as determinações do Secretário-
Executivo. 

Já a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA é uma unidade 
subordinada à SE, cujas competências são: planejamento, coordenação e supervisão da execução das 
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atividades relativas aos sistemas federais de planejamento e de orçamento, de organização e 
modernização administrativa, de contabilidade e de administração financeira, de administração de 
recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais; bem como 
fornecimento de informação e orientação aos órgãos da Pasta quanto ao cumprimento das normas 
administrativas estabelecidas; desenvolvimento das atividades de execução orçamentária, financeira 
e contábil; realização das tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por 
bens e valores públicos, e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que 
resulte em dano ao erário; controle do cronograma de licitações do MJ; e o gerenciamento do Serviço 
de Informação ao Cidadão – SIC Central deste Ministério.  

Visando o cumprimento das referidas competências institucionais, encontram-se formalmente 
subordinadas à SPOA as seguintes Coordenações-Gerais da Secretaria-Executiva: Coordenação-
Geral de Logística – CGL; Coordenação-Geral de Modernização e Administração – CGMA; 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH; Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação – CGTI; Coordenação-Geral de Planejamento Setorial – CGPLAN; Coordenação-Geral 
de Orçamento e Finanças – CGOF, e a Coordenação de Contabilidade – CCONT.  

Em razão da complexidade das atribuições da Secretaria-Executiva, fez-se necessária a criação 
do cargo de Diretor de Programa, com a finalidade de assessorar a SE em assuntos de Orçamento, 
Finanças, Contabilidade e Planejamento, bem como supervisionar e apoiar as atividades das 
Coordenações-Gerais relacionadas a tais temáticas. Neste sentido, as competências de planejamento, 
orçamento, finanças, custos e contabilidade atribuídas à SPOA, por meio do Decreto nº 6.061, de 15 
de marco de 2007, e ratificadas pela Portaria MJ nº 1.370, de 15 de agosto de 2014, foram 
subdelegadas ao Diretor de Programa, conforme disposto na Portaria SPOA nº 66, de 4 de junho de 
2014.  

Isto posto, o Diretor de Programa possui, entre outras funções, as seguintes: a) planejar, 
coordenar e supervisionar, no âmbito do Ministério da Justiça, a execução das atividades relacionadas 
com os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de 
Contabilidade Federal, de que trata a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e com o Sistema de 
Custos do Governo Federal, de que trata a Portaria nº 157, de 9 de marco de 2011, da Secretaria do 
Tesouro Nacional; b) promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos 
no item (a), e informar e orientar os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas 
administrativas estabelecidas; c) realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesas e demais 
responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio, ou outra 
irregularidade que resulte dano ao erário; d) planejar, coordenar e supervisionar a execução das 
atividades das Coordenações-Gerais de Planejamento Setorial e de Orçamento e Finanças, bem como 
da Coordenação de Contabilidade; e) atuar como ordenador de despesas no âmbito da CGOF; e f) 
praticar outros atos necessários às atividades de planejamento setorial, de orçamento, de finanças, de 
contabilidade e de custos. 

Cabe ainda ao Diretor de Programa assinar documentos e baixar atos necessários à execução 
orçamentária das dotações consignadas no Orçamento Geral da União em favor do Ministério da 
Justiça ou das que lhe forem descentralizadas, e à movimentação e ao uso dos recursos financeiros, 
independentemente de sua fonte ou origem. Trata-se de processo recorrente, por exemplo, a emissão 
de declaração de disponibilidade orçamentaria quanto à existência de orçamento para pagamento de 
despesas de pessoal relativas a sentenças judiciais e de exercícios anteriores originários de sentenças 
judiciais.  

 
2.1.2. Secretaria-Executiva do CNCP 

 
Unidade pertencente à estrutura regimental da Secretaria-Executiva, que tem por finalidade 

promover a coordenação dos órgãos do governo para o planejamento e execução de ações visando ao 
combate à pirataria e aos delitos contra a propriedade intelectual. 
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 O órgão colegiado Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual – CNCP tem por finalidade, dentre outras, estudar e propor medidas e ações destinadas ao 
enfrentamento da pirataria e ao combate a delitos contra a propriedade intelectual no País.  

Nesse sentido, sua atuação deve se pautar por um recorte de diálogo e trocas de experiências 
entre atores interessados em debates sobre os rumos da política pública no país, além de organizar e 
manter informações que possibilitem a tomada de decisão mais adequada tanto por gestores públicos 
de repressão e educação quanto por atores privados engajados no combate à pirataria no Brasil.  

É importante notar que pelo caráter interfederativo que o combate à pirataria tem no país é 
imprescindível a atuação do CNCP como um articulador entre esses entes, bem como um fomentador 
de boas práticas que possam ser replicadas pelos diferentes órgãos e entidades públicos e privados no 
Brasil. 

 
2.1.3. Gabinete do Ministro 
 

Com competências estabelecidas no Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, e na Portaria nº 
1.146, de 10 de junho de 2008, que aprova o seu regimento interno, o Gabinete do Ministro – GM 
tem a atribuição de prestar assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, assistindo-o em sua 
representação política e social, atuando como relações públicas e ocupando-se do preparo e despacho 
do seu expediente pessoal. Cabe ainda ao GM: coordenar as atividades que dizem respeito à relação 
desta Pasta com o Congresso Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos e no 
atendimento as consultas e requerimentos formulados por parlamentares; desenvolver atividades de 
âmbito internacional, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores, ou de outros órgãos 
da administração pública; promover a gestão da política de comunicação social, consoante às 
diretrizes de comunicação emanadas da Presidência da República; e, ainda, providenciar a publicação 
oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério. 
 
2.1.4.  Comissão de Anistia 
 

A Comissão de Anistia – CA, instituída no âmbito do Ministério da Justiça com a finalidade de 
examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado de Justiça em suas 
decisões, tornou efetivo o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da 
Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a concessão de anistia política. 

Assim, a Comissão de Anistia atua tanto na dimensão individual (de reconhecer a cada 
requerente sua condição de anistiado político e o direito às reparações morais e econômicas, 
compensando prejuízos causados pelo arbítrio estatal), quanto no cumprimento também da função 
pública de aprofundar o processo democrático brasileiro, a partir da busca de valores próprios da 
Justiça de Transição: o direito à reparação, à memória e à verdade. 

Desse modo, além da competência estabelecida inicialmente de julgar os requerimentos de 
anistia política, seu escopo foi ampliado com a criação do projeto do Memorial da Anistia Política do 
Brasil e do eixo de ações educativas e culturais, cujo objetivo é estimular a formulação, gestão e 
fomento de políticas públicas para a promoção da Justiça de Transição, preservação da memória e 
educação para a democracia e o Estado de Direito. 

De acordo com o Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.031, de 
20 de junho de 2013, em seu art. 7º, compete ainda à Comissão de Anistia: (i) examinar os 
requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado da Justiça em suas decisões, nos 
termos da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002; (ii) implementar e manter o Memorial de 
Anistia Política do Brasil e seu acervo; e (iii) formular e promover ações e projetos sobre reparação 
e memória. 

Além disso, com a criação do projeto Memorial da Anistia Política no Brasil, as Portarias MJ 
nº 858/2008 e nº 203/2010 estabeleceram para a CA algumas competências, a saber: servir como 



21 
 

espaço público de reparação moral e coletiva aos perseguidos políticos entre 1946 e 1988 nos termos 
da Lei nº 10.559/02; preservar a memória política brasileira, visando valorizar a democracia, os 
direitos humanos e as liberdades públicas por meio de um espaço público de exposições; preservar a 
memória do processo de reparação no Brasil realizado pela Comissão de Anistia; organizar e tratar o 
acervo de requerimentos da Comissão de Anistia para a implantação de um centro de documentação, 
com vistas ao acesso público dos documentos acumulados; garantir o direito de acesso a informações 
públicas sobre fatos históricos constantes do acervo documental da Comissão de Anistia; gerar e 
difundir pesquisas e conhecimentos sobre processos de transição dos regimes autoritários, 
consolidação da democracia e garantia dos direitos humanos; apoiar iniciativas da sociedade civil 
relacionadas aos objetivos do Memorial; realizar ações educativas para semear a consciência em 
relação aos crimes contra os direitos humanos visando a sua não repetição; integrar a rede 
internacional de museus e monumentos de memória histórica; atuar em parceria com entidades 
públicas e privadas que atuem na temática da anistia e da justiça de transição; e realizar eventos 
nacionais e internacionais com objetivo de fomentar o debate público sobre a anistia e a justiça de 
transição no Brasil. 

 
2.1.5.  Secretaria Nacional de Justiça 

 
A Secretaria Nacional de Justiça – SNJ reúne atribuições relacionadas à cidadania e ao 

atendimento e garantia de diversos direitos, como a efetivação dos direitos dos estrangeiros, incluindo 
nacionalidade, naturalização, instrução de processos de reconhecimento da condição de refugiado e 
de asilo político. Atua ainda no processo de modernização da moldura normativa migratória e do 
desenho dos planos nacionais sobre migrações e refúgio. Além disso, está inserida em iniciativas 
decorrentes do contexto de mudança e aumento expressivo dos fluxos de refugiados e migrantes para 
o país, envolvendo o aprofundamento de estratégias de atendimento e inclusão social, bem como a 
coordenação de ações com diferentes ministérios setoriais, estados, municípios e o Distrito Federal – 
DF. 

Cabe também à SNJ coordenar a política nacional de justiça, articulando-se com o Ministério 
Público, os Poderes Judiciário e Legislativo, além de outros agentes da justiça, como a Defensoria 
Pública, as Polícias e organizações da sociedade civil. Em sua atuação, somam-se ainda: a garantia 
de direitos da criança e do adolescente, como a realização de classificação indicativa de filmes, 
novelas e jogos eletrônicos; a titulação de organizações da sociedade civil; e a direção da política 
nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Destaca-se o importante papel da SNJ como um grande articulador no combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro, reunindo diversos órgãos com o mesmo interesse, por meio da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, dos Laboratórios de 
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-LD e de diversas capacitações.  

 Ainda a cargo da Secretaria está a cooperação jurídica internacional do Brasil em diversos 
acordos internacionais dos quais o país quer ser ou já seja signatário. Atualmente, exerce o papel de 
autoridade central para tratados multilaterais e bilaterais em matéria penal e cível e na representação 
do Brasil em foros e redes internacionais e negociação de acordos internacionais.  
 
2.1.6.  Secretaria de Reforma do Judiciário 
 

A Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ tem como objetivo promover, coordenar e 
sistematizar propostas destinadas à reforma do Poder Judiciário no Brasil, bem como o papel de 
articular as propostas de modernização da gestão do referido Poder, conforme alterações legislativas 
que tramitam no Congresso Nacional. Referente a tal matéria, a SRJ avalia e sistematiza as ações 
voltadas ao funcionamento do Sistema de Justiça na busca da celeridade, eficiência e acessibilidade 
ao cidadão, cabendo assim difundir as diretrizes traçadas pelo Governo Federal. 
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A SRJ ainda propõe e difunde ações e projetos em parceria com a sociedade civil organizada, 
organismos internacionais, governos estaduais e municipais para promover o aperfeiçoamento do 
Poder Judiciário.  

Também são atribuições da Secretaria, de acordo com o Decreto nº 6.061, de 15 de março de 
2007: orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários 
prestados aos cidadãos; examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os processos de 
modernização da administração da justiça brasileira, por intermédio da articulação com os demais 
órgãos federais, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos Governos 
Estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade civil; propor medidas e examinar as 
propostas de reforma do setor judiciário brasileiro; processar e encaminhar aos órgãos competentes 
expedientes de interesse do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; instruir 
e opinar sobre os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência do 
Presidente da República; e instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de declaração de 
utilidade pública de imóveis, para fins de desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos do 
Poder Judiciário da União. 

 
2.1.7.  Secretaria de Assuntos Legislativos 
 

A Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL, por meio do art. 20 do Decreto nº 6.061, de 15 
de março de 2007, e da Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 1.315, de 26 de julho de 2007, 
tem como responsabilidade institucional a elaboração normativa, que consiste na elaboração e 
acompanhamento de normas jurídicas (minutas de Decretos, Anteprojetos de Lei e Emendas 
Constitucionais) nas temáticas afetas ao Ministério da Justiça – segurança pública; direitos políticos, 
da concorrência, do consumidor, dos povos indígenas, dos estrangeiros; política nacional de arquivos; 
direitos penal, civil; entre outros. 

Além da elaboração normativa, a SAL acompanha o processo legislativo, desde a tramitação 
de projetos de lei de interesse do Ministério da Justiça nas áreas correspondentes até a elaboração de 
notas técnicas a serem utilizadas para subsidiar o debate parlamentar. 

Também compete à Secretaria a manifestação nos processos de sanção presidencial dos projetos 
de lei aprovados pelo Congresso Nacional, a partir da análise da constitucionalidade e de sua 
adequação quanto ao interesse público nos projetos de lei em que houver pertinência com os temas 
tratados pelas áreas do MJ. 

Cabe ainda à SAL organizar, manter registros e atender as consultas internas referentes aos atos 
normativos de competência do Ministério da Justiça publicados no Boletim de Serviços e no Diário 
Oficial da União – DOU. 

Por fim, é de responsabilidade da Secretaria de Assuntos Legislativos desenvolver, no âmbito 
do acordo de cooperação internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD (Projeto BRA/07/004) e por meio de termo de cooperação entre a Secretaria e o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (Termo de Cooperação SAL-MJ/IPEA nº 01/2012), o Projeto 
“Pensando o Direito”. Por meio do referido projeto, além de patrocinar pesquisas sobre temas 
relevantes para o Ministério, cria-se um espaço institucional com a sociedade civil organizada e a 
população de um modo geral por meio de debates públicos e de ferramentas disponíveis em portal 
eletrônico.  

 
 

2.2. Ambiente de Atuação 
 

O Ministério da Justiça, órgão responsável pela elaboração, coordenação e execução de 
complexas políticas públicas que apresentam pluralidade e transversalidade em suas temáticas, 
considera essencial conhecer e compreender o contexto em que se encontra inserido, permitindo, 
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dessa forma, determinar sua atuação para que interfira positivamente sobre os produtos e serviços 
entregues à sociedade e mesmo ao próprio Governo Federal. Tal contexto é composto por influências 
diretas e indiretas que compreendem o ambiente interno e externo da organização.  

Assim, identificada a necessidade de análise de seus ambientes interno e externo, e sendo 
considerada parte integrante da elaboração do Planejamento Estratégico 2015-2019, o MJ, com o 
auxílio de consultoria contratada – empresa Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda, fez uso 
de três ferramentas para melhor enquadramento contextual de sua atuação: (i) análise PEST (fatores 
Políticos, Econômicos, Sociais e Tecnológicos), que considera variáveis externas relacionadas à 
organização, permitindo a análise de ameaças e oportunidades; (ii) cadeia de valor, que considera 
variáveis internas, o que possibilita identificar forças e vunerabilidades; e (iii) análise SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threatens – forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), 
que consiste na combinação das ferramentas PEST e cadeia de valor, representando, assim, os fatores 
internos e externos à organização que impactam significativamente nas atividades e na entrega de 
valor aos seus clientes. 

Para a elaboração da análise PEST, foram realizados estudos iniciais com base em relatórios de 
cenários externos desenvolvidos por diversas instituições (IPEA; Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG; Ministério Público); 
no relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de outros fóruns associados a temas de 
interesse do Ministério da Justiça; além de matérias e relatórios publicados em sítios na internet, 
revistas e jornais. Tal levantamento tornou possível a discussão e a identificação de tendências e 
possíveis impactos, resultando assim em 25 tendências políticas, 8 tendências econômicas, 22 
tendências sociais e 17 tendências tecnológicas. A matriz consta no Anexo I deste relatório. 

Com relação à cadeia de valor, na qual são diferenciados os processos finalísticos daqueles de 
suporte e gestão, a partir da análise da cadeia de processos já existentes e de diversas contribuições 
dos envolvidos em sua elaboração, tornou-se possível um agrupamento coerente de entregas, 
macroprocessos e processos. Consequentemente, o Ministério da Justiça adquiriu maior consciência 
dos atores envolvidos na produção de bens e serviços relacionados aos grandes processos transversais, 
evidenciando, portanto, suas unidades internas além de parceiros externos (governamentais – 
inclusive entre poderes, intersetoriais, internacionais, entidades de classe, academia, sociedade civil 
organizada e população em geral). O Anexo II mostra a última versão da Cadeia de Valor, estando 
dividida em cadeias: seis de entregas finalísticas; uma de suporte-finalístico; e, uma de governança, 
gestão e suporte. 

Por fim, a construção da análise SWOT do MJ contou com uma pesquisa aplicada junto aos 
servidores para que fossem identificados entendimentos referentes aos pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças intrínsecos à instituição. Foi ainda realizado, junto aos pontos focais 
inseridos no processo de elaboração do planejamento estratégico, levantamento das principais 
vulnerabilidades presentes na cadeia de valor. Após obtenção das informações, realizou-se a 
consolidação juntamente com aquelas identificadas como oportunidades e ameaças na análise PEST 
para integrar a matriz SWOT (Anexo III), dos quais lista-se alguns dos pontos identificados:  
 
Forças 
- Capacidade de acesso a instituições nas esferas federal, estadual e municipal;  
- Unidades do órgão com ampla capilaridade;  
- Implantação do processo eletrônico.  
 
Fraquezas 
- Falta de estratégia e planejamento; 
- Processos de trabalho não padronizados;  
- Carência de suporte tecnológico. 
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Oportunidades  
- Projeção e relevância das pautas do MJ; 
- Desenvolvimento de tecnologias para planejamento, execução e monitoramento das políticas; 
- Abertura de órgãos federais e entes federados para celebração de parcerias. 
 
Ameaças 
- Falta de estrutura dos parceiros e entes federados;  
- Percepção negativa dos valores públicos entregues pelo órgão;  
- Baixa governabilidade sobre valores públicos desejados pela sociedade e imputados ao órgão. 
 

Cabe ressaltar que a análise SWOT embasou a elaboração das principais diretrizes estratégicas 
do Ministério da Justiça, utilizadas como orientações para as diversas etapas do planejamento 
estratégico. 
 
 
2.3. Organograma 
 

No final de 2015, a partir de demandas iniciais da Presidência da República para uma ampla 
reforma ministerial em diversos órgãos da Administração Pública Federal, o Ministério da Justiça 
visualizou a oportunidade de ajustar e finalizar o processo interno de sua reorganização que já estava 
em andamento. Assim, visando limitar os impactos decorrentes do corte de cargos determinados e, 
consequentemente diminuição da capacidade, o MJ buscou, em conjunto com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, redesenhar seu arranjo institucional, atualizando sua estrutura de 
acordo com as necessidades internas e prioridades governamentais.  
 
2.3.1.  Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 
 

Figura 1: Organograma das Unidades Jurisdicionadas da SE 

 
Fonte: Decreto 6.061/2007  
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Quadro 2.3.1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria-Executiva 
Área/ 

Subunidade 
Estratégica 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Subsecretaria de 
Planejamento, 
Orçamento e 

Administração – 
SPOA 

Responsável pelos processos de 
modernização administrativa, 
administração de recursos de 
informação e informática, recursos 
humanos e de serviços gerais; 
promove a articulação com os órgãos 
centrais dos sistemas federais; bem 
como controla o cronograma de 
licitações do Ministério da Justiça. 
Tais atividades apoiam as consecuções 
governamentais das politicas públicas 
de competência do Ministério da 
Justiça. 

Rogério 
Guimarães 

Subsecretário 

01/01/2015  
a  

15/10/2015 

Flávio Marques 
Prol 

16/10/2015  
a 

 31/12/2015 

Diretor de Programa – 
DIPROG 

Assessorar a Secretaria-Executiva nos 
assuntos de orçamento, finanças, 
contabilidade e planejamento; 
supervisionar as atividades das 
Coordenações-Gerais de Orçamento e 
Finanças, Planejamento Setorial e da 
Coordenação de Contabilidade; 
autorizar o pagamento de sentenças 
judiciais e de exercícios anteriores; 
emitir documentos relacionados com 
os assuntos supracitados. 

Orlando 
Magalhães da 

Cunha 

Diretor de 
Programa 

01/01/2015 
a 

 31/12/2015 

Secretaria-Executiva do 
Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e 

Delitos contra a 
Propriedade Intelectual 

Buscar o aperfeiçoamento constante 
das ações públicas e privadas de 
enfrentamento à pirataria e demais 
delitos contra a propriedade 
intelectual. Objetiva, assim, o 
estabelecimento de uma ampla 
articulação entre o setor público e a 
esfera privada, para a adoção de 
medidas voltadas à promoção do 
consumo legal e ao bem-estar social 
mediante o enfrentamento da pirataria 
e demais delitos contra a propriedade 
intelectual 

Marcelo 
Chilvarquer 

Secretário-
Executivo do 

CNCP 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 

Observação: As datas inseridas no quadro acima correspondem aos períodos em que os titulares estiveram nomeados nos 
respectivos cargos. O período de atuação da efetiva gestão encontra-se detalhada na Peça Complementar – Rol de 
Responsáveis. 
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2.3.2.  Gabinete do Ministro 
 

Figura 2: Organograma do Gabinete do Ministro (1/2) 

 
Fonte: Decreto 6.061/2007  
 

Figura 3: Organograma do Gabinete do Ministro (2/2) 

 
Fonte: Decreto 6.061/2007 
 
Quadro 2.3.2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Gabinete do Ministro 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Assessoria de 
Comunicação Social 

Planejar, coordenar e executar a 
política de comunicação social do 
Ministério. 

Mônica Fonseca 
Gill 

Chefe da 
Assessoria de 
Comunicação 

Social 

01/01/2015  
a  

13/08/2015 

Jorge Omar Lopes 
da Silva 

14/08/2015 
a 

31/12/2015 
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Assessoria 
Parlamentar 

Coordenar a elaboração e o fluxo 
de informações e mensagens entre 
o Ministério e o Congresso 
Nacional. 

Leandro 
Guimarães 

Guedes 

Chefe da 
Assessoria 

Parlamentar 

01/01/2015  
a 

31/12/2015 

Assessoria 
Internacional 

Assessorar o Ministro de Estado, 
no país e no exterior, nos assuntos 
internacionais de interesse do 
Ministério. 

Virgínia 
Bernardes de 

Souza Toniatti Chefe da 
Assessoria 

Internacional 

01/01/2015  
a  

18/08/2015 

Márcia Loureiro 
19/08/2015 

a 
31/12/2015 

Ouvidoria Geral 
Canal para encaminhar ao 
Ministério da Justiça reclamação, 
sugestão, denúncia ou elogio 

Helena Melo 
Moura Meireles 

de Matos 

Assessora do 
Chefe de 

Gabinete do 
Ministro 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 

Programa de 
Transparência e 

Acesso à Informação 

Promoção da transparência no 
âmbito do MJ, cumprimento das 
normas relativas ao acesso à 
informação e implementação e 
manutenção do Portal da 
Transparência Ativa. 

Helena Melo 
Moura Meireles 

de Matos 

Assessora do 
Chefe de 

Gabinete do 
Ministro 

01/01/2015 
 a  

31/12/2015 

Assessor Especial de 
Controle Interno 

Assessorar o Ministro de Estado 
nas áreas de controle, risco, 
integridade da gestão e, 
notadamente, na interlocução com 
os órgãos de controle. 

Alexandre 
Andrade Pires 

Assessor Especial 
de Controle 

Interno 

01/01/2015 
a 

14/10/2015 

Fernando Mendes 
Monteiro 

17/11/2015 
a 

31/12/2015 

Assessoria 
Disciplinar 

Assessorar o Ministro da Justiça 
nos assuntos relacionados às 
atividades correcionais e 
disciplinares, bem como na 
instauração de sindicâncias e 
composição de comissões 
disciplinares. 

Delci Carlos 
Teixeira 

Assessor Especial 
do Ministro nos 

assuntos 
relacionados a 

Atividades 
Correicionais e 
Disciplinares 

01/01/2015  
a  

14/01/2015 

Eduardo Adolfo 
do Carmo Assis 

09/03/2015 
a 

31/12/2015 

Comissão Especial 
de Prospecção para 

Aquisições - COPAQ 

Facilitar o planejamento e 
fortalecer a transparência dos 
processos de contratação de 
produtos, obras e serviços de 
qualquer natureza, relacionados 
aos projetos especiais do MJ. 

Wellington 
Márcio 

Kublisckas 

Assessor Especial 
do Ministro 

01/01/2015  
a  

05/04/2015 

Eduardo Spanó 
Junqueira de 

Paiva 

Coordenador-
Geral de Análise 

e 
Acompanhament

o do Processo 
Legislativo, do 

Depto de 
Processo 

Legislativo, da 
Secretaria de 

Assuntos 
Legislativos 

11/05/2015  
a 

31/12/2015 

Comissão de Ética do 
Ministério da Justiça 

Promover a ética no âmbito do 
Ministério, por meio da 
conscientização dos agentes 
públicos mediante a divulgação 
das normas que disciplinam o 
comportamento ético-profissional 
e com a apuração de eventuais 

Alexandre 
Andrade Pires 

Assessor Especial 
de Controle 

Interno 

01/01/2015 
a 

14/10/2015 

Washington 
Leonardo 

Guanaes Bonini 

Especialista em 
Políticas Públicas 

e Gestão 
Governamental 

22/09/2015  
a  

31/12/2015 
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desvios éticos, com a aplicação das 
sanções cabíveis. 

 
Cabe esclarecer que, apesar de não identificadas no organograma do Gabinete do Ministro, as 

atividades exercidas pela Ouvidoria Geral, Assessoria Disciplinar, Programa de Transparência e 
COPAQ são consideradas como estratégicas para o desenvolvimento das atribuições finalísticas do 
GM. 

 
2.3.3.  Comissão de Anistia 
 

Figura 4: Organograma da Comissão de Anistia 

 
Fonte: Decreto 6.061/2007  
 
 
Quadro 2.3.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Comissão de Anistia 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Conselho da 
Comissão de 

Anistia 

Definir as diretrizes da Comissão de Anistia 
e assessorar o Ministro nas decisões 
relativas à Anistia Política. 

Paulo Abrão 
Pires Júnior 

Presidente da 
Comissão de 

Anistia 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 

Diretoria Executiva 

Supervisionar as atividades administrativas 
da CA, estabelecendo diretrizes e 
procedimentos relativos à gestão 
processual, às políticas públicas de 
reparação e memória, à implantação do 
Memorial da Anistia Política do Brasil e a 
gestão orçamentária da unidade. 

Amarílis Busch 
Tavares Diretor da 

Comissão de 
Anistia 

01/01/2015 
a 

28/06/2015 

Virginius José 
Lianza da 

Franca 

29/06/2015 
a 

31/12/2015 

Coordenação-Geral 
de Gestão 

Dar suporte administrativo à apreciação de 
requerimentos de anistia política pelo 
Conselho, coordenando as atividades de 

Muller Luiz 
Borges 

Coordenador-
Geral de 

 
01/01/2015 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Processual e 
unidades vinculadas 

protocolo, análise, diligências, julgamento 
e finalização, além da administração do 
acervo. 

Viviane Fecher 
Moreira 

Gestão 
Processual 

31/03/2015 
a  

09/08/2015  

Marleide 
Ferreira Rocha 

10/08/2015 
a 

31/12/2015 

Coordenação-Geral 
do Memorial da 

Anistia Política do 
Brasil e unidades 

vinculadas 

Administrar o projeto do Memorial da 
Anistia Política do Brasil e coordenar as 
áreas a ela vinculadas, que implementam 
projetos de memória, reparação e educação 
para a democracia e promovem cooperação 
internacional 

Rosane 
Cavalheiro Cruz 

Coordenador-
Geral do 

Memorial da 
Anistia 

Política do 
Brasil 

01/01/2015 
a 

15/12/2015 

Tatiana Tannús 
Grama 

16/12/2015 
a 

31/12/2015 
 

2.3.4.  Secretaria Nacional de Justiça 
 

Figura 5: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça 

 

  
Fonte: Decreto 6.061/2007  
 
Quadro 2.3.4 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria Nacional de Justiça 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Departamento de 
Justiça, 

Classificação, 
Títulos e 

Qualificação 

Coordenar a política nacional de 
enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, a titulação de entidades 
sociais e a regulação da 
classificação indicativa. 

Fernanda Alves dos 
Anjos 

Diretora 
01/01/2015 

a 
29/03/2015 

Davi Ulisses Brasil 
Simões Pires 

 
 

Diretor-
Substituto 

 
 
 
 

Diretor 

30/03/2015 
a 

16/04/2015 
 

16/07/2015 
a 

05/08/2015 
 
06/08/2015 

a 
31/12/2015 
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Marcelo Veiga Diretor 
17/04/2015 

a 
15/07/2015 

Departamento de 
Recuperação de 

Ativos e 
Cooperação Jurídica 

Internacional 

Coordenar os processos de 
cooperação jurídica internacional 
e o combate à lavagem de 
dinheiro. 

Ricardo Andrade 
Saadi 

Diretor 
01/12/2015 

a 
31/12/2015 

Departamento de 
Estrangeiros 

Coordenar a política nacional para 
migrações e refúgio. 

João Guilherme 
Lima Granja Xavier 

da Silva 
Diretor 

01/12/2015 
a 

31/12/2015 

 
2.3.5.  Secretaria de Reforma do Judiciário 
 

Figura 6: Organograma da Secretaria de Reforma do Judiciário 

 
Fonte: Decreto 6.061/2007  
 
Quadro 2.3.5 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria de Reforma do Judiciário 

Áreas/Subunida
des Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Coordenação- 
Geral de 

Modernização da 
Administração da 

Justiça 

Realizar o acompanhamento das metas, 
objetivos e atividades pactuadas nos 
convênios firmados com entes 
governamentais, organizações da sociedade 
civil, dentre outros relacionado à 
modernização, desburocratização do acesso 
à justiça.  
Desenvolver análise de produtos e 
processos inovadores para o diagnóstico do 
funcionamento dos órgãos do Sistema de 
Justiça no Brasil. Buscar a celebração de 
projetos por meio de termos de parceria 
convênios e contrato de repasse com o 
objetivo de delinear ações sobre a melhoria 
do funcionamento administrativo e 

Rodrigo Cezar 
de Melo 

Coordenador-
Geral 

Substituto 

01/01/2015 
a 

08/03/2015 

Daniel Josef 
Lerner 

Coordenador-
Geral 

09/03/2015 
a 

31/12/2015 
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Áreas/Subunida
des Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

jurisdicional dos órgãos do Poder 
Judiciário.  
Demonstrar as despesas realizadas na 
implementação dos projetos e convênios 
celebrados de acordo com recursos 
alocados. 

Departamento de 
Política Judiciária 

Subsidiar o Ministro de Estado da Justiça 
no mecanismo de apoio e implementação de 
ações pautada na modernização e 
desburocratização da administração da 
Justiça brasileira. 
Desenvolver pesquisas para elaboração de 
diagnóstico sobre o funcionamento 
institucional dos órgãos relacionados ao 
sistema de justiça no Brasil. 
Sistematizar os atos de preparação para 
concessão de medalhas aos agraciados que 
contribuíram com ações voltadas para a 
melhoria nos órgãos do sistema de Justiça. 

Kelly Oliveira 
Araújo 

 
Diretor 

 

 
01/01/2015 

a 
15/07/2015 

 

Marcelo Veiga 
16/07/2015 

a 
31/12/2015 

Coordenação- 
Geral de 

Provimentos e 
Vacâncias 

 

Instruir procedimentos administrativos com 
objetivo de subsidiar a Casa Civil da 
Presidência da República na realização de 
provimento e vacância de cargos de 
magistrados indicados pela Presidenta da 
República. 
Coordenar as atividades da Escola Nacional 
de Mediação e Conciliação – ENAM. 

Igor Lima 
Goettenauer 

Coordenador-
Geral 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 

 
2.3.6.  Secretaria de Assuntos Legislativos 
 

Figura 7: Organograma da Secretaria de Assuntos Legislativos 

 
Fonte: Decreto 6.061/2007  
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Quadro 2.3.6 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria de Assuntos Legislativos 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Departamento de 
Elaboração 
Normativa* 

Elaborar minutas de projetos de 
lei e demais atos normativos; 
analisar a constitucionalidade, 
fundamento e forma dos projetos 
de textos normativos. 
Consolidar textos oriundos de 
pesquisas, comissões, grupos de 
trabalho e debates públicos, para 
análise de interesse de 
propositura perante o Congresso 
Nacional – CN.  

Ricardo Lobo da Luz Diretor 
01/01/2015 

a 
03/07/2015 

Vladimir Sampaio 
Soares de Lima 

Diretor 
Substituto 

07/07/2015 
a 

13/07/2015 

Mário Henrique 
Ditticio 

Diretor 
23/07/2015 

a 
31/12/2015 

Departamento de 
Processo Legislativo 

Acompanhar a tramitação dos 
projetos de interesse do MJ junto 
ao CN, bem como definir as 
estratégias de política legislativa. 

Anna Claudia Pardini 
Vazzoler 

Diretora 
01/01/2015 

a 
24/02/2015 

Sabrina Durigon 
Marques 

Diretora 
Substituta 

25/02/2015 
a 

14/06/2015 

Guilherme Augusto 
Faria de Moraes-

Rego 
Diretor 

15/06/2015 
a 

31/12/2015 

* Nos períodos de 04 a 06/07/15 e de 14 a 22/07/15 o cargo de Diretor do Departamento de Elaboração Normativa 
permaneceu vago. 
 
 
2.4. Macroprocessos Finalísticos 

 
O Ministério da Justiça, a partir da construção da cadeia de valor em seu planejamento 

estratégico, produto este detalhado em subitem anterior (2.2. Ambiente de Atuação), agrupou em 
macroprocessos aqueles processos considerados relevantes para desempenhar as grandes funções 
estratégicas da instituição. Assim, diferenciando macroprocessos finalísticos daqueles de suporte e 
gestão, a cadeia de valor contempla todas as unidades do MJ. 

Os macroprocessos de suporte e gestão são aqueles essenciais ao funcionamento da unidade, 
garantindo condições adequadas aos macroprocessos finalísticos. Neste sentido, sendo a Secretaria- 
Executiva um órgão regimentalmente responsável pela execução dos macroprocessos que dão suporte 
aos demais órgãos do MJ, entende-se que os macroprocessos finalísticos da SE prestam apoio às 
demais unidades do Ministério para a execução de seus macroprocessos finalísticos.  

Portanto, os macroprocessos de apoio das Unidades Prestadoras de Contas são aqueles 
considerados macroprocessos finalísticos da Secretaria-Executiva. 

Por fim, cabe ressaltar que diversas unidades do Ministério estão envolvidas nos 
macroprocessos elencados abaixo. No entanto, as informações inseridas nos quadros correspondem 
à condução apenas das UPCs inseridas no presente relatório, não sendo excludente a possibilidade de 
os mesmos macroprocessos serem abordados nos relatórios de gestão de demais unidades do MJ, 
trazendo complementos exclusivos de suas respectivas atuações.  
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2.4.1.  Macroprocessos envolvidos na Secretaria-Executiva 
 
Quadro 2.4.1.1 – Macroprocesso SE: Gestão e Controle Institucional  

Macroprocesso 1 
Gestão e Controle Institucional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/ Arquivo Nacional – AN/ Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE/ Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN/ Departamento de Polícia Federal – DPF/ Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF/ 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI/ Gabinete do Ministro – GM/ Consultoria Jurídica do MJ – CJ/ Secretaria de 
Assuntos Legislativos – SAL/ Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/ Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos – SESGE/ Secretaria nacional de Justiça – SNJ/ Secretaria de Reforma do Judiciário 
– SRJ/ Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – SENAD/ Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério da Justiça, dando suporte e direcionamento para que os 
processos finalísticos possam ser executados. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir estratégia; 
- Prestar contas da gestão; 
- Apurar danos ao erário (TCE); 
- Gerir a estrutura organizacional; 
- Gerir informação bibliográfica; 
- Realizar gestão documental; 
- Gerir processos organizacionais; 
- Gerir portfólio de programas e projetos; 
- Gerir o desempenho institucional. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Solicitação de mapeamento; 
- Diretrizes estratégicas; 
- Termo de Abertura do Projeto – TAP; 
- Diretrizes do Comitê de Governança Estratégica; 
- Ofício de comunicação do início do processo de elaboração do PPA; 
- Informações sobre a atuação do MJ nos programas temáticos do PPA; 
- Lei do PPA publicada; 
- Lei Orçamentária Anual – LOA publicada; 
- Ofício e minuta de relatório anual de avaliação do PPA do MJ; 
- Diretrizes e Orientações da Mensagem Presidencial; 
- Diretrizes e Orientações da Prestação de Contas da Presidenta da República – PCPR; 
- Instruções Normativas, Decisões Normativas e Portarias para orientação, organização e consolidação do Relatório de 
Gestão; 
- Pedido de alteração de Regimento Interno;  
- Pedido de reestruturação e reorganização; 
- Solicitação de mapeamento de processos; 
- Diretrizes de trabalho de gestão de processos; 
- Diretrizes e critérios para escolha de metas de avaliação de desempenho institucional;  
- Portarias de procedimentos e critérios, bem como de fixação das metas escolhidas para o ciclo. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Ministro/Secretaria-Executiva; 
- Gabinete do Ministro; 
- Unidades do MJ; 
- Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI; 
- Secretaria de Orçamento Federal – SOF; 
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG; 
- Casa Civil da Presidência da República; 
- Controladoria Geral da União – CGU; 
- Tribunal de Contas da União – TCU; 
- CGRH. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Planejamento estratégico elaborado e monitorado, PPA gerido; 
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- Prestação de Contas Anual do Presidente da República (PCPR) do MJ elaborada, Mensagem Presidencial do MJ 
elaborada, Relatório de Gestão elaborado; 
- Processos de TCE instaurados e executados; 
- Resposta ao pedido de reestruturação e reorganização recebida, Proposta de elaboração e atualização de regimento 
interno realizada; 
- Informação bibliográfica gerenciada; 
- Documento/processo arquivado, Documento/processo devolvido ao órgão de origem; 
- Processos geridos, Plano de melhorias e indicadores de desempenho acompanhados; 
- Projeto e/ou programa monitorado e finalizado; 
- Metas definidas, mensuradas e revisadas. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Ministério da Justiça; 
- Unidades do MJ, Secretaria-Executiva/Gabinete do Ministro; 
- SPI; 
- SOF; 
- Casa Civil; 
- CGU; 
- TCU; 
- Presidência da República; 
- Sociedade civil; 
- Órgãos públicos;  
- Servidores; 
- CGRH. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
As atividades de planejamento estratégico foram conduzidas a partir da diretriz do Ministro da Justiça de elaborar o 
Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, com o apoio de consultoria externa. Seguiu-se a metodologia do Balanced 

Scorecard – BSC para a elaboração da análise do ambiente interno e externo; cadeia de valor; mapa, indicadores, 
metas e projetos estratégicos; e monitoramento da estratégia. Sobre gerenciamento dos projetos estratégicos, aplicou-
se como referência a metodologia do Project Management Institute – PMI para definição, monitoramento e controle 
da carteira estratégica. Foi dado início ao rito de monitoramento desse plano, incluindo os projetos estratégicos, em 
novembro de 2015.  
Ainda relacionado às atividades de planejamento, foram conduzidas revisão, monitoramentos e avaliações do PPA, 
bem como atualização do cadastro de ações da LOA, conjuntamente com as unidades finalísticas e interlocução com 
o Ministério do Planejamento (SPI e SOF).  
Foram também, no exercício de 2015, elaborados relatórios governamentais, sendo estabelecidos cronogramas das 
atividades para a elaboração destes relatórios, com o intuito de garantir confiabilidade e segurança com os prazos de 
entrega estabelecidos em lei. Além disso, houve a condução e mensuração de metas para a Avaliação de Desempenho 
Institucional, para fins de pagamento de gratificações aos servidores do MJ, a partir de um processo de escolha de 
metas pelas áreas do Núcleo Central, com validação da Secretaria-Executiva. Quanto às atividades em torno de 
estrutura organizacional, foram elaboradas propostas com o objetivo de reorganizar ou reestruturar a organização, com 
foco na modernização administrativa, como também na revisão e aplicação das normas institucionais e assim melhor 
padronizar seus procedimentos. Similarmente, foram iniciados procedimentos de revisão da estrutura organizacional 
do Ministério, tendo por objetivo a redução do número de cargos comissionados, a partir de determinação presidencial 
em tal sentido. 
Já as atividades de gestão de processos foram conduzidas de acordo com o estabelecido nas diretrizes definidas pela 
SE (planejamento para 2015) e seguindo as etapas da metodologia, e implementadas por meio de reuniões junto às 
equipes das áreas para priorização de processos a serem otimizados, elaboração de planos de melhorias dos processos, 
desenvolvimento de indicadores de desempenho e acompanhamento dos planos e indicadores. 
Subunidade responsável 2  
Coordenação de Contabilidade – CCONT 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Todas as Unidades Gestoras do Núcleo Central do Ministério da Justiça. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- CGU; 
- MPOG; 
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- TCU. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
As Tomadas de Contas Especiais são instauradas pelas Unidades Concedentes do Núcleo Central do Ministério da 
Justiça. Após instauração, conferiu-se a instrução do processo de acordo com a IN TCU nº 71/2012 e PI 
MPOG/MF/CGU nº 505/2011, para posteriormente, emitir o relatório final, o qual foi encaminhado à CGU. O dano 
no “Sistema Débito” do TCU foi atualizado e, com base nas informações prestadas, efetuaram-se os registros contábeis 
no SIAFI (na conta de Diversos Responsáveis). 
Subunidade responsável 3 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Servidores; 
- Estagiários; 
- Prestadores de serviço; 
- Estrangeiros; 
- Pessoas Jurídicas; 
- Pessoas Físicas. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Arquivo Nacional; 
- Biblioteca do Senado Federal. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
Com relação à gestão da informação bibliográfica, foram adquiridos novos livros em 2015 e realizados eventos de 
divulgação do acervo.  
A gestão documental em 2015 teve como principal marco a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI 
em janeiro de 2015, que possibilitou a execução do processo eletrônico no Ministério da Justiça. Hoje, praticamente 
todos os processos administrativos são executados de forma eletrônica. 

 
Quadro 2.4.1.2 – Macroprocesso SE: Gestão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

Macroprocesso 2 

Gestão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/DEPEN/SENACON/SENAD/SENASP/CADE/DPF/DPRF/FUNAI 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos relacionados ao planejamento e execução orçamentária, programação financeira, gestão 
contábil e de custos e de fundos afetos ao Ministério da Justiça. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir planejamento orçamentário; 
- Gerir execução orçamentária; 
- Gerir programação financeira; 
- Gerir contabilidade; 
- Gerir informações de custos; 
- Gerir emendas parlamentares individuais; 
- Realizar gestão dos fundos afetos ao Ministério da Justiça. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Ofício de comunicação do início do processo de elaboração do PPA; 
- Informações sobre a atuação do MJ nos programas temáticos do PPA; 
- Liberação de duodécimos;  
- Sanção da LOA; 
- Publicação do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira; 
- Ofício e minuta de relatório anual de avaliação do PPA do MJ; 
- Portaria Interministerial que dispõe sobre os procedimentos e cronograma para operacionalização das emendas 
individuais; 
- Solicitação de informação;  
- Solicitação de treinamento; 
- Lançamentos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; 
- Lançamentos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Presidência da República, com a sanção da LOA para o exercício; 
- Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – SRI/PR; 
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- Secretaria do Tesouro Nacional – STN; 
- Ministério da Fazenda; 
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF e SPI); 
- CGU; 
- TCU; 
- Unidades gestoras do Ministério da Justiça. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Proposta de PPA do MJ elaborada; Resultados monitorados; LOA revisada; Relatório Anual de Avaliação do PPA 
do MJ elaborado, Cadastro das ações da LOA definido, Proposta Orçamentária Anual revisada; 
- Orçamento executado, limite orçamentário liberado; 
- Pagamentos de fornecedores executados, Detalhamento das despesas elaborado, Pagamento de Sentenças Judiciais e 
Despesas de Exercícios Anteriores liberado, limite financeiro liberado; 
- Acompanhamento e avaliação contábil realizados; 
- Relatório de custos elaborado; 
- Atendimento a demanda parlamentar junto aos órgãos do MJ realizado; 
- Gestão dos fundos realizadas. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPI e SOF); 
- Todas as unidades do MJ; 
- Unidades gestoras e órgãos requerentes; 
- Unidades do MJ que possuem relação com os fundos afetos ao Ministério. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos centrais do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e do Sistema de Custos do Governo Federal: SPI; 
SOF; STN;  
- CGU; 
- Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – SRI/PR. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
O macroprocesso foi conduzido por meio do acompanhamento, análise e descentralização das dotações orçamentárias 
pelas divisões de orçamento de custeio e investimento e de orçamento de pessoal, e pela liberação dos recursos 
financeiros promovida pela divisão de finanças. De maneira sucinta, a condução do macroprocesso envolveu: a) 
planejamento do orçamento: elaboração e consolidação das propostas das unidades do MJ, com posterior validação 
pelo Ministério do Planejamento; b) operacionalização de Receitas Extraorçamentárias; c) execução de despesas: 
processo de execução das despesas, desde o recebimento da demanda de contratação até seu pagamento; d) controle 
do orçamento: processo que garante o controle da execução do orçamento e suas respectivas alterações, como 
reprogramação, contingenciamento e demais casos; e e) garantia da conformidade: processo que garante a 
conformidade documental e contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.  
Subunidade responsável 2 
Coordenação de Contabilidade  
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Todas as Unidades Gestoras dos órgãos vinculados ao MJ. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- MPOG, por meio de: Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI; Sistema de gestão de convênios e 
contratos de repasse do governo federal – SICONV; Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG;  
- Administrações Públicas Estadual e do Distrito Federal/ Administrações Públicas Municipais/ Empresas públicas/ 
Sociedades de economia mista/ Consórcios Públicos/ Entidades Privadas sem fins lucrativos (Credenciamento no 
SICONV de tais instituições);  
- Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO: Sistema de controle de acesso à rede; 
- STN; 
- CGU;  
- TCU. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
Com base nas informações das Unidades Gestoras vinculadas ao MJ, disponíveis no SIAFI, a Coordenação de 
Contabilidade analisou, acompanhou e regularizou as inconsistências mediante a solicitação da Unidade Gestora de 
forma a dar transparência às informações contábeis. 
Subunidade responsável 3 
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
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- Gestores, tomadores de decisão e Unidades do MJ. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- STN. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
As atividades de gestão da informação de custos trataram da consolidação dos trabalhos da setorial de custos no 
Ministério, com a geração de relatórios de custos para algumas das unidades, como análise de custos e definição do 
custo da vaga ocupada no Sistema Penitenciário Federal para o DEPEN; estudo de custos de gestão de convênios no 
âmbito do MJ (três unidades estudadas: DEPEN, SRJ e SENASP); aprofundamento dos trabalhos em custos, com a 
definição, aprovada pela Secretaria-Executiva, de um modelo de apuração de custos para todas as unidades da 
instituição, a ser implantado a partir do exercício de 2016. O modelo de apuração de custos foi apresentado durante 
o Segundo Encontro de Custos do Ministério da Justiça, realizado em dezembro de 2015. 

 
Quadro 2.4.1.3 – Macroprocesso SE: Gestão de Pessoas 

Macroprocesso 3 
Gestão de Pessoas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CADE/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/SE 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão de pessoal, capacitação e desenvolvimento de pessoas e clima organizacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir provimento de cargos; 
- Processar folha de pagamento; 
- Gerir atos de aposentadoria e pensões; 
- Gerir concessões, benefícios e vantagens; 
- Gerir competências e desempenho de servidores; 
- Gerir saúde e segurança ocupacional; 
- Gerir clima organizacional; 
- Gerir programa de estágio supervisionado; 
- Gerir educação corporativa. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Documentos cadastrais e funcionais fornecidos pelos servidores e estagiários;  
- Demandas oriundas dos servidores e/ou dos dirigentes do MJ. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Servidores; 
- Aposentados; 
- Pensionistas; 
- Dirigentes do MJ; 
- Estagiários. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso 
- Servidor empossado; 
- Pagamento de substituição de chefia efetivado, Folha Processada, Erário devolvido à Conta Única do Tesouro, Nota 
Técnica elaborada sobre ação judicial - atendimento, Processo de Despesa de Exercícios Anteriores efetivado, Valor 
de execução financeira processado; 
- Aposentadorias e pensões concedidas/realizadas/atualizadas; 
- Abono de Permanência incluso no SIAPE, Adicionais efetivados, Certidão ou mapa de Tempo de Serviço emitidas, 
Concessões realizadas, Parecer/exclusão do aposentado no SIAPE (Auxílio Funeral - Aposentados) realizado, 
Indenização de Transporte (Aéreo, Condução Própria) e Transporte de Móveis e Bagagens efetivada; 
- Avaliação de estágio probatório homologada, Avaliação de desempenho (GDPGPE, GDACE, FCT) homologada, 
Progressão funcional efetivada; 
- Controle de atestados realizado, licenças e/ou afastamentos emitidos; 
- Relatório de clima organizacional elaborado; 
- Contrato de estágio encerrado; 
- Servidor capacitado. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos  
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Servidores, Aposentados, Pensionistas; 
- Dirigentes do MJ;  
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- Estagiários. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
As atividades de gestão de pessoas, no exercício de 2015, foram conduzidas observando as competências regimentais, 
de acordo com as diretrizes do órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC e dos dirigentes do MJ. 

 
Quadro 2.4.1.4 – Macroprocesso SE: Gestão da Logística 

Macroprocesso 4 
Gestão da Logística 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CADE/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/SE/SENAD/SENASP/SESGE/SAL/GM/SRJ/SNJ/CA/SENACON 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão de suprimentos, patrimônio e segurança institucional e gestão de eventos. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir aquisições de bens e contratações de serviços; 
- Gerir suprimentos; 
- Gerir patrimônio; 
- Gerir bens patrimoniais destinados ao FUNAD; 
- Gerir projetos de arquitetura e engenharia; 
- Gerir serviços de transporte; 
- Gerir diárias e passagens; 
- Gerir segurança institucional; 
- Gerir eventos. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Plano de Trabalho/ Termo de Referência;  
- Notas Fiscais atestadas; 
- Recursos para cadastro no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP; 
- Atividades operacionais do MJ; 
- Suporte às estruturas finalísticas. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Unidades Demandantes do Núcleo Central do MJ; 
- Usuários do MJ; 
- Empresas contratadas. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Bens ou serviços entregues, Notas fiscais pagas, Adesões a atas autorizadas; 
- Estoque de suprimentos gerido; 
- Patrimônio recebido, patrimônio atualizado, saída de patrimônio efetuada; 
- Produtos arrecadados, Bens móveis e imóveis transferidos, Execução dos recursos realizada; 
- Demanda atendida de projeto de arquitetura e engenharia; 
- Demandas de Transportes atendidas; 
- Diárias e passagens emitidas; 
- Controle de acesso realizado, gestão de riscos realizada; 
- Eventos realizados. 
Subunidade responsável 1  
Coordenação-Geral de Logística 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Unidades do MJ; 
- Empresa Fornecedora; 
- Órgãos Públicos. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Fornecedores. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A condução se deu de modo a auxiliar as Unidades para correta instrução processual e realização de procedimentos 
licitatórios a fim de atender as necessidades do MJ e demais processos decorrentes da execução contratual. 
Em maio de 2015, o serviço de diárias e passagens retornou a CGL devido a dificuldades na execução dos procedimentos 
ordinários da CGMA. 
Subunidade responsável 2  
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Coordenação-Geral de Modernização e Administração 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Unidades do MJ; 
- Empresa Fornecedora; 
- Órgãos Públicos. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Empresas contratadas; 
- MPOG. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
O gerenciamento das aquisições e contratações de serviços foi o processo de maior engajamento da CGMA, de modo a 
auxiliar que as demais unidades do MJ executem suas atividades finalísticas.  
A gestão de suprimentos envolve: armazenamento adequado de materiais; análise e proposta de alienação, doação ou 
cessão de material inservível ou fora de uso; planejamento e elaboração do calendário de compras, e atendimento das 
requisições de materiais do Ministério, promovendo a racionalização e a otimização dos recursos. Em 2015, pode-se 
destacar a implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI como um grande marco na política de utilização de 
suprimentos por parte do MJ/Unidade Central, gerando assim economia considerável no quantitativo de papel 
consumido pelas unidades do órgão, assim como o uso mais eficiente das impressoras concebido através do uso mais 
consciente das ilhas de impressões, por meio de uma nova política de gestão desses equipamentos (administrado pela 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI). Com relação à gestão patrimonial e de almoxarifado do MJ, 
esta vem se aprimorando de forma satisfatória nos últimos anos. Processos de monitoramento, ressarcimento e doação 
de bens têm merecido destaque, auxiliando na promoção de um maior controle e manutenção do expressivo número de 
bens patrimoniados e de consumo do órgão. 
Na gestão de projetos de arquitetura e engenharia, a CGMA conta com um Núcleo especializado de Engenharia 
composto, contudo, por um número reduzido engenheiros e arquitetos, que, além de atenderem as demandas ordinárias 
e extraordinárias do Núcleo Central, frequentemente prestam apoio às Unidades Vinculadas e/ou não integrantes da 
estrutura física central. Em 2015, o Projeto de Reforma do Palácio da Justiça ganhou corpo, aproximando-se ainda mais 
da sua execução. Uma assessoria especializada foi criada para conduzir a atividade, com o auxílio direto e fundamental 
do Exército Brasileiro. 
Para a gestão de serviços de transporte, além de possuir contratos de terceirização, o MJ conta com um número reduzido 
de servidores efetivos com o cargo de motoristas, fazendo com o que custo na execução deste tipo de contratação seja 
ainda mais diminuído. Foi iniciada a elaboração de um novo sistema de controle gerencial de transporte (CARROS.MJ), 
que permitirá o uso mais célere e compartilhado da frota disponível ao órgão – trata-se de um sistema-piloto para a 
Esplanada dos Ministérios que poderá imprimir uma nova forma de pensar em transporte nos órgãos públicos. 
A gestão da segurança institucional, sob a responsabilidade da CGMA (especificamente ao Núcleo de Apoio a Segurança 
Institucional – NUASI), conta com o apoio direto e de forma colaborativa da Divisão de Segurança do próprio Gabinete 
do Ministro, da Polícia Federal, bem como da equipe de apoio do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. 
Estes parceiros, por inúmeras vezes, dispõem-se a melhor capacitar e informar os agentes terceirizados de segurança no 
âmbito da Unidade Central do MJ. Ademais, no ano de 2015, um novo sistema de identificação de portarias foi 
incorporado aos prédios centrais do MJ, redobrando os cuidados de acesso e segurança das instalações do Edifício Sede 
e Anexos. 

 
Quadro 2.4.1.5 – Macroprocesso SE: Governança da Tecnologia da Informação 

Macroprocesso 5 
Governança da Tecnologia da Informação 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CADE/DPF/DPRF/FUNAI/SE 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos para gerenciar a estratégia de TI, desenvolvimento, operações e desempenho de serviços 
de TI. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir estratégia de serviços de TI; 
- Gerir desenho de serviços de TI; 
- Gerir transição de serviços de TI; 
- Gerir operações de serviços de TI; 
- Gerir desempenho de serviços de TI. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Solicitação de novos projetos; 
- Solicitação de absorção de soluções; 
- Solicitações de manutenções (em sistemas): corretivas, evolutivas e adaptativas; 
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- Requisição de acesso a sistemas; 
- Requisição de base de dados. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Unidades do Núcleo Central do MJ. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Padrões de atividades de negócio e perfis de usuário desenvolvidos, Planos orçamentários, relatórios contábeis e 
política financeira elaborados, Portfólio de TI atualizado, Projetos gerenciados, Plano de gerenciamento e resposta a 
riscos implementados; 
- Plano de capacidade com informação do uso atual dos serviços e componente elaborados, assim como planos para 
satisfazer o crescimento dos serviços e os novos serviços; Desempenho de serviços, carga de trabalho, previsões e 
limiares, alertas e envios analisados e informados; Base de dados de fornecedores, contratos e relatório de desempenho 
de contratos/fornecedores elaborados; Políticas e estratégias de GCSTI, relatórios de impacto sobre o negócio, revisões 
e relatórios de gestão de riscos analisados e revisados; Planos de continuidade elaborados; Requisitos de nível de 
serviço, metas de nível de serviço, acordos de nível de serviço, acordos de nível operacional definidos e relatórios de 
nível serviço elaborados; Sistemas desenvolvidos, testados e homologados; Política de gerenciamento da segurança da 
informação elaborada, juntamente com um conjunto específico de normativos de SIC; Sistema de gerenciamento de 
segurança da informação atualizado; Processos de avaliação dos riscos de segurança revisados; Auditoria de SIC, 
relatórios de brechas de segurança e incidentes de SIC realizados; 
- Calendário de auditorias, itens de configuração (versionados), linha de base da configuração, matriz de configuração 
e relatório da auditoria de configuração elaborados; Plano de implantação e build realizado; Mudança requisitada 
(situação); Entregas aceitas, serviço novo ou modificado em produção; 
- Serviço requisitado (status), itens de configuração atualizados e mudança requisitada; Acesso a serviços de TI 
concedido de acordo com as políticas de segurança da informação, gerenciamento de acesso e histórico de acesso 
concedido ou negado a serviços registrados, acessos inapropriadas ou a abuso de serviços comunicados; Logs de 
eventos registrados (eventos relacionados a: incidentes; violação de acordos de nível de serviços ou acordos de nível 
operacional; que indicam o status de conclusão de atividades operacionais; de desenvolvimento ou outras atividades 
de suporte); Problema, ou erro conhecido registrado, resolvido com solução de contorno ou solução definitiva; 
Incidente solucionado;  
- Relatórios de desempenho elaborados, Planos de melhoria de serviços elaborados. 
Subunidade responsável 1  
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Unidades do MJ. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
O macroprocesso, apesar de sua complexidade e da exigência de recursos específicos, foi conduzido de maneira 
satisfatória tendo em vista sua melhoria contínua. No ano de 2015, a CGTI investiu no aprimoramento da estrutura 
tecnológica e da forma de gestão, mapeando os principais processos de trabalho e iniciando a implementação das 
melhores práticas de TI preconizadas pelos órgãos de controle. 

 
2.4.2.  Macroprocessos envolvidos no Gabinete do Ministro 
 
Quadro 2.4.2.1 – Macroprocesso GM: Gestão e Controle Institucional 

Macroprocesso 1 
Gestão e Controle Institucional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/AN/CADE/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/GM/CJ/SAL/SENASP/SESGE/SRJ/SNJ/SAL/SENAD/SENACON 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério da Justiça, dando suporte e direcionamento para que os 
processos finalísticos possam ser executados. 
Processos relacionados na Unidade  
- Apurar danos ao erário (TCE); 
- Promover controle interno; 
- Gerir ouvidoria; 
- Prover assessoria parlamentar; 
- Prover apoio e assessoramento direto ao Ministro; 
- Realizar atos de correição; 
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- Promover transparência e acesso à informação. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Demandas apresentadas; 
- Requerimentos de Informação; 
- Denúncias. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Servidores; 
- Cidadãos; 
- TCU; 
- CGU. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Prestação de Contas Anual do Presidente da República (PCPR) do MJ elaborada, Mensagem Presidencial do MJ 
elaborada e encaminhada, Relatório de Gestão Elaborado; 
- Processos instaurados e executados; 
- Controle interno realizado, Relatórios elaborados; 
- Demandas de ouvidoria atendidas; 
- Assessoria direta ao Ministro realizada; 
- Decisão de atos de correição tomada; 
- Informação prestada ao cidadão, Informação divulgada no Portal do MJ; 
- Metas definidas, mensuradas e revisadas. 
Subunidade responsável 1  
Assessoria de Controle Interno, Ouvidoria, Programa de Transparência e Acesso a Informação, Assessoria de 
Disciplina. 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Casa Civil, TCU, CGU; 
- Unidades do MJ, Órgãos de Controle; 
- Servidor, Cidadão, Instituições; 
- Ministro da Justiça; 
- Sociedade; 
- CGRH. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Câmara dos Deputados; 
- Senado Federal; 
- Secretaria-Executiva; 
- Secretaria Finalísticas do MJ; 
- Consultoria Jurídica; 
- DPF; 
- DPRF; 
- FUNAI; 
- DEPEN; 
- Sociedade. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
No âmbito da apuração de danos ao erário (TCE), após esgotadas as medidas administrativas internas para a 
recomposição do erário ou à elisão da irregularidade, é instaurado o processo de TCE. Tal instauração pode ser feita 
tanto pela unidade responsável pela gestão dos recursos quanto por recomendação dos órgãos de controle interno ou 
por determinação do próprio TCU. Cabe ao GM, por intermédio da Assessoria de Controle Interno, remeter ao Tribunal 
os processos. 
A promoção do controle interno estabelece trâmites e procedimentos internos para o encaminhamento de demandas 
dos órgãos de controle interno e externo, ocupando-se também da coordenação do Grupo de Acompanhamento de 
Auditoria e Fiscalização – GAAF, composto por representantes das unidades do MJ, que são responsáveis pelo 
acompanhamento das auditorias, fiscalizações, prestações de contas e demais demandas realizadas em suas respectivas 
áreas.  
A ouvidoria, por sua vez, atuou como um canal direto de acesso do cidadão para envio de reclamações, sugestões, 
denúncias ou elogios, tratando e oferecendo o direcionamento oportuno às manifestações recebidas em sistema 
eletrônico. A promoção da transparência e acesso à informação no âmbito do MJ atuou com vistas ao cumprimento 
das normas relativas ao acesso à informação e implementação e manutenção do Portal da Transparência Ativa. 
No ano de 2015, a promoção da assessoria parlamentar foi trabalhada conjuntamente com a SAL, atuando na 
coordenação e elaboração de informações e mensagens entre o MJ e o Congresso Nacional, no atendimento das 
demandas de parlamentares e no acompanhamento de proposições legislativas de interesse do MJ.  
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Já a atuação na assistência direta ao Ministro da Justiça cuidou de sua representação política e social, ocupando-se do 
preparo e despacho do seu expediente pessoal e no assessoramento em temas específicos. 
Referente à realização de atos de correição, a Assessoria de Disciplina atuou no assessoramento ao Ministro da Justiça 
em assuntos relacionados às atividades correcionais e disciplinares, bem como na instauração de sindicâncias e 
composição de comissões disciplinares. As sindicâncias são iniciadas com prazo para conclusão, que pode ser 
prorrogado por igual período. Caso necessário, é instaurado Processo Administrativo Disciplinar (com prazo de 60 
dias para conclusão, prorrogável em igual período). Concluídos os procedimentos e analisado o mérito pela 
Consultoria Jurídica, os processos estão aptos para a decisão final do Ministro da Justiça. 

 
Quadro 2.4.2.2 – Macroprocesso GM: Comunicação 

Macroprocesso 2 
Comunicação 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
GM 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão da comunicação institucional, relacionamento com imprensa e comunicação 
interna. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir comunicação institucional; 
- Gerir a promoção institucional; 
- Promover a comunicação interna; 
- Gerir relacionamento com a imprensa. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Demandas das Secretarias do Ministério da Justiça sobre o tema a ser divulgado; 
- Ações ministeriais. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Secretarias finalísticas do MJ. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Artes visuais desenvolvidas; 
- Peças gráficas elaboradas; 
- Campanhas nacionais ou locais realizadas; 
- Hotsites desenvolvidos; 
- Aplicativos para internet e material publicitário desenvolvidos;  
- Filmetes, spots de rádio, vídeos institucionais, backdrops e banners criados; 
- Newsletter e boletins criados; 
- Agenda interna desenvolvida; 
- Demandas da mídia atendidas; 
- Pautas para a mídia vendidas. 
Subunidade responsável 1  
Assessoria de Comunicação Social 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Jornalistas de rádio, TV, Mídia impressa e digital, Servidores, Cidadãos, Instituições; 
- Gestores do MJ, Jornalistas;  
- Gestores, servidores, colaboradores e estagiários do MJ; 
- Jornalistas de rádio, TV, Mídia impressa e digital, Gestores dos programas e do MJ, Cidadãos. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
O macroprocesso foi conduzido com a execução de ações de marketing e publicidade, apoiando as demais estratégias 
de comunicação do Ministério, sobretudo, por meio de campanhas publicitárias trabalhadas para diferentes meios de 
comunicação (impressos, eletrônicos e virtuais) com o objetivo de atingir o maior número de pessoas dentro do seu 
público-alvo. Atuou ainda na gestão de imagem do MJ e de seus representantes, destacando neste processo a produção 
de materiais em audiovisual, acompanhada por banners e vídeos com a cobertura de eventos relacionados a Pasta. 
Promoveu a divulgação digital em canais de mídias sociais – Facebook, Twitter, sites e hotsites – com a publicação de 
informações relevantes sobre as temáticas de atuação do Ministério, que são repercutidas inúmeras vezes, abrangendo 
públicos ímpares, em diversas partes do país e com distintos perfis de atuação na sociedade. 
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Além disso, promoveu ações de comunicação interna, por meio de boletins informativos e newsletters, voltada aos 
servidores do MJ, de modo a preparar este público para as possíveis informações que recebam da mídia sobre o trabalho 
do órgão, reforçando sua relação com a instituição. 

 
2.4.3. Macroprocessos envolvidos na Comissão de Anistia 
 
Quadro 2.4.3.1 – Macroprocesso Comissão de Anistia: Garantia dos Direitos da Transição 

Macroprocesso 1 
Garantia dos Direitos da Transição 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
CA 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça junto aos anistiados políticos brasileiros, por meio da análise de 
requerimentos de anistia política e a formulação e promoção de ações sobre reparação e verdade. 
Processos relacionados na Unidade  
- Examinar requerimentos de anistia política; 
- Formular e promover ações sobre reparação e a verdade. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Requerimentos de anistia política;  
- Diligências para instrução processual. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Requerentes de anistia política;  
- Arquivo Nacional e demais órgãos públicos ou privados que respondem a diligências. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Processos julgados, Pedido de informação respondido, Processo arquivado; 
- Reparação moral e pública realizada, Justiça de Transição e trabalhos da Comissão de Anistia promovidos e 
divulgados. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Gestão Processual 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Requerentes, Sociedade, Órgãos Pagadores; 
- Sociedade Civil, Entes Públicos, Perseguidos Políticos e Familiares, Organizações da Sociedade Civil Nacional e 
Internacional, Instituições de Ensino, Imprensa, Público Jovem. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil; 
- Arquivo Nacional; 
- Demais arquivos públicos. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A apreciação de requerimentos de anistia política demanda a coleta de diligências para instrução processual, análise, 
julgamento e finalização. O julgamento é realizado pelo Conselho da Comissão de Anistia, que submete opinamentos 
para decisão final pelo Ministro da Justiça. 
Em 2015, foram apreciados 2.694 requerimentos; foi também lançado o Sistema de Informações da Comissão de 
Anistia – SINCA, ferramenta de gerenciamento de processos para unificar instrumentos de controle e bases de dados 
anteriormente dispersos. 

 
Quadro 2.4.3.2 – Macroprocesso Comissão de Anistia: Preservação da Memória Nacional 

Macroprocesso 2 
Preservação da Memória Nacional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/ FUNAI/ CA 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende as competências na gestão da política nacional de arquivos, trabalhando na guarda e preservação de 
informações para dar acesso aos cidadãos e a todos os órgãos do Governo Federal. 
Processos relacionados na Unidade  
- Formular e promover ações de memória da anistia política. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Projetos enviados pela sociedade civil, em decorrência das chamadas públicas; 
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- Produtos resultantes de consultorias, termos de cooperação, parcerias ou convênios firmados.  
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Entidades e parceiros da sociedade civil; 
- Consultores do projeto de Cooperação Técnica BRA/08/021; 
- Universidades federais. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Debates sobre a pauta da Justiça de Transição fomentados, Capacitação sobre o tema da Anistia Política realizada, 
Justiça de transição e trabalhos da CA promovidos e divulgados, Novas parcerias articuladas, Parcerias existentes 
reafirmadas, Materiais entregues, Justiça de transição e trabalhos da CA promovidos e divulgados. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política do Brasil 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade Civil; 
- Entes Públicos; 
- Perseguidos Políticos e Familiares; 
- Organizações da Sociedade Civil Nacional e Internacional; 
- Instituições de Ensino; 
- Imprensa; 
- Público Jovem; 
- Redes de conhecimento; 
- Bibliotecas. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Instituições privadas e do terceiro setor, que firmam com a Comissão de Anistia convênios e termos de parceria; 
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 
- Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e diversas outras universidades no Brasil e no exterior; 
- CASC; 
- Associação dos Amigos do Memorial da Anistia – AAMA; 
- Prefeitura de Belo Horizonte; 
- Secretaria de Patrimônio da União; 
- Rede Latino-Americana de Sítios de Consciência; 
- Coalizão Internacional de Sítios de Consciência. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
O macroprocesso envolve: (i) gerir acordos e instrumentos de repasse; (ii) realizar as Caravanas de Anistia; (iii) gerir 
as atividades de Cooperação Internacional; (iv) gerir a implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil. 
Assim, a gestão de acordos e instrumentos de repasse consiste na implementação de iniciativas que visam às reparações 
coletivas e transindividuais, viabilizadas por meio de chamadas públicas para seleção de projetos apresentados pela 
sociedade civil ou por meio de iniciativas implementadas em parceria com universidades públicas, as quais são 
viabilizadas através de termos de cooperação. Em 2015, no entanto, houve o cancelamento da publicação do edital de 
chamada pública do projeto Marcas da Memória. 
No âmbito da Caravanas da Anistia, no exercício em questão, foram realizadas 4 Caravanas (MG, PA, SP e TO), com 
a realização de sessões públicas e itinerantes de julgamentos de requerimentos de anistia política que objetivaram as 
reparações simbólicas e morais, seja por meio dos pedidos de desculpas, dos atos de homenagens públicas ou dos atos 
de reconhecimento e declaração de anistiado político.  
Foram ainda contratadas 18 consultorias especializadas por meio do projeto de Cooperação Técnica BRA/08/021 – 
Cooperação para o intercâmbio internacional, desenvolvimento e ampliação das políticas de Justiça Transicional do 
Brasil, que tem por objetivo fortalecer capacidades de elaboração e execução de ações da Comissão de Anistia nas 
áreas de intercâmbio de experiências institucionais para Justiça de Transição com relação às áreas de educação, ciência 
e cultura.  
Em 2015, deu-se ainda continuidade às obras de implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil, em construção 
em Belo Horizonte.  

 
Quadro 2.4.3.3 – Macroprocesso Comissão de Anistia: Execuções Descentralizadas 

Macroprocesso 3 
Execuções Descentralizadas 
Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SRJ/SESGE. 
Descrição do Macroprocesso 
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Retrata a atuação do Ministério da Justiça na realização de parcerias estratégicas para a implementação de muitas ações 
das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas ao Ministério em todo território 
nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, termos de parcerias). 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Propostas de convênio e/ou termos de parceria; 
- Propostas de termo de execução descentralizada; 
- Propostas de acordos de cooperação técnica. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Instituições privadas da sociedade civil; 
- Órgãos do governo federal, em especial universidades e entes vinculados à comunicação e cultura; 
- Organismos internacionais. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Transferências realizadas; 
- Acordos de cooperação técnica encerrados; 
- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política do Brasil 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Instituições da sociedade civil atuantes na temática de justiça de transição; 
- Instituições integrantes do projeto Clínicas do Testemunho (com ou sem apoio financeiro da CA); 
- Instituições integrantes da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição;  
- Organismos internacionais;  
- Universidades federais;  
- Órgãos federais com atuação na área de comunicação e cultura. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso  
Por meio de parcerias (convênios e termos de parceria) com instituições da sociedade civil, vêm sendo implementados 
dois dos mais importantes projetos da Comissão de Anistia: Marcas da Memória e Clínicas do Testemunho. Além 
disso, com termos de execução descentralizada, são realizadas pesquisas e oferecido apoio a produtos culturais de 
memória. Por fim, parcerias para a execução dos projetos são viabilizadas por meio de acordos de cooperação técnica 
com organismos internacionais. Em 2015, a Comissão de Anistia celebrou 4 convênios com instituições da sociedade 
civil no âmbito do projeto Clínicas do Testemunho, celebrou um termo de execução descentralizada com a Escola 
Nacional de Administração Pública e celebrou um acordo de cooperação técnica com o Fundo Newton do Conselho 
Britânico, para subsídio ao projeto Clínicas do Testemunho. Outros convênios, termos de execução descentralizada e 
acordo de cooperação técnica de exercícios anteriores foram executados em 2015. 

 
2.4.4. Macroprocessos envolvidos na Secretaria Nacional de Justiça 
 
Quadro 2.4.4.1 – Macroprocesso SNJ: Coordenação Estratégica em Segurança Pública 

Macroprocesso 1 
Coordenação Estratégica em Segurança Pública  

Unidades envolvidas no macroprocesso 
DEPEN/DPF/DPRF/SENASP/SNJ/SESGE 
Descrição do Macroprocesso 
Conjunto de processos executados pelo Ministério da Justiça cujo enfoque é a produção de inteligência estratégica e 
coordenação de ações que permitem maior controle da segurança no país. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir ações referentes à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro; 
- Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Propostas de ações no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro; 
- Propostas de acordo de cooperação técnica para adesão à Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
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- Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; 
- Associação dos Delegados de Polícia Federal – ADPF; 
- Advocacia-Geral da União – AGU; 
- Associação dos Juízes Federais – AJUFE; 
- Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB; 
- Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON; 
- Associação Nacional dos Procuradores de Estado – ANAPE; 
- Associação Nacional de Procuradores da República – ANPR; 
- Banco Central do Brasil – BCB; 
- Banco do Brasil – BB; 
- CADE; 
- Câmara dos Deputados; 
- Caixa Econômica Federal – CAIXA; 
- CGU; 
- Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE-MG; 
- Controladoria Geral do Município – Prefeitura de São Paulo – CGM-SP; 
- Conselho da Justiça Federal – CJF; 
- Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil – CONCPC; 
- Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
- Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
- Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG; 
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF; 
- Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 
- DPF; 
- Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas da Presidência da 
República – DREI/SMPE; 
- Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN; 
- Fórum de Prevenção e Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa do Rio Grande do Sul – FPCC-
RS; 
- Grupo Nacional de Combate à Organizações Criminosas – GNCOC; 
- Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR; 
- Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
- Ministério da Defesa – MD; 
- Ministério da Justiça; 
- Ministério do Trabalho e da Previdência Social – MTPS; 
- Ministério Público do Estado da Paraíba – MP-PB; 
- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MP-RJ; 
- Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MP-RS; 
- Ministério Público do Estado de São Paulo – MP-SP; 
- Ministério Público Federal – MPF; 
- Ministério das Relações Exteriores – MRE; 
- Polícia Civil do Estado de Santa Catarina – PCSC; 
- Polícia Civil do Estado de São Paulo – PCSP; 
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 
- Procuradoria-Geral do Município de São Paulo – PGM-SP; 
- Receita Federal do Brasil – RFB; 
- Secretaria de Direitos Humanos – SDH; 
- Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MPOG; 
- SOF; 
- STN; 
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; 
- Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; 
- TCU; 
- Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
- Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Relatório de acompanhamento das ações da Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro 
– ENCCLA elaborado 
- Ações e Recomendações da ENCCLA concluídas; 
- Projetos de Lei propostos; 
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- Rastreamento de contas bancárias com indícios de Corrupção e Lavagem de Dinheiro efetuado; 
- Acordos de cooperação técnica da Rede Nacional de Laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro – Rede LAB-LD 
geridos; 
- Equipamentos da Rede LAB-LD adquiridos e disponibilizados. 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Coordenação-Geral de Articulação Institucional – CGAI; 
- Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos da ENCCLA; 
- Rede LAB-LD (Ministérios Públicos Estaduais, Secretarias de Segurança Publica, etc.). 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A SNJ, por meio do DRCI, é responsável por coordenar, em parceria com os órgãos da administração pública, a 
ENCCLA e outras ações relacionadas ao enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado 
transnacional. No ano de 2015, diversas ações relacionadas ao tema foram implementadas e, no período de 23 a 26 de 
novembro, foi realizada, em Fortaleza – CE, a XIII Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro.  
Além disso, o DRCI coordena a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia – Rede-LAB, constituída pelo conjunto 
de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD instalados no Brasil, cuja principal 
característica é o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para a análise de dados financeiros, 
e, também, para a detecção da prática da lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. Em 2015 houve 
assinatura de Acordo para a implantação do 44º LAB-LD e do Acordo para implantação da REDE-LAB de 
Capacitação, com sua primeira unidade no centro de treinamentos. Os laboratórios da Rede analisaram 3.674 casos e 
identificaram cerca de R$ 30,6 bilhões em ativos com indícios de ilicitude. Além disso, foram realizados 32 cursos e 
treinamentos voltados para análise de dados e manuseio de softwares para cerca de 450 analistas da REDE-LAB. 

 
Quadro 2.4.4.2 – Macroprocesso SNJ: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Macroprocesso 2 
Enfrentamento ao tráfico de pessoas – ETP 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça na coordenação da política nacional e no plano de enfrentamento ao tráfico 
de pessoas, gestão de redes de núcleos e postos, bem como a produção e disseminação de conhecimentos na temática. 
Processos relacionados na Unidade  
- Coordenar as instâncias da Política Nacional e o Plano para enfrentamento ao tráfico de pessoas; 
- Gerir cooperação internacional, política e técnica, para o enfrentamento ao tráfico de pessoas; 
- Gerir rede de núcleos e postos de ETP e a produção e disseminação de conhecimentos na temática. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Coordenação das instâncias da Política Nacional: Convocação, organização e gestão da Coordenação Tripartite e do 
Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP; Material e pesquisa sobre tráfico de pessoas; 
Mecanismos de disseminação de conhecimento (redes sociais, feiras, concursos de monografias, prêmios, capacitações 
e etc.); Campanhas institucionais e eventos (Semana de Mobilização); 
- Coordenação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: Planos Nacionais elaborados e aprovados; 
Reuniões do Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do plano nacional; Relatórios de monitoramento 
da execução dos planos nacionais elaborados e publicados; Avaliação da implementação de planos nacionais; 
- Gestão da Cooperação Internacional Política e Técnica: Participação em agendas; Acompanhamento da execução de 
acordos e projetos firmados; Subsídios para relatórios internacionais; 
- Coordenação da Rede Nacional de Núcleos e Postos: Acordos de cooperação técnica firmados e capacitação 
promovida; Reuniões técnicas com representantes dos Núcleos e Postos; Articulação da institucionalização das 
diretrizes da política nacional nos demais entes federativos; Relatórios semestrais de atividades da rede consolidados 
e publicados. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Instituições que compõem os colegiados de gestão da política nacional (Coordenação Tripartite, CONATRAP e 
Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional); 
- Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 
- Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante; 
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- Rede Nacional de ETP; 
- Sociedade. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Relatórios de acompanhamento, Atas de reuniões, Análises e estratégias para implementação da politica, Informativos 
mensais; 
- Convênios celebrados e geridos, Prodoc celebrado e gerido, Cooperação Técnica Internacional celebrada e gerida; 
- Documentos harmonizados, Orientações técnicas produzidas, Denúncias encaminhadas, Pesquisas sobre implantação 
de novos núcleos realizadas, Capacitações realizadas. 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação – DEJUS 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade; 
- Organismos internacionais; 
- Estados e Municípios (Rede de núcleos e postos); 
- Rede nacional de ETP; 
- Unidades Federativas. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- SDH;  
- SPM; 
- Instituições que compõem CONATRAP;  
- Instituições que compõem Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do plano nacional; 
- Organismos Internacionais (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, tradução para United Nations Office 

on Drugs and Crime – UNODC e Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, tradução para 
International Centre for Migration Policy Development – ICMPD) 
Rede de Núcleos e Postos 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A Secretaria Nacional de Justiça, por meio do DEJUS, é responsável pela implementação da Política e Planos Nacionais 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Em 2015, foi dado enfoque no fortalecimento e harmonização dos trabalhos 
da Rede Nacional de Núcleos e Postos de atendimento, na organização e consolidação do funcionamento do 
CONATRAP, na execução e monitoramento das ações previstas no II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas (2013-2016), bem como na execução de projetos especiais. 
No que se refere às ações executadas no âmbito do MT Brasil – Migrações Transfronteiriças, projeto especial firmado 
em parceria com o ICMPD, foram desenvolvidas pesquisas em municípios de fronteira e iniciou-se o ciclo de 
capacitações, previstas no referido projeto, com a realização de 3 capacitações para a rede de atendimento ao migrante, 
refugiados, retornados e vítimas de tráfico de pessoas em estados de fronteira. 

 
Quadro 2.4.4.3 – Macroprocesso SNJ: Garantia dos Direitos dos Migrantes e Refugiados 

Macroprocesso 3 
Garantia dos Direitos dos Migrantes e Refugiados 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça no que tange à promoção e garantia dos direitos dessa parcela da sociedade, 
incluindo a participação do MJ nos processos decisórios desses direitos e promoção e disseminação dessa temática 
junto à sociedade. 
Processos relacionados na Unidade  
- Promover e garantir os direitos de migrantes e refugiados; 
- Fomentar e coordenar espaço de participação social com enfoque na política migratória; 
- Decidir processos referentes a direitos de migrantes e refugiados; 
- Produzir e disseminar conhecimento na temática migratória. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
Informações pessoais dos estrangeiros. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Servidores Analistas e Técnicos do MJ; 
- Contínuos. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso 
- Direitos promovidos e garantidos; 
- Projetos de lei elaborados com participação popular; 
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- Campanhas realizadas, ouvidorias atendidas; 
- Certificado de naturalização entregue; 
- Carta de indeferimento de naturalização entregue; 
- Termo de entrega do certificado elaborado; 
- Carta/Certificado de deferimento ou indeferimento sobre cidadania e nacionalidade, contendo a publicação da 
decisão; 
- Concessão da prorrogação de estada no país; 
- Carta de comunicação da decisão informando o arquivamento do pedido de prorrogação do prazo de estada, com 
possibilidade de desarquivamento; 
- Carta de comunicação de decisão informando o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de estada, com 
possibilidade de recurso; 
- Despacho decisório sobre a permanência definitiva/transformação de visto do estrangeiro publicado no DOU; 
- Processo instruído com parecer favorável ou não pela concessão do asilo político; 
- Registro Nacional sobre solicitação de refúgios e de reassentamentos de refugiados estrangeiros entregue; 
- Notificação de Indeferimento sobre solicitação de refúgios e de reassentamentos de refugiados estrangeiros entregue; 
- Informações geradas (conteúdo e forma); 
- Campanhas publicitarias elaboradas; 
- Materiais produzidos e distribuídos. 
Subunidade responsável 1 
- Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE; 
- Divisão de Permanência – DIPE; 
- Divisão de Naturalização – DINAT; 
- Divisão de Medidas Compulsórias – DIMEC. 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Estrangeiros; 
- Migrantes; 
- Refugiados; 
- Sociedade; 
- Órgãos federais; 
- Países estrangeiros; 
- Brasileiros residentes ou não no exterior; 
- Ministro da Justiça. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR; 
- MRE; 
- Ministério do Trabalho e da Previdência Social – MTPS; 
- Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro – Cáritas RJ; 
- Cáritas Arquidiocesana de São Paulo – Cáritas SP; 
- Instituto de Migrações e Direitos Humanos – IMDH; 
- Conselho Nacional de Imigração – CNIg. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
Atualmente os direitos dos imigrantes são garantidos de maneira passiva, mediante solicitação do interessado ou de 
seu respectivo procurador. Entre os direitos citados estão: naturalização, igualdade de direitos, autorização, 
prorrogação e transformação de permanência; reconhecimento da condição de refugiado. 
A SNJ está evoluindo para uma condução mais ativa, que objetiva a integração efetiva de migrantes ao contexto 
sociocultural e econômico brasileiro. Para tanto, está sendo construído o Plano Nacional para Migração e Refúgio, que 
surgiu a partir das informações compiladas na Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio – COMIGRAR, a 
primeira conferência nacional sobre migrações. 

 
Quadro 2.4.4.4 – Macroprocesso SNJ: Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Macroprocesso 4 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
DPF/SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata uma atuação bem específica do Ministério da Justiça no que tange à fiscalização da adoção internacional de 
crianças e adolescentes e à gestão da política de classificação indicativa para obras audiovisuais. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais. 
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Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Mídias e arquivos físicos (DVD’s e Pen drives) e digitais, contendo obras audiovisuais como filmes e trailers; 
- Jogos em mídia física e digital; 
- Programas de TV captados e gravados para posterior análise. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Produtores; 
- Distribuidores; 
- Emissoras de TV aberta; 
- Operadoras e canis de TV por assinatura. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Publicação da classificação indicativa de cinema e vídeo; 
- Publicação da classificação indicativa de programas de TV; 
- Publicação da classificação indicativa de jogos, aplicativos e RPG; 
- Publicação de decisão sobre reclassificação; 
- Monitoramento de programas de TV do Serviço de Acesso Condicionado (TV por assinatura). 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação – DEJUS. 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Requerente (distribuidora, produtora, representantes); 
- Sociedade. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade civil; 
- Ministério Público; 
- Cidadãos; 
- Universidades. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A Classificação Indicativa é uma política pública de proteção à criança e ao adolescente em relação a possíveis danos 
que a exposição a conteúdos não apropriados para determinadas faixas etárias podem causar no seu desenvolvimento 
psicossocial. No período, foram produzidos 2.038 relatórios de análises prévias para cinema e DVD, sigla para Digital 

Versatile Disc (Disco Digital Versátil), 396 relatórios de jogos e aplicativos analisados previamente, além de cerca de 
700 analises de jogos virtuais por mês. Na televisão foram 2.709 relatórios de análises entre programas, filmes, novelas 
entre outros. 
O ano de 2015 foi marcado pela consolidação da política pública enquanto instrumento democrático, com critérios 
claros e objetivos, determinados com intensa participação da sociedade. Como avanços e realizações destacam-se: a) 
consolidação do sistema global e digital de classificação indicativa de jogos e aplicativos, a Coalizão Internacional de 
Classificação Etária, International Age Rating Coalition – IARC; b) premiação como Menções Honrosas – Categoria 
e-serviços Públicos no Prêmio Excelência em Governo Eletrônico – e-gov 2015 para o IARC: Classificação Indicativa 
para o Mercado Digital; c) o IARC ficou colocado entre as 11 iniciativas vencedoras da 20ª edição do Concurso de 
Inovação na Gestão Pública Federal, promovido anualmente desde 1996 pela Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
Quadro 2.4.4.5 – Macroprocesso SNJ: Proteção dos Direitos do Cidadão 

Macroprocesso 5 

Proteção dos Direitos do Cidadão 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SENACON (CFDD) /DPF/SRJ/SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação mais geral do Ministério da Justiça no que tange à garantia dos direitos dos cidadãos, pois engloba a 
proteção dos direitos dos consumidores, através da gestão do plano nacional de consumo e cidadania, emissão de 
documentos de viagens, gestão da política de acesso à Justiça e a disseminação desse conhecimento, promoção de 
políticas de métodos de solução de conflitos e redução de litígios, além da acreditação de entidades sociais. 
Processos relacionados na Unidade  
- Acreditar Entidades Sociais e o Cadastro Nacional de Entidades Sociais – CNES 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Certificado de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP: Lei nº 9.790, de 23 
de março de 1999 e Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999; 
- Certidão de comprovação de regularidade da manutenção de certificados de OSCIP; 
- Ato de cancelamento e cassação de credenciamento; 
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- Registro de empresas de microfilmagem: Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968 e Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 
1996; 
- Parecer sobre concessão de medalhas. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Produtores; 
- Distribuidores; 
- Emissoras de TV aberta; 
- Operadoras e canais de TV por assinatura. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Publicação e registro de empresas de microfilmagem para atuarem no país efetivado; 
- Parecer técnico para manter registro elaborado; 
- Decisão de perda do registro publicada; 
- Certificado emitido e Titulação publicizada; 
- Certificado emitido e Qualificação publicizada, conforme finalidade da entidade; 
- Serviços Sociais conforme finalidade da entidade; 
- Autorização de funcionamento no Brasil publicada; 
- Certidão liberada ou denegada; 
- Entidades Sociais Regularizadas e informações prestadas; 
- Cassação publicada; 
- Análise com parecer para arquivamento produzida; 
- Diploma de concessão da medalha emitido. 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação – DEJUS. 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Empresas privadas de microfilmagem; 
- Usuários de serviços de microfilmagem; 
- Entidades Sociais; 
- Organizações Estrangeiras; 
- Cidadãos; 
- Órgãos públicos em geral; 
- Cidadão condecorado pela concessão da medalha. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade civil; 
- Ministério Público; 
- Órgãos de controle; 
- Órgãos e entidades de estudos e pesquisas. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A atualização da legislação foi o principal foco nas atividades relacionadas aos macroprocessos. A efetiva participação 
da Unidade nas rodadas de propostas legislativas que visassem melhorar os processos de reconhecimento estatal de 
entidade de interesse público foi recorrente, a exemplo da revogação da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, ocorrida 
no âmbito do Marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil – OSCs, que modernizou a relação entre tais 
Organizações e o Estado. Além disso, foram revistos os procedimentos internos, excluindo ou melhorando aqueles 
desfavoráveis aos órgãos e entidades que buscam atendimento no âmbito das competências da Unidade. 

 
Quadro 2.4.4.6 – Macroprocesso SNJ: Articulação Internacional 

Macroprocesso 6 
Articulação Internacional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende a execução do Ministério da Justiça em processos afetos ao gerenciamento de pedidos de cooperação 
internacional, negociação de acordos com países estrangeiros e gerenciamento de medidas para a recuperação de ativos. 
Além disso, também no acompanhamento e gerenciamento de medidas para a extradição, expulsão, transferência de 
pessoas condenadas e de execução da pena. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerenciar ferramentas de cooperação jurídica internacional; 
- Conduzir negociações de acordos e consultas bilaterais e multilaterais; 
- Acompanhar e gerir medidas para a recuperação de ativos; 
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- Acompanhar e gerir medidas para extradição, expulsão, transferência de pessoas condenadas e de execução da pena. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Propostas de acordos de cooperação jurídica internacional; 
- Pedidos de cooperação jurídica internacional; 
- Acordos de cooperação jurídica internacional em vigor. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Cidadão comum; 
- Poder Judiciário; 
- MRE; 
- Ministério Público; 
- DPU; 
- Autoridades Administrativas Nacionais; 
- Autoridades Centrais Estrangeiras; 
- Ministro da Justiça. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Novos tratados de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Nova legislação de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Novas regulamentações de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Consultas genéricas ou sobre casos concretos de cooperação jurídica internacional respondidas; 
- Consultas atendidas sobre cooperação jurídica internacional; 
- Solicitações de cooperação jurídica internacional respondidas; 
- Solicitações de viabilização do efetivo retorno dos bens ou valores recuperados respondidas; 
- Expulsão do estrangeiro efetivada, Decisão de arquivamento proferida; 
- Minuta de Portaria  sobre decisão da expulsão produzida; 
- Portaria de Expulsão revogada; 
- Parecer técnico e elaboração de minuta de aviso ministerial para o STF elaborados (extradição passiva); 
- Despacho com decisão sobre autorização de efetivação da extradição produzido (extradição passiva); 
- Termo de entrega ou arquivo do pedido de extradição produzido; 
- Parecer técnico e minuta de aviso ministerial para o MRE produzido (extradição ativa); 
- Despacho do SNJ aprovando ou não a transferência do condenado produzido (ativa ou passiva). 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Coordenação de Tratados e Foros – CTF; 
- Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional – CGCI; 
- Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos – CGRA; 
- Sociedade; 
- País estrangeiro; 
- Poder Judiciário; 
- Pessoa condenada (no Brasil ou no exterior). 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Cidadão comum; 
- País estrangeiro;  
- Poder Judiciário; 
- Ministério Público; 
- MRE; 
- DPU; 
- Autoridades Administrativas Nacionais; 
- Autoridades Centrais Estrangeiras; 
- MJ. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A SNJ, por meio do DRCI, atua como Autoridade Central para a grande parte dos Tratados de Cooperação Jurídica 
Internacional dos quais o Brasil faz parte, inclusive assuntos de extradição e transferência de pessoas condenadas e 
recuperação de ativos. O DRCI é responsável ainda pela negociação de acordos internacionais de suas respectivas áreas 
de competência. Com a finalidade de ampliar e sedimentar as bases jurídicas para a cooperação jurídica internacional, 
no ano de 2015, foram enviadas propostas ou contrapropostas de acordos de cooperação jurídica internacional em 
matéria civil com Angola, Cuba, Índia, Irã, Província de Columbia Britânica do Canadá e Sérvia e, em matéria penal, 
com Belarus, Bolívia, Bulgária, Egito, Emirados Árabes, Iraque, Lituânia, Luxemburgo, Omã e Sérvia. Foi proposto e 
está em negociação, no âmbito do Mercado Comum do Sul – Mercosul, acordo sobre procedimentos civis e 
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administrativos contra a corrupção. Foi também assinado acordo de cooperação jurídica internacional em matéria penal 
com o Cazaquistão e foram submetidos à aprovação do Congresso acordos de cooperação jurídica internacional em 
matéria penal com Bélgica e Jordânia. Também entrou em vigor o acordo de cooperação jurídica internacional em 
matéria civil com a China. 

 
Quadro 2.4.4.7 – Macroprocesso SNJ: Execuções Descentralizadas 

Macroprocesso 7 

Execuções Descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SRJ/SESGE. 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça na realização de parcerias estratégicas para a implementação de muitas ações 
das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas ao Ministério em todo território 
nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, Termo de Parceria); 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Celebração de Convênios; 
- Termos de Execução Descentralização – TED; 
- Projeto de Cooperação Internacional – PRODOC; 
- Acordo de Cooperação Técnica – ACT. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
Unidades do MJ (CGPLAN, CGOF, SE, DIPROF e CGL). 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Transferências realizadas; 
- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas; 
- Acordos de cooperação técnica encerrados. 
Subunidade responsável 1  
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI; Departamento de Estrangeiros 
– DEEST; Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação – DEJUS. 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal (MP, Judiciário, Polícias, Secretarias de Segurança 
Publica, etc.); 
- Entidades da Sociedade Civil, notadamente envolvidas com migrantes e com refugiados. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A execução descentralizada trabalha principalmente com a transferência de recursos para que as ações sejam 
concretizadas por terceiros com recursos da SNJ. Assim, a maior parte do macroprocesso guarda relação com 
atividades de articulação entre a SNJ e os órgãos e as entidades parceiras na estratégia. Ressalta-se que toda a condução 
dos procedimentos se dá dentro das normas específicas para cada instrumento que será celebrado. 

 
2.4.5. Macroprocessos envolvidos na Secretaria de Reforma do Judiciário 
 
Quadro 2.4.5.1 – Macroprocesso SRJ: Proteção dos Direitos do Cidadão  

Macroprocesso 1  
Proteção dos Direitos do Cidadão 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SENACON (CFDD)/DPF/SRJ/SNJ. 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação mais geral do Ministério da Justiça no que tange à garantia dos direitos dos cidadãos, pois engloba a 
proteção dos direitos dos consumidores, através da gestão do plano nacional de consumo e cidadania, emissão de 
documentos de viagens, gestão da política de acesso à Justiça e a disseminação desse conhecimento, promoção de 
políticas de métodos de solução de conflitos e redução de litígios, além da acreditação de entidades sociais. 
Processos relacionados na Unidade  
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- Formular e gerir políticas de acesso à Justiça; 
- Promover políticas de modernização sobre o sistema de Justiça; 
- Promover estudos e diagnósticos sobre o sistema de Justiça; 
- Promover políticas de métodos de solução de conflito e redução de litígios. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Dados sobre o Sistema de Justiça; 
- Estudos sobre resolução de conflitos; 
- Recursos orçamentários; 
- Parcerias com o Sistema de Justiça e com organismos internacionais. 
Principais fornecedores do macroprocesso  
- Órgãos integrantes do Sistema de Justiça;  
- Associações de classe de servidores do Sistema de Justiça; 
- Conselhos Nacionais de Justiça, da Justiça Federal e do Ministério Público; 
- Secretaria de Políticas para as Mulheres; 
- AGU. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Notas técnicas e propostas normativas sobre acesso à Justiça elaboradas; 
- Projeto finalizado; 
- Notas técnicas e propostas normativas sobre modernização do Sistema de Justiça elaboradas; 
- Notas técnicas e propostas normativas sobre métodos de solução de conflitos e de redução de litígios elaboradas; 
- Programação acadêmica realizada; 
- Cursos fornecidos; 
- Material didático fornecido. 
Subunidade responsável 1  
Departamento de Política Judiciária; Coordenação-Geral de Provimento e Vacância; Coordenação-Geral de 
Modernização do Sistema de Justiça  
Principais Clientes do macroprocesso da Subunidade 
- MJ; 
- Casa Civil; 
- Sociedade Civil; 
- Sistema de Justiça e órgãos do Poder Executivo; 
- Órgãos e atores do Sistema de Justiça; 
- Poder Executivo; 
- Órgãos estaduais ou municipais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos integrantes do Sistema de Justiça; 
- Associações de classe de servidores do Sistema de Justiça; 
- Conselhos Nacionais de Justiça, da Justiça Federal e do Ministério Público; 
- PNUD; 
- SPM; 
- AGU; 
- Estados e Municípios; 
- UnB; 
- Escolas Nacionais dos Defensores Públicos. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A gestão da política de acesso à Justiça foi conduzida pelo Departamento de Política Judiciária, que a partir da 
identificação da demanda por uma política pública, estabelece diretrizes de execução. Nos casos em que foi necessária 
articulação, esta foi realizada pelo Secretário, pela Diretora ou assessoria, conforme o nível adequado de interlocução. 
A condução do processo também envolveu a proposição das normas adequadas para a execução da política. No caso 
de convênios, a execução foi realizada por meio da Unidade de Convênios da SRJ, subordinada à Coordenação-Geral 
de Modernização da Administração da Justiça e executada pelos parceiros envolvidos com o auxílio e fiscalização da 
Secretaria. 
Já a disseminação de conhecimento sobre acesso à justiça foi coordenada pelo Departamento de Política Judiciária e 
conduzida pelo Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça – CEJUS, por meio de dois mecanismos principais: o 
financiamento à realização e à divulgação de pesquisas sobre o sistema de justiça e sobre temas relacionados ao acesso 
à Justiça; e a manutenção e o aperfeiçoamento do Projeto Atlas de Acesso à Justiça, ferramenta que mostra para o 
cidadão as portas de acesso à justiça de acordo com suas necessidades e apresentação de indicadores. 
A promoção de políticas de métodos de solução de conflitos e redução de litígios foi conduzida pelo Departamento de 
Política Judiciária e executado pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação - ENAM. Destaques desse aspecto do 
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macroprocesso são a Estratégia Nacional de Redução de Litígios e os cursos oferecidos pela ENAM. Em 2015, 
destacou-se também a aprovação da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, cujo texto e aprovação decorreram de 
atuação protagonista da SRJ. 

 
Quadro 2.4.5.2 – Macroprocesso SRJ: Articulação entre Poderes e Setores  

Macroprocesso 2 
Articulação entre Poderes e Setores 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
DPF/FUNAI/SAL/SNJ/SRJ 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende a execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos, poderes e setores ou a 
assuntos dos quais o MJ é partícipe, mas que não constituem a sua vocação principal. 
Processos relacionados na Unidade  
- Instruir e opinar sobre atos de aposentadoria e o provimento de magistrados, conselheiros do CNJ e CNMP, Defensor 
Público-Geral da DPU, do seu Subdefensor e do Ouvidor, nomeados pela Presidente da República e sobre a 
desapropriação de imóveis destinados a instituições do sistema de Justiça da União; 
- Articular ações e políticas de interesse do Poder Executivo junto ao Sistema de Justiça. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Informações sobre a aposentadoria e o provimento de magistrados, conselheiros do CNJ e CNMP, Defensor Público-
Geral da DPU, do seu Subdefensor e do Ouvidor, nomeados pela Presidenta da República; 
- Desapropriação de imóveis destinados a instituições do sistema de Justiça da União. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Poder Judiciário; 
- Ministério Público; 
- DPU; 
- TCU; 
- Casa Civil da Presidência da República; 
- Senado Federal. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Nota técnica e minuta de exposição de motivos e de decreto para subsidiar o Ministro da Justiça elaboradas; 
- Nota técnica e minuta de portaria de concessão de medalhas para premiação de membros e servidores do Poder 
Judiciário elaboradas; 
- Nota técnica e minuta de exposição de motivos e de decreto para subsidiar a Consultoria Jurídica elaboradas; 
- Ações e políticas de interesse articuladas. 
Subunidade responsável 1 
Gabinete da SRJ 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Presidenta da República; 
- Ministro da Justiça; 
- Poder Judiciário; 
- CNJ; 
- CNMP; 
- Defensorias Públicas da União e Estaduais; 
- Sistema de Justiça; 
- Senado Federal. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Casa Civil; 
- Conselho Nacional de Justiça Tribunais Superiores; 
- Tribunais Regionais Federais; 
- Tribunais Regionais do Trabalho; 
- Tribunais Regionais Eleitorais; 
- Conselho Nacional do Ministério Público; 
- Ministério Público. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A SRJ atuou na instrução processual dos processos de desapropriação e de provimento e vacância de magistrados, para 
que fossem submetidos à decisão presidencial.  
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Quadro 2.4.5.3 – Macroprocesso SRJ: Execuções Descentralizadas  
Macroprocesso 3 
Execuções descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SRJ/SESGE. 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça na realização de parcerias estratégicas para a implementação de muitas ações 
das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas ao Ministério em todo território 
nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, termo de parceria); 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Chamamentos públicos; 
- Orientações técnicas do Ministério da Justiça; 
- Apresentação de emendas parlamentares. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Parlamentares; 
- Universidades; 
- Sociedade Civil.  
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Transferências realizadas; 
- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas; 
- Acordos de cooperação técnica encerrados. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Modernização do Sistema de Justiça 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Universidades; 
- Sociedade Civil; 
- Estados e Municípios. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
Realização de parcerias com universidades, estados, municípios ou organizações da sociedade civil para 
implementação de projetos voltados à promoção do acesso à justiça.  

 
2.4.6. Macroprocessos envolvidos na Secretaria de Assuntos Legislativos 
 
Quadro 2.4.6.1 – Macroprocesso SAL: Articulação entre Poderes e Setores  
Macroprocesso 1 
Articulação entre poderes e setores 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
DPF/FUNAI/SAL/SNJ/SRJ 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende a execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos, poderes e setores ou a 
assuntos dos quais o MJ é partícipe, mas que não constituem a sua vocação principal. 
Processos relacionados na Unidade  
- Propor aperfeiçoamento normativo de interesse do Ministério da Justiça;  
- Analisar atos para sanção ou veto presidencial; 
- Gerir participação social no processo de elaboração normativa. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Reuniões semanais; 
- Análise de projetos em pauta no Congresso Nacional; 
- Estratégia de atuação definida; 
- Demandas definidas como prioritárias pela Presidência e por outros Ministérios; 
- Demandas da sociedade civil.  
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Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Presidência da República; 
- Demais Ministérios; 
- Sociedade Civil. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Exposições de Motivos, Pareceres elaborados; 
- Notas técnicas elaboradas; 
- Participação social promovida. 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Processo Legislativo e Departamento de Elaboração Normativa 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Áreas do MJ e do Poder Executivo afetas ao ato normativo em questão; 
- Sociedade em geral. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade civil organizada; 
- Universidades; 
- Movimentos Sociais; 
- Organizações Não-Governamentais - ONGs de diversas regiões e estados do país. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
Referente à elaboração normativa: Elaboração de atos normativos de interesse do Ministério, sempre acompanhados 
das exposições de motivos, expediente dirigido à Presidência pelo Ministro, em geral, elencando argumentos e 
justificativas para a implementação das propostas sugeridas. 
Para o processo legislativo: Acompanhamento das proposições em tramitação no Congresso Nacional e análise de 
forma mais aprofundada daquelas cujas temáticas são consideradas prioritárias para o Ministério. A partir disso, há 
elaboração de notas técnicas com apreciação de constitucionalidade, juridicidade, interesse público e técnica 
legislativa. Quando em fase de sanção, emitem-se pareceres com análise de constitucionalidade e adequação quanto ao 
interesse público. 

 
Quadro 2.4.6.2 – Macroprocesso SAL: Execuções Descentralizadas  
Macroprocesso 2 
Execuções descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/DPF/DPRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SRJ/SESGE. 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça na realização de parcerias estratégicas para a implementação de muitas ações 
das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas ao Ministério em todo território 
nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, TP). 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Reuniões semanais;  
- Análise de projetos em pauta no Congresso Nacional; 
- Estratégia de atuação definida; 
- Demandas recebidas como prioritárias pela Presidência e por outros Ministérios; 
- Demandas da sociedade civil. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Presidência da República; 
- Demais Ministérios; 
- Sociedade Civil. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Transferências realizadas; 
- Acordos de cooperação técnica encerrados; 
- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas. 
Subunidade responsável 1 
Departamento de Processo Legislativo e Departamento de Elaboração Normativa 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
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- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade civil organizada; 
- Universidades; 
- Movimentos Sociais; 
- ONGs de diversas regiões e estados do país. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso  
A SAL, em 2015, realizou acordos de cooperação com organismos nacional (IPEA) e internacional (PNUD) com duas 
finalidades: financiamento de pesquisas empíricas em direito e para contratação de consultores (de distintas áreas de 
formação), com vistas a contribuir na consolidação do Projeto Pensando o Direito e de seu portal de divulgação. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 
OPERACIONAL 

 
Estruturado em três grandes eixos (planejamento organizacional, resultados da execução 

orçamentária e resultados operacionais), o objetivo deste capítulo é apresentar o planejamento da 
atuação das Unidades Prestadoras de Contas inseridas neste documento, bem como seu desempenho 
frente aos objetivos e metas estabelecidos para o ano de 2015. Além de abordar o planejamento 
estratégico, também descreve suas inter-relações com planos (inclusive o Plano Plurianual – PPA) e 
competências legais. Traz as informações correspondentes ao item 4 do Anexo Único da Portaria 
TCU nº 321/2015, e seus respectivos subitens, também renumerados.  

Assim, o subitem 3.1 traz informações sobre o planejamento do Ministério da Justiça como um 
todo, elencando os objetivos e metas programados para contribuir ao alcance da missão institucional, 
além da avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico e a demonstração 
da vinculação dos planos. 

Com relação ao subitem 3.2, item de informação específica atribuída às UPCs deste relatório, 
conforme perfil de atuação do Ministério da Justiça, apontam-se as formas e instrumentos pelos quais 
a unidade acompanha e monitora os resultados dos objetivos relacionados tanto no planejamento 
estratégico quanto no PPA. 

Já o subitem 3.3 demonstra a alocação de recursos para o cumprimento dos objetivos previstos 
para 2015, apresentando a relação entre os orçamentos programado e executado. Cabe ressaltar que 
os quadros referentes à “Ações/Subtítulos – OFSS” e “Ações – Orçamento de Investimento – OI” não 
se aplicam, uma vez que a UPC foi responsável por executar integralmente as ações tratadas no 
capítulo. Além disso, o subitem referente às informações sobre a realização das receitas traz uma 
breve explanação, já que as UPCs não possuem fonte de receitas próprias. 

Por fim, o subitem 3.4 traz uma junção dos subitens referente ao desempenho operacional, 
indicadores e seus respectivos atributos, que demonstra os resultados obtidos na condução dos 
objetivos estabelecidos nos planos das UPCs. 
 
 
3.1. Planejamento Organizacional 

 
A partir da Portaria nº 1.885, de 2 de julho de 2014, que instituiu o processo de elaboração do 

planejamento estratégico do MJ, foi iniciada sua elaboração ao longo de 2015. O Planejamento 
Estratégico do MJ 2015-2019, aprovado por meio da Portaria nº 1.500, de 16 de setembro de 2015, 
foi construído em conjunto com todas as unidades do Ministério da Justiça, cumprindo-se as etapas 
de análise ambiental e formulação da estratégia; do desdobramento da estratégia, com a elaboração 
do mapa estratégico, indicadores e metas, projetos e painéis estratégicos; e do monitoramento da 
gestão estratégica, com a implementação e o acompanhamento do processo de monitoramento. 

Em se tratando da análise ambiental, mencionada no item 2.2 – Ambiente de Atuação, realizou-
se: (i) análise do ambiente externo (análise PEST); (ii) análise do ambiente interno, a partir da 
identificação das principais entregas pelo órgão à sociedade e seus respectivos macroprocessos 
relacionados (Cadeia de Valor); (iii) análise conjunta do ambiente interno e externo, utilizando-se a 
Matriz SWOT. 

Na etapa de desdobramento da estratégia, foi elaborado o Mapa Estratégico (Anexo IV), 
contendo seus objetivos estratégicos, que representam os resultados a serem alcançados pela 
organização no horizonte de tempo planejado (no caso, de 2015 a 2019). Nesse sentido, estão 
diretamente relacionados com o alcance da visão e com as diretrizes estratégicas do ministério. 
Posteriormente, os objetivos estratégicos foram desdobrados em indicadores estratégicos, utilizados 
como referenciais de desempenho que auxiliam o acompanhamento do alcance da estratégia. Foram 
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também estabelecidas as respectivas metas, representando o valor que a organização deseja atingir 
no horizonte de tempo planejado.  

Além disso, estabeleceu-se, nesta etapa, a carteira de projetos estratégicos (Anexo V), 
contemplando todas as unidades do MJ, como também os painéis de contribuição, instrumento que 
interliga os objetivos das unidades com os objetivos estratégicos da organização. Trata-se, portanto, 
do detalhamento de como cada área contribui para atingir os resultados esperados. A construção dos 
referidos painéis foi iniciada em 2015, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2016.  

Em se tratando de monitoramento da estratégia, a mensuração do desempenho foi alicerçada 
em dois pilares básicos: os indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos e o 
acompanhamento dos projetos estratégicos da carteira. Dessa forma, os indicadores revelam o próprio 
atingimento dos objetivos, enquanto a mensuração do andamento dos projetos estratégicos indica o 
grau de êxito na consecução das iniciativas voltadas para a transformação exigida pelos objetivos. O 
rito de monitoramento do Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019 iniciou-se ainda em 2015, 
sendo o primeiro ciclo realizado em novembro e o segundo em dezembro. Tais reuniões acontecem 
no âmbito do Comitê de Governança Estratégica, instituído pela Portaria nº 1.185, de 02 de julho de 
2014, juntamente com o processo de Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça. 
 
3.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 
 

A construção do mapa estratégico se deu com a participação efetiva de todas as unidades do 
MJ, representando uma visão integrada dos resultados a serem alcançados para o período. Assim, 
foram estabelecidos 17 objetivos estratégicos, com seus respectivos indicadores e metas estratégicos, 
os quais serão explicitados abaixo:  

 
1. Reduzir homicídios: Objetivo com foco no aprimoramento da gestão integrada de segurança 

pública para reduzir a taxa de homicídios no país. A SENASP é a principal responsável pelo alcance 
desse objetivo, a partir da gestão do Pacto Nacional para Redução dos Homicídios, incluindo a 
participação de outras unidades internas, como o DEPEN e a SRJ, e de outros órgãos. As ações e os 
projetos previstos para que o objetivo seja alcançado envolvem: fortalecimento da Campanha 
Nacional de Entrega Voluntária de Armas de Fogo; modernização e padronização dos procedimentos 
dos órgãos de perícia oficial; implantação do Sistema Nacional de Indexação Balística; apoio à 
estruturação de Delegacias Especializadas em Homicídios e Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher para investigação de feminicídio, por meio de atuação preventiva, com base 
comunitária, junto aos órgãos de segurança pública estaduais e municipais; promoção de ações 
específicas voltadas à prevenção da morte de mulheres em situações de violência doméstica e 
familiar, por meio do monitoramento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha; e, 
criação de estratégias para orientar e articular ações intersetoriais no sentido de reduzir os índices de 
violência letal contra jovens, negros, crianças, adolescentes e mulheres. 

 
Tabela 1: Indicador Objetivo 1 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
Redução do Número de 

homicídios 
Identificar a redução do 

número de homicídios no país. 
5% ao ano por 3 anos ou 15% 

no final de 2018 
SENASP 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 
 

2. Reduzir a violência no trânsito das rodovias federais: Objetivo com foco na redução de 
acidentes com vítimas em rodovias da União, bem como na atuação do MJ para sensibilização na 
educação da população no trânsito. O DPRF é a unidade responsável pelo êxito desse objetivo, 
atuando por meio de ações e projetos que visam ampliar a educação para o trânsito dos cidadãos, 
além da ampliação da cobertura de vídeo-monitoramento e dos procedimentos de fiscalização nas 
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rodovias federais, para que seja possível reduzir a taxa de acidentes graves e de mortalidade nas 
referidas rodovias. 

 
Tabela 2: Indicadores Objetivo 2 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Taxa de acidentes graves 

Apurar a eficácia e efetividade 
das ações do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal na 

redução da gravidade dos 
acidentes nas rodovias 

federais. 

260/1 milhão de veículos da 
frota nacional 

DPRF 

Taxa de mortalidade 

Apurar a eficácia e efetividade 
das ações do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal na 

redução das mortes dos 
acidentes nas rodovias 

federais. 

80/1 milhão de veículos da 
frota nacional 

DPRF 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

3. Fortalecer o enfrentamento à criminalidade com ênfase em organizações criminosas, tráfico, 
corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira: Objetivo com foco na gestão 
estratégica e integrada de operações na faixa de fronteira e para o enfrentamento à criminalidade, ao 
tráfico, à corrupção e à lavagem de dinheiro. As principais unidades contribuintes para o êxito desse 
objetivo são: DPF e SNJ. O DPF auxilia com o objetivo com ações e projetos que visam ampliar a 
elucidação de infrações penais de sua competência e a execução de operações especiais de polícia 
judiciária da União para o combate ao crime organizado. Já a SNJ contribui por meio da execução de 
ações e projetos provenientes da sua participação no âmbito da ENCCLA, em conjunto com outros 
órgãos e entidades, além da implementação dos Laboratórios de Lavagem de Dinheiro. 
 

Tabela 3: Indicadores Objetivo 3 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Quantidade de operações 
especiais de polícia judiciária 

desencadeadas pelo 
Departamento de Polícia 

Federal 

Mensurar o esforço de atuação 
do Departamento de Polícia 
Federal relativo à quantidade 
de Operações Especiais de 

Polícia Judiciária 
desencadeadas no período sob 
apuração. Essas operações são 

aquelas executadas com o 
emprego de uma ou mais 

técnicas especiais de 
investigação como 

monitoramento telemático, 
monitoramento telefônico, 

captação ambiental de sinais, 
infiltração de policiais, 

utilização de fontes humanas 
de informações, cumprimento 
de busca e apreensão e análise 
de material obtido através da 
quebra de sigilo financeiro e 

fiscal. 

2015: 390 operações especiais 
2016: 398 operações especiais 
2017: 406 operações especiais 
2018: 414 operações especiais 
2019: 422 operações especiais 

DPF 

Laboratórios de Tecnologia 
contra Lavagem de Dinheiro 

em funcionamento 

Acompanhar a implementação 
completa dos Laboratórios de 

2015: 43 
2016: 59 
2017: 67 

SNJ 
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Tecnologia contra Lavagem 
de Dinheiro. 

2018: 70 
2019: 75 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

4. Promover o acesso à Justiça e proteger os direitos do cidadão: Objetivo com foco nos 
cidadãos, migrantes e refugiados, proporcionando a execução de ações que promovam, protejam e 
garantam os seus direitos. Como responsáveis pelo êxito desse objetivo estão as seguintes unidades, 
com suas respectivas contribuições: (i) SNJ: execução de ações e projetos que buscam enfrentar o 
tráfico de pessoas no país, reduzir a exploração da mão-de-obra escrava e a exploração sexual, bem 
como aprimorar o atendimento de demandas de migrantes e refugiados; (ii) SRJ: execução de ações 
e projetos que visam a ampliar o acesso à Justiça (serviços judiciais e extrajudiciais) aos cidadãos, 
dando maior acessibilidade ao volume de informações e de serviços prestados pelo Sistema de Justiça. 
Essas ações estão diretamente interligadas à redução de conflitos judicializados, à modernização do 
processamento e divulgação da tramitação interna dos processos, à redução do grau de 
vulnerabilidade social em zonas de alto nível de violência e à redução do grau de desigualdade de 
acesso à Justiça, por meio da ampliação do acesso da população aos serviços judiciais e extrajudiciais 
e da articulação com órgãos do sistema de justiça; (iii) Comissão de Anistia: execução de ações e 
projetos que visam ampliar a apreciação de requerimentos de anistia e a reparação integral dos 
cidadãos atingidos por atos de exceção entre 1946 e 1988. Ainda, tem-se a realização de ações 
educativas através da promoção das Caravanas da Anistia, ações de reparação psíquica por meio das 
Clínicas de Testemunho, de promoção da memória e verdade com o projeto Marcas da memória e a 
finalização do Projeto Memorial da Anistia; (iv) Arquivo Nacional: ações e projetos que visam 
ampliar o acesso ao acervo nacional, contribuindo para que a sociedade conheça ainda mais os seus 
direitos e a história de nosso país. 

 
Tabela 4: Indicadores Objetivo 4 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Índice de acesso à Justiça por 
Estado 

Mensurar a redução do grau 
de desigualdade do índice de 
acesso à Justiça por estado, e 
consequentemente o impacto 
no índice de desenvolvimento 

humano – IDH. 

Diminuir a desigualdade do 
índice entre os estados 

SRJ 

Requerimentos de anistia 
apreciados 

Avaliar capacidade de 
resposta do Estado brasileiro 
aos cidadãos que requerem 

anistia política. 

14.000 requerimentos 
apreciados 

Comissão de 
Anistia 

Acesso ao acervo da memória 
nacional 

Quantificar os acessos ao 
acervo, pelos seguintes meios: 

acesso presencial e acesso a 
distância; acesso aos sítios 
eletrônicos institucionais; 

visitas guiadas às áreas 
técnicas e exposições na 

Instituição; comparecimento 
às exposições realizadas pela 

Instituição; publicações 
institucionais. 

6 milhões de acessos 
realizados no período 2016-

2019 
Arquivo Nacional 

Processos de refúgio 
decididos 

Monitorar a capacidade do 
sistema de refúgio de 

responder às demandas dos 
cidadãos. 

150 decisões / mês SNJ 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
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 5. Ampliar ações de participação social e de comunicação com a sociedade: Objetivo com foco 
no aprimoramento da comunicação do Ministério da Justiça com a sociedade brasileira, governo e 
demais entidades, além da ampliação da participação social na definição de políticas públicas 
conduzidas pelo MJ. Todas as unidades que utilizam mecanismos de envolvimento social para a 
definição das políticas públicas contribuem para o êxito desse objetivo. A definição de ações e 
projetos que incentivem as unidades a promoverem discussões, pesquisas públicas, entre outros, 
garante maior alinhamento estratégico e a possibilidade de definir mecanismos que mensurem essa 
participação e o seu impacto no desenho das políticas públicas sob responsabilidade da Pasta. Ainda 
contribuindo para ampliar esses resultados, tem-se a atuação do Gabinete do Ministro a partir da 
execução de ações de comunicação e de disseminação tanto dos projetos desenvolvidos quanto dos 
resultados alcançados pelo MJ, sendo possível ampliar a participação social nos temas afetos ao MJ 
e a disseminar melhor seu papel junto à sociedade. 

 
Tabela 5: Indicadores Objetivo 5 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Índice de participação social 

Monitorar a participação 
social nas definições das 

políticas públicas tratadas pelo 
MJ. 

É necessária uma série 
histórica para estabelecer a 
meta. No primeiro ano o 

objetivo é coletar os dados 
desde 2013 para estabelecer a 
escala de peso e meta para o 

ano seguinte. 

GM/SAL 

Índice de exposição na mídia 

Monitorar o grau positivo ou 
negativo da exposição do 

Ministério da Justiça na mídia 
brasileira. 

9 GM 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

6. Aperfeiçoar a coordenação estratégica em segurança pública: Objetivo com foco no 
aprimoramento da coordenação estratégica em segurança pública, permitindo a estruturação de dados, 
relatórios, pesquisas e atuação conjunta dos atores do Ministério da Justiça dessa temática. Várias 
unidades contribuem com a geração de informações estratégicas em Segurança Pública, no entanto, 
duas unidades específicas serão responsáveis por garantir o alcance desse objetivo: SENASP e 
SESGE. A SENASP contribui por meio da execução de projetos e ações que fomentem a criação e o 
funcionamento dos Gabinetes de Gestão Integrada, a criação e ativação de Centros Integrados de 
Comando e Controle, além da criação de um rito estratégico para coordenação de operações 
integradas no âmbito nacional e dos dados de segurança pública no Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – SINESP. Podem ainda ser mencionadas a criação 
de Escola Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – ENAESP e a integração de instituições 
de ensino em segurança pública, que permitirão capacitar melhor os servidores que atuam nessa 
temática, garantindo assim maior suporte à gestão estratégica e a estruturação e fortalecimento da 
Força Nacional de Segurança Pública – FNSP. Por fim, uma atuação conjunta entre a SENASP e a 
SESGE para a implantação dos Centros Integrados de Comando e Controle em 15 novos estados 
brasileiros e a permanente ativação dos Centros já implementados contribuirão para a manutenção do 
legado em Segurança Pública no país. 

 
Tabela 6: Indicadores Objetivo 6 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
Quantidade de Centros 

Integrados de Comando e 
Controle – CICC implantados 

e ativos. 

Acompanhar a implantação 
dos CICCs - ambientes 

integrados compostos por 
diversas ferramentas e 

15 novos CICC implantados SENASP 
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soluções tecnológicas, que 
facilitem e permitam o 

desenvolvimento de ações 
integradas de inteligência, 

atendimento de emergências, 
comando e controle integrado. 

Estados com sistema 
informatizado de boletim de 

ocorrência integrados ao 
SINESP 

Identificar o número de bases 
de dados estaduais integradas 
ao SINESP, considerando os 

sistemas para: registro de 
ocorrência, termo 

circunstanciado de ocorrência, 
atendimento de ocorrências 

emergenciais e inquérito 
policial. 

27 estados SENASP 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 7. Promover sistema penal justo e que viabilize a reintegração social: Objetivo com foco na 
promoção de políticas públicas voltadas à implantação de um sistema prisional justo e que permita a 
reinserção do preso à sociedade após a execução da pena. A unidade diretamente responsável é o 
DEPEN, o qual contribui por meio da execução de projetos e ações juntamente com outras 
instituições, tais como: Ministério da Educação, com vistas a ampliar a participação de pessoas presas 
em atividades educacionais e laborais; Ministério da Saúde, com intuito de aumentar a cobertura da 
atenção básica à saúde da população do sistema prisional. Além disso, o DEPEN atuará com a 
execução de projetos e ações que visam modernizar e qualificar os estabelecimentos prisionais, 
melhorando a gestão dos serviços penais e fortalecendo a cooperação federativa, bem como ampliar 
a aplicação de alternativas penais substituindo a privação de liberdade. Por fim, a implementação e 
fortalecimento de políticas voltadas para a assistência pessoal, diversidade social e proteção dos 
direitos de mulheres egressas ao Sistema Prisional complementam a atuação do DEPEN na promoção 
de um sistema penal justo e que viabilizará a reintegração social da pessoa privada de liberdade. 
 

Tabela 7: Indicadores Objetivo 7 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Oferta de Atividades 
Educacionais para as pessoas 

privadas de liberdade 

Ampliar o número de pessoas 
presas envolvidas em 

atividades educacionais. 
160 mil até 2019 DEPEN 

Cobertura de atenção básica à 
saúde das pessoas privadas de 

liberdade 

Ampliar a cobertura da 
atenção básica à saúde da 

população privada de 
liberdade. 

100% até 2019 DEPEN 

Pessoas privadas de liberdade 
envolvidas em atividades 

laborais 

Ampliar de 106 mil para 180 
mil o número de pessoas 
privadas de liberdade que 
participam de atividades 

laborais. 

180 mil até 2019 DEPEN 

Qualificação dos 
estabelecimentos prisionais 

Promover a modernização e 
qualificação de 120 

estabelecimentos prisionais 
com requisitos mínimos de 
estrutura, aparelhamento e 

serviços visando à 
humanização do sistema 

penal. 

120 estabelecimentos até 2019 DEPEN 

Taxa de encarceramento 
Promover a redução do 

número de pessoas presas. 
270 por 100.000 habitantes DEPEN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
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 8. Promover a gestão transversal das políticas públicas para a redução do impacto social do 
álcool e outras drogas: Objetivo com foco na execução de ações que reduzam o impacto social das 
drogas. A SENAD é principal unidade responsável para o êxito desse objetivo, sendo possível 
alcançá-lo a partir de ações e projetos que visam: fomentar o funcionamento de instâncias de 
articulação intersetorial sobre políticas de álcool e outras drogas; ampliar o número de profissionais 
e atores da sociedade civil vinculados a uma política de educação permanente nessa temática; ampliar 
o número de atendimentos realizados pelo Serviço 132 (VIVAVOZ); e, ampliar o percentual de 
serviços de acolhimento residencial transitório com contratos vigentes que tenham adotado os 
parâmetros de qualidade estabelecidos. 

 
Tabela 8: Indicadores Objetivo 8 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Número de pessoas 
(profissionais e atores da 

sociedade civil) vinculadas a 
uma política de educação 

permanente 

Possibilitar o 
acompanhamento da adesão 
das pessoas ao programa de 

educação permanente 
vinculado ao portal do 

Observatório Brasileiro de 
Informações sobre Drogas – 

OBID. 

Vincular 500.000 pessoas ao 
programa de educação 

permanente 
SENAD 

Número de atendimentos 
feitos pelo serviço 132 

Possibilitar o 
acompanhamento da expansão 

de atendimento do serviço 
132. 

1.000.000 de atendimentos SENAD 

Percentual de serviços de 
acolhimento residencial 
transitório com contratos 

vigentes que tenham adotado 
os parâmetros de qualidade 

estabelecidos 

Possibilitar a avaliação e 
melhoria das condições de 

acolhimento nas vagas 
contratadas pelo Poder 

Público. 

Estabelecer e implementar em 
80% dos serviços de atenção 

em regime residencial 
transitório contratados pela 

SENAD parâmetros de 
melhoria de qualidade para o 

seu funcionamento. 

SENAD 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
  

9. Ampliar a escala e a efetividade das ações de defesa da concorrência e do consumidor: 
Objetivo com foco na ampliação da escala de atuação do MJ referente à defesa da concorrência e do 
consumidor, com maior qualidade de entrega. As unidades responsáveis pelos resultados desse 
objetivo são o CADE e a SENACON. O CADE contribui com este objetivo por meio de projetos e 
ações que permitem: aprimorar a análise dos atos de concentração, ampliando a escala de 
atendimento; priorizar a solução de problemas concorrenciais por meio de acordos; priorizar o 
combate a condutas anticompetitivas; utilizar de modo crescente técnicas de inteligência; diminuir o 
estoque de processos relacionados a infrações contra a ordem econômica e do combate de condutas 
anticompetitivas. Também contribui a partir de outras inciativas que envolvem o fortalecimento da 
política de combate a cartéis, com ênfase na perseguição de cartéis em compras públicas, inovando e 
aprimorando os mecanismos de investigação e de inteligência por meio do uso integrado de 
informações e da institucionalização de parcerias com órgãos da administração pública e organismos 
internacionais. Além disso, o CADE prevê investimentos na implementação de melhores práticas 
reconhecidas internacionalmente para prevenção e repressão a condutas anticompetitivas, de modo a 
aumentar a eficácia, eficiência e efetividade do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Por 
fim, a contribuição da SENACON se dá por meio de projetos e ações que visam gerir e disseminar a 
Política Nacional das Relações de Consumo – PNRC e os Direitos do Consumidor. Tem-se, também, 
atuação da unidade para ampliar e aprimorar o atendimento ao consumidor através dos sítios 
consumidor.gov.br e do sndc.gov.br, permitindo a qualificação e atendimento das demandas e 
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reclamações de consumidores. Tem-se também a atuação para disseminar a PNRC por meio do 
fortalecimento da Escola Nacional de Defesa do Consumidor – ENDC e do Centro de Inteligência 
em Defesa do Consumidor. 

 
Tabela 9: Indicadores Objetivo 9 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Ampliação do atendimento 
aos consumidores 

Identificar o número de 
atendimentos realizados via 

plataformas. 

Ampliar em 7,5% a cada 
semestre o número de 

atendimentos 
SENACON 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 10. Promover a execução da política indigenista de forma sistêmica: Objetivo com foco na 
promoção de uma política nacional indigenista transversal e efetiva. A Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI atua como a principal responsável pelo êxito desse objetivo, por meio de articulação com 
vistas à qualificação das políticas públicas voltadas ao reconhecimento dos direitos dos índios 
(processos educativos próprios, atendimento às famílias, preservação e disseminação da cultura 
indígena), bem como na proteção das terras indígenas a partir de projetos de licenciamento ambiental, 
recuperação e conservação ambiental, Planos de Gestão Territorial e Ambiental e demarcação física 
e georreferenciamento das terras indígenas. 
 

Tabela 10: Indicadores Objetivo 10 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE 

META 
ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Constituir reservas 
indígenas para atender os 

casos de maior 
vulnerabilidade de povos 

indígenas confinados 
territorialmente ou 

desprovidos de terras. 

Promover o reconhecimento do direito 
territorial das comunidades indígenas 
na modalidade de reserva indígena, 

conforme o disposto no art. 26 da Lei 
6001/73, em pareceria com os órgãos 

agrários dos estados e Governo Federal 
para atender casos extraordinários, 

como de conflito interno irreversível, 
impactos de grandes empreendimentos 

ou impossibilidade técnica de 
reconhecimento de terra de ocupação 

tradicional, conforme definição 
constitucional. Nesta modalidade, a 

União pode promover a compra direta, 
a desapropriação ou receber em doação 

o(s) imóvel (is) que serão destinados 
para a constituição da Reserva 

Indígena. 

6 FUNAI 

Número de portarias 
declaratórias 

Promover a continuidade dos processos 
administrativos de demarcação de 

terras indígenas, por meio da tomada 
de decisão das respectivas autoridades 

competentes, nos termos do Decreto n.º 
1775/96. 

Pendente de definição 
em 31/12/2015 

FUNAI 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 11. Aprimorar mecanismos de produção e disseminação do conhecimento e gestão e 
preservação da memória nacional: Objetivo que tem como foco a disseminação de conhecimento 
produzido pelas unidades do MJ a partir do aprimoramento de ferramentas e realização de eventos 
específicos. Todas as unidades finalísticas do órgão contribuem com o alcance desse objetivo, pois 
possuem uma vertente de produção e disseminação do conhecimento, a fim de mobilizar e capacitar 
os cidadãos nas temáticas tratadas. A execução de projetos e ações que aprimorem ferramentas de 
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disseminação do conhecimento, bem como um trabalho alinhado entre as unidades junto à Assessoria 
de Comunicação Social – ACS permite ampliar o repasse do conhecimento produzido pelo 
Ministério, contribuindo para disseminá-lo junto à sociedade. Por este ser um objetivo transversal, 
tem-se a CGPLAN como unidade centralizadora das informações produzidas pelas demais unidades. 

 
Tabela 11: Indicadores Objetivo 11 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Quantidade de pessoas 
capacitadas externas ao MJ 

Mensurar o quantitativo de 
pessoas que o MJ capacita nas 
temáticas de competência do 

órgão 

1.163.360 

SENACON/ 
SENASP/ CA/ 

DPF/ AN /DPRF / 
CADE/ SNJ/ 
DEPEN/ SRJ/ 

FUNAI 

Quantidade de publicações 
realizadas 

Mensurar o quantitativo de 
publicações realizadas pelo 

MJ nas temáticas de 
competência do órgão. 

1.268 

SENACON/ CA/ 
DPF/ AN/ DPRF/ 

CADE/ SNJ/ 
DEPEN/ SRJ/ 
FUNAI/ SAL/ 

SENAD 

Grau de desenvolvimento dos 
órgãos e entidades da 

Administração Pública 
Federal – APF em gestão 

documental 

Mensurar o grau de 
desenvolvimento dos órgãos e 

entidades da APF no 
cumprimento das atividades 

de gestão de documentos 
estabelecidas na legislação e 

normas em vigor. 

AN/ Coordenação-Geral de 
Gestão de Documentos – 

COGED: identificar o grau de 
desenvolvimento em 480 

órgãos ou entidades da APF 

Arquivo Nacional 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
  

12. Aperfeiçoar o diálogo intersetorial nos temas afetos ao Ministério da Justiça: Objetivo que 
tem como foco melhorar o diálogo do Ministério da Justiça com outros Ministérios, órgãos afins e 
outros poderes, contribuindo para a execução de políticas públicas e projetos transversais. As 
seguintes unidades contribuem com o alcance desse objetivo: CA, CADE, DPRF, DEPEN, FUNAI, 
SENACON, SENAD, SENASP, SNJ, SRJ. A CGPLAN, por sua vez, é a unidade responsável pela 
centralização dos dados e pela consolidação final das pactuações e descentralizações realizadas pelas 
unidades junto às demais organizações, contribuindo para uma visão ampla das parcerias realizadas 
e para a tomada de decisões que aperfeiçoarão o diálogo realizado. 
 

Tabela 12: Indicadores Objetivo 12 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Número de pactuações com 
outros Ministérios, órgãos 
afins e outros poderes para 

execução de políticas públicas 
transversais prioritárias 

Mensurar a quantidade de 
pactuações estratégicas 
realizadas com outros 

Ministérios, órgãos afins e 
outros poderes para viabilizar 

a execução de políticas 
públicas. 

A definir com base no 
levantamento com as unidades 

CGPLAN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 13. Promover eficiência e eficácia dos instrumentos de parceria em apoio à execução de 
políticas públicas: Objetivo que tem como foco aprimorar a gestão de parcerias do MJ, conferindo 
maior adequação dos instrumentos utilizados à gestão das parcerias realizadas. As principais unidades 
atuantes nesse objetivo são as que contam com instrumentos de parceria para a viabilização de suas 
políticas públicas, sendo elas: CA, DEPEN, FUNAI, SENACON, SENAD, SENASP, SNJ e SRJ. 
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Essas unidades colaboram para o êxito desse objetivo ao ampliarem o número de parcerias executadas 
por aplicação direta e a partir de projetos e ações que aprimorem a gestão das parcerias e que permitam 
a finalização com êxito, reduzindo, também, o passivo de prestação de contas de convênios. 
 

Tabela 13: Indicadores Objetivo 13 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

% parcerias com objetos 
concluídos com êxito. 

Identificar a efetividade das 
parcerias celebradas 

95% (*) CGPLAN 

(*) pendente de revisão, uma vez que o indicador está ainda em fase de implementação e não possui linha de base.  
Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 14. Promover a valorização e o desenvolvimento dos servidores: Objetivo que tem como foco 
o servidor do MJ, voltado à capacitação, motivação, desenvolvimento e valorização destes. Os 
responsáveis pelo alcance desse objetivo são as Coordenações-Gerais de Recursos Humanos das 
seguintes unidades do MJ: Arquivo Nacional, CADE, DEPEN, DPF, DPRF, FUNAI, SE, SENASP 
e SESGE. O êxito desse objetivo se dará a partir da execução de projetos e ações que permitam a um 
adequado ambiente organizacional a partir de capacitações e da melhoria da estrutura organizacional. 
 

Tabela 14: Indicadores Objetivo 14 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

% de Satisfação dos 
Servidores (Pesquisa de clima 

organizacional: bem-estar, 
satisfação dos servidores, 
comunicação, participação 

interna, absenteísmo, 
qualidade dos serviços de TI, 

etc.) 

Avaliar a percepção dos 
servidores do MJ sobre o 

ambiente interno da 
organização, avaliando pontos 

positivos e negativos que 
impactam na produtividade 

dos servidores e na sua 
motivação. 

A definir com base na 
pesquisa de clima a ser 

realizada, com 
acompanhamento 2016-2019.  

CGPLAN 

Plano Anual de Capacitação 
Monitorar e avaliar execução 

do plano de capacitação. 
Implementar 70% do Plano de 

Capacitação 
CGPLAN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 15. Aprimorar e integrar a gestão e a governança institucional: Objetivo que tem como foco 
proporcionar o alinhamento da gestão estratégica do MJ com a gestão orçamentária e com os 
mecanismos do sistema de governança institucional. Todas as unidades do MJ contribuem para o 
alcance desse objetivo. A partir da execução de projetos e ações estratégicos e da implantação de uma 
rotina de monitoramento adequado é possível aprimorar o acompanhamento da estratégia 
organizacional e da execução orçamentária e financeira, garantindo maior assertividade na tomada de 
decisão e a minimização de potenciais riscos ao Ministério. 

 
Tabela 15: Indicadores Objetivo 15 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Execução orçamentária 
Avaliar se o orçamento 

planejado está sendo 
efetivamente executado. 

100% CGOF 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 16. Aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura interna: Objetivo que tem como foco 
aprimorar o processo de aquisições de bens e serviços, logística de materiais, e melhorar a 
infraestrutura e a segurança interna. Duas unidades contribuem diretamente para o alcance desse 
objetivo: a Coordenação-Geral de Logística e a Coordenação-Geral de Modernização e 
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Administração, ambas da SE. No entanto, outras unidades do Ministério também estão envolvidas, 
uma vez que possuem áreas de gestão interna descentralizadas da Secretaria-Executiva, sendo elas: 
AN, CADE, DEPEN, DPF, SENASP, SENAD, DPRF, FUNAI e SESGE. A CGL é responsável pela 
gestão de suprimentos do MJ (aquisições de bens e serviços), envolvendo planejamento, coordenação, 
implantação, acompanhamento, supervisão, orientação e controle das atividades de apoio logístico, 
incluindo aqueles referentes à execução orçamentária e financeira. Cabe ainda à Coordenação cuidar 
das atividades relacionadas a contratos administrativos e procedimentos licitatórios, compreendendo 
autorização de atos relativos a tais procedimentos (no âmbito da sua competência) e aprovação, 
declaração de atos e celebração de contratos. Neste sentido, a melhoria do planejamento das 
aquisições das unidades e a redução do tempo médio dos processos licitatórios (especialmente dos 
processos de alta complexidade) contribuirão para o alcance desse objetivo estratégico. Já a CGMA 
tem o papel de acompanhar e apoiar as atividades do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo 
da Administração Pública Federal e gerenciar as atividades de gestão documental nas unidades do 
MJ, além de coordenar e disponibilizar o acervo bibliográfico do MJ e gerir atividades de apoio e de 
serviços gerais. É responsável ainda por identificar necessidades e desenvolver estudos de 
padronização de layout, padronização de material permanente e de equipamentos de uso geral. Desse 
modo, contribuem para o objetivo a execução de projetos e de ações relacionadas à manutenção 
predial e do ambiente físico, à garantia da segurança diária dos servidores e visitantes, bem como à 
implantação do projeto Esplanada Sustentável. 

 
Tabela 16: Indicadores Objetivo 16 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Percentual médio de 
satisfação dos usuários em 
relação aos serviços gerais 

Aferir a satisfação dos 
usuários em relação aos 

serviços gerais prestados ao 
MJ. 

75% CGPLAN 

Quantidade de processos 
licitatórios prioritários 

concluídos 

Monitorar o nível de 
atingimento dos 

procedimentos licitatórios 
considerados prioritários. 

80% CGPLAN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
 17. Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TI: Objetivo que tem como foco aprimorar 
as áreas de TI do Ministério da Justiça, os serviços prestados e o suporte oferecido internamente. As 
unidades responsáveis pelo alcance desse objetivo são as Coordenações-Gerais de Tecnologia da 
Informação das seguintes unidades: SE, AN, CADE, DPF, DPRF e FUNAI, as quais exercem o papel 
de provedor de suporte e soluções. As CGTIs colaboram para o êxito desse objetivo por meio da 
execução de projetos do Plano Diretor da Tecnologia da Informação – PDTI e de ações que visam 
garantir a disponibilidade dos serviços de Tecnologia da Informação estratégicos do MJ. É importante 
destacar que a priorização dos projetos do PDTI está diretamente relacionada à priorização dos 
projetos estratégicos do Ministério relacionados no PE, solidificando ainda mais o alinhamento entre 
os níveis estratégico e operacional. 
 

Tabela 17: Indicadores Objetivo 17 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Percentual de projetos no 
prazo dentre os Projetos de 
Tecnologia da Informação 

elencados no PDTI 

Identificar se a área de TI está 
conseguindo entregar os 

projetos elencados no PDTI. 
70% CGPLAN 
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Percentual de disponibilidade 
dos serviços estratégicos de 

TI 

Avaliar se os serviços de TI 
considerados estratégicos 

estão em operação conforme 
acordado. 

98% anual CGPLAN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
Cabe ressaltar que, concomitante à elaboração do atual Planejamento Estratégico 2015-2019, 

foram construídos os objetivos, as metas e as iniciativas que constarão nos programas temáticos do 
PPA 2016-2019, de modo a promover o alinhamento entre ambas as ferramentas de gestão.  

De igual modo, referente à construção de objetivos e metas inseridos no PPA 2012-2015, o 
Ministério da Justiça utilizou o Planejamento Estratégico 2011-2014, vigente à época. Assim, o MJ 
esteve responsável pela condução de 4 programas temáticos, com a condução de políticas públicas 
transversais de suas seguintes unidades: 

2020 – Cidadania e Justiça: Comissão de Anistia; SENACON e Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos – FDDD; CADE; Arquivo Nacional; SRJ; SNJ; GM. 

2060 – Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de 
Crack, Álcool e outras Drogas: SENAD. 

2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas: FUNAI. 
2070 – Segurança Pública com Cidadania: SNJ, SENASP, DPF, DPRF, DEPEN, SESGE, 

SENAD, SE e CNCP. 
Com apenas um objetivo presente no Programa 2070 sob sua responsabilidade, a atuação da 

Secretaria-Executiva esteve inserida no Programa 2112 – Programa de Gestão, Manutenção do 
Ministério da Justiça, com ações de natureza administrativa e de apoio que não são passíveis de 
apropriação em ações finalísticas, mas que possuem extrema importância para dar suporte às metas 
que foram estabelecidas na agenda estratégica do MJ. 

Por fim, cumpre esclarecer que, em decorrência do caráter estratégico que a SE desempenha na 
condução das políticas públicas do Ministério como um todo, os objetivos e as metas dos programas 
temáticos relacionados no PPA que se encerrou em 2015, bem como a análise sobre suas execuções 
e desenvolvimentos serão abordados no subitem 3.3.1 – Objetivos estabelecidos no PPA de 
responsabilidade da unidade e resultados alcançados. 
 
3.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 
 

O rito de monitoramento para a implementação do Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019 
foi iniciado em 2015, especificamente nos meses de novembro e dezembro, sendo estabelecido que 
seja adotado como base, no nível organizacional, a mensuração dos objetivos estratégicos, por meio 
dos indicadores e metas, bem como o nível de consecução dos projetos da carteira. Já no âmbito das 
unidades, além da participação de cada área nos objetivos e projetos estratégicos, foram propostos 
paineis de contribuição, documentos que evidenciam o alinhamento da unidade, em termos de 
objetivos e de iniciativas setoriais, com o planejamento do Ministério. 

Dessa forma, nos meses de novembro e dezembro, representando respectivamente os ciclos 1 e 
2, foram realizados pontos de controle semanais de acompanhamento dos projetos estratégicos, como 
também reuniões mensais de status report, dedicadas à apresentação contextualizada do resultado de 
indicadores e etamedos aspectos da gestão estratégica que interferem diretamente na consecução dos 
objetivos estratégicos. 

Para tanto, os líderes e equipes dos projetos estratégicos das unidades foram capacitados na 
utilização de uma ferramenta de gestão de projetos em software livre customizada para uso no âmbito 
do Ministério – denominada Projetos. MJ – como forma de auxílio na implementação e 
acompanhamento dos projetos. Além disso, as unidades estão sendo orientadas também na 
sistematização da coleta dos indicadores estratégicos para subsidiar as reuniões mensais de 
monitoramento da estratégia. 
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Com o intuito de alcançar as entregas e os objetivos previstos nesses projetos, o Gabinete do 
Ministro e a Secretaria-Executiva acompanham semanalmente o status da carteira de projetos 
estratégicos como um todo e aprofundam a discussão daqueles considerados prioritários, permitindo 
a formulação de encaminhamentos voltados para a desobstrução de agendas. 

A implementação do planejamento estratégico está, portanto, ocorrendo de forma gradativa, 
revelando-se a necessidade e a importância do envolvimento da alta liderança, dos titulares e dos 
pontos focais de todas as unidades, tanto no acompanhamento semanal da execução dos projetos da 
carteira quanto no acompanhamento do desempenho dos objetivos estratégicos, com vistas à garantia 
do sucesso nesse processo. 
 
3.1.3. Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos 
 

O Ministério da Justiça, ao elaborar suas ferramentas de gestão – seja por meio do Planejamento 
Estratégico ou mesmo pelo Plano Plurianual, busca aderência às suas atividades finalísticas e entregas 
à sociedade. 

Nos quadros abaixo são demostrados, portanto, a vinculação entre seus planos e competências.  
No âmbito da Secretaria-Executiva, além das competências relacionadas no Decreto nº 6.061, 

de 15 de março de 2007, a Portaria nº 1.370, de 15 de agosto de 2014, que aprova o regimento interno 
da SE, traz, dentre outras, a finalidade de supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com 
os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, de 
contabilidade, de administração financeira, de custos, de administração dos recursos de informação e 
informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de transparência e acesso a informações, no 
âmbito do Ministério. Assim, relacionam-se os objetivos estratégicos do PEMJ 2015-2019 às 
competências de cada uma de suas áreas, de acordo com a referida portaria.  
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Tabela 18: Vinculação dos Planos – SE 

Unidade: SE 

Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 

Promover a valorização e o 
desenvolvimento dos servidores 

As competências da SE possuem 
relação com PPA 2012-2015 por 
meio de ações do Programa 2112 – 
Gestão e Manutenção, não havendo 
neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 43. À Coordenação-Geral de Recursos Humanos compete: 
I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de administração, pagamento e desenvolvimento de 
recursos humanos, em conformidade com a legislação vigente e as normas emanadas pelo órgão central 
do SIPEC; 
II - formular proposta de implementação da política de recursos humanos para o Ministério; 
III - orientar e coordenar a execução da política de recursos humanos e de assistência médico-social, 
observada a legislação pertinente; 
IV - propiciar o suprimento das necessidades de recursos humanos do Ministério; 
V - garantir a aplicação da legislação de pessoal e demais normas emanadas dos órgãos competentes. 

Aprimorar e integrar a gestão e a 
governança institucional 

As competências da SE possuem 
relação com PPA 2012-2015 por 
meio de ações do Programa 2112 – 
Gestão e Manutenção, não havendo 
neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 16. À Coordenação-Geral de Modernização e Administração compete: 
I - acompanhar e apoiar as atividades do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração 
Pública Federal; 
IV - implementar e supervisionar a política de gestão documental e informação no âmbito do Ministério, 
garantindo a recuperação, o acesso aos documentos e a preservação de sua memória; 
V - planejar, coordenar e supervisionar a implantação das atividades de gestão documental nas unidades 
administrativas do Ministério, em conformidade com as orientações do Arquivo Nacional e do Conselho 
Nacional de Arquivos - CONARQ; 
VI - apoiar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de gestão documental do Ministério; 
VII - gerenciar o sistema informatizado de gestão documental do Ministério; 
VIII - coordenar a política de aquisição, controle e manutenção dos acervos bibliográficos do Ministério, 
colocando-os à disposição do público; 
IX - coordenar as atividades de organização, tratamento e alimentação da base de dados relativa aos 
acervos bibliográficos do Ministério; 
XI - gerenciar o SIC Central do Ministério. 
 
Art. 52. À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças compete planejar, coordenar e supervisionar o 
processo de estabelecimento da programação orçamentária e financeira e de conteúdo e avaliação da 
execução plurianual dos órgãos e entidades do Ministério, além de acompanhar, analisar e avaliar a 
execução orçamentária e financeira de acordo com as orientações emanadas do órgão central do sistema 
de orçamento e finanças e, especificamente:  
I - coordenar todas as fases do processo orçamentário e financeiro dos órgãos e entidades do Ministério, 
bem como os procedimentos contábeis dos órgãos da estrutura regimental, em consonância com 
políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas; 
II - disseminar normas e critérios para os órgãos e entidades do Ministério, de acordo com a legislação 
vigente;  
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Unidade: SE 

Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 
III - fornecer subsídios para elaboração das diretrizes orçamentárias da União; 
IV - realizar estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento dos sistemas de orçamento e programação 
financeira; 
V - prestar apoio técnico à Subsecretaria e aos órgãos e entidades nos assuntos atinentes a sua área de 
atuação; 
VI - cumprir as metas estabelecidas para as carreiras de orçamento e finanças; e 
VII - ministrar treinamento técnico nas áreas de orçamento e finanças para os órgãos e entidades do 
Ministério 
 
Art. 67. À Coordenação-Geral de Planejamento Setorial compete: 
I - coordenar, acompanhar e disseminar o planejamento técnico e operacional, e dar suporte ao 
planejamento estratégico; 
II - participar de estudos e disseminar, sob orientação técnica do órgão central de planejamento federal, 
métodos de planejamento, de monitoramento e de avaliação de gestão; 
III - compatibilizar estratégias de atuação referente à consolidação dos planos, programas e projetos 
desenvolvidos nos órgãos e entidades vinculados do Ministério, relativos ao plano plurianual; 
IV - planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração do plano plurianual, no que refere a 
programas e ações de responsabilidade dos órgãos e entidades vinculados ao Ministério; 
V - apoiar e prestar assessoria técnica e normativa aos órgãos do Ministério na definição e 
monitoramento de programas, projetos e atividades do plano plurianual, e dar suporte ao planejamento 
estratégico; 
VI - coordenar o desenvolvimento de estudos, seminários e encontros para a disseminação da cultura de 
planejamento na definição das políticas e diretrizes que orientem a elaboração do plano plurianual, da 
avaliação de desempenho institucional, dos relatórios governamentais, dentre outros; 
VII - normalizar e compatibilizar as ações de planejamento e desenvolvimento institucional do 
Ministério; 
VIII - coordenar a elaboração, o desenvolvimento e a execução de atividades relativas à estruturação 
organizacional e à melhoria contínua de gestão de processos; 
IX - orientar tecnicamente a implementação de planos, programas e projetos de reestruturação 
administrativa; 
X - coordenar os processos de elaboração, revisão e atualização de regimentos internos das unidades 
integrantes da estrutura regimental do Ministério; 
XI - coordenar e acompanhar as atividades de análise e consolidação de propostas de estruturação e 
reestruturação organizacional;  
XII - acompanhar e apoiar as atividades do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo 
Federal; 
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Unidade: SE 

Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 
XIII - promover o intercâmbio de informações com outros órgãos da administração pública, instituições 
nacionais e estrangeiras, com vistas à identificação das melhores práticas de gestão e experiências 
profissionais; e 
XIV - coordenar, acompanhar e disseminar o Sistema de Custos do Governo Federal e prestar apoio, 
assistência e orientação na elaboração de relatórios gerenciais do Sistema de Informações de Custos 
das unidades administrativas e entidades subordinadas do Ministério. 

Aprimorar a gestão da logística e 
a infraestrutura interna 

As competências da SE possuem 
relação com PPA 2012-2015 por 
meio de ações do Programa 2112 – 
Gestão e Manutenção, não havendo 
neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 16. À Coordenação-Geral de Modernização e Administração compete: 
II - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar as atividades de 
apoio e serviços gerais, observadas as normas emanadas do órgão central do SISG, no que se refere às 
suas atividades; 
III - identificar as necessidades e promover o desenvolvimento de estudos de padronização de layout e 
de mobiliário; 
X - coordenar e orientar a elaboração, revisão e aplicação de normas de serviço e manuais de 
organização; 
XII - autorizar a aquisição, alienação, cessão, transferência e baixa de material. 
 
Art. 24. À Coordenação-Geral de Logística compete: 
I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar as atividades de 
apoio logístico incluindo as referentes à execução orçamentária e financeira, bem como atividades 
relacionadas a contratos administrativos e procedimentos licitatórios, observadas as normas emanadas 
do órgão central do SISG, no que se refere às atividades da Coordenação-Geral de Logística; 
II - propor normas de serviço dentro de sua área de competência; 
III - submeter à apreciação das áreas competentes os processos e atos administrativos, quando for o caso; 
IV - autorizar no âmbito da sua competência os atos relativos aos procedimentos licitatórios e às 
contratações; e 
V - aprovar, declarar atos, celebrar contratos e executar demais ações no âmbito de sua competência. 

Fortalecer e ampliar a estrutura e 
os serviços de TI 

As competências da SE possuem 
relação com PPA 2012-2015 por 
meio de ações do Programa 2112 – 
Gestão e Manutenção, não havendo 
neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 39. À Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação compete: 
I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar, com 
exclusividade, programas e projetos relacionados com as atividades de tecnologia da informação do 
Ministério, observadas as diretrizes, padrões e normas emanadas dos órgãos centrais de administração 
dos recursos de informação e informática do Governo Federal; 
II - administrar todos os recursos de tecnologia da informação, a saber: a) hardware; b) software; c) dado 
e informação; e, d) serviço provido por meio eletrônico e meio de comunicação; 
III - coordenar os processos de construção e incorporação de sistemas de informação no âmbito do 
Ministério; 
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Unidade: SE 

Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 
IV - propor normas operacionais e de utilização adequada dos recursos de tecnologia da informação e 
zelar pelo seu fiel cumprimento; 
V - zelar pelo atendimento da demanda, conforme ordem de priorização estabelecida na política de 
tecnologia da informação do Ministério; 
VI - assessorar os órgãos e entidades vinculadas ao Ministério em assuntos relacionados à tecnologia da 
informação, bem como na formulação do plano plurianual, em programas e ações que envolvam o 
suporte de tecnologia da informação; 
VII - elaborar pareceres técnicos sobre propostas de projetos para o Ministério e seus órgãos e entidades 
vinculadas, que envolvam tecnologia da informação; 
VIII - zelar pela segurança de dados e informações armazenados e manipulados pelos sistemas de 
informação e serviços disponibilizados aos usuários; 
IX - coordenar e supervisionar o uso de certificados digitais no âmbito do Ministério; 
X - representar o Ministério em eventos multilaterais nacionais ou internacionais relacionados a 
tecnologias da informação e comunicação; 
XI - participar de fóruns de discussão sobre tecnologia da informação e comunicação, em que o tema 
seja pertinente a sua área de atuação; 
XII - promover o intercâmbio de experiências e informações com organizações externas e órgãos centrais 
de administração dos recursos de informação e informática do Governo Federal; e 
XIII - registrar, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o acervo de sistemas desenvolvidos com 
recursos do Ministério. 

- 0825 - Aprimorar o combate à 
criminalidade, com ênfase em 
medidas de prevenção, assistência, 
repressão e fortalecimento das 
ações integradas para superação do 
tráfico de pessoas, drogas, armas, 
lavagem de dinheiro e corrupção, 
enfrentamento de ilícitos 
característicos da região de 
fronteira e na intensificação da 
fiscalização do fluxo migratório. 

Art. 10. À Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual compete: 
I - coordenar o planejamento e a execução de ações no combate à pirataria e aos delitos contra a 
propriedade intelectual; 
II - assistir ao Presidente na supervisão e coordenação das atividades do Conselho; 
III - articular as ações intrassetoriais a cargo do Ministério da Justiça e as extras-setoriais quanto aos 
demais órgãos e entidades; 
IV - auxiliar o Presidente na definição de diretrizes e na implementação das deliberações; 
V - prestar contas ao Conselho de suas atividades; e 
VI - providenciar a publicação de atas e resoluções. 

 
Cabe ressaltar que a SE esteve inserida no Programa 2070 – Segurança Pública com Cidadania, por meio do objetivo 0835 – “Implantar e garantir 

o funcionamento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil”, mas suspendeu sua execução a partir do envio conjunto ao Congresso, pela 
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Presidência da República e pelo Superior Tribunal Eleitoral, do PL nº 1.775/15, que institui o Registro Civil Nacional – RCN cujo desenvolvimento 
ficará sob a responsabilidade do TSE. 

Já o Gabinete do Ministro, por sua vez, além das finalidades relacionadas no art. 3º do Decreto nº 6.061/2007, tem relação direta entre os objetivos 
abaixo e demais competências elencadas na Portaria nº 753, de 9 de maio de 2012, alterada pela Portaria nº 2.984, de 9 de setembro de 2013. 

Além do objetivo do PPA 2012-2015 apresentado abaixo, inserido no Programa 2070, cabe mencionar que o Gabinete do Ministro esteve 
responsável por execução da ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública, no Programa 2112, também diretamente ligada às suas competências. 
   

Tabela 19: Vinculação dos Planos – GM 
Unidade: GM 
Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 

Ampliar ações de participação 
social e de comunicação com a 
sociedade 

0880 - Estruturar e fortalecer a 
Política Nacional de Justiça por 
meio da defesa dos direitos dos 
migrantes, intensificação da 
cooperação jurídica internacional, e 
ênfase na articulação e integração 
das ações garantidoras de direitos 
no âmbito da cidadania, realçando a 
participação social e os diálogos 
interfederativos. 

Art. 1º.  Fica delegada à Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro de Estado da Justiça, HELENA 
MELO MOURA MEIRELES DE MATOS, a competência para: 
I - exercer a coordenação e articulação, e orientar tecnicamente as unidades descentralizadas de 
ouvidoria no âmbito do Ministério da Justiça e de seus órgãos e entidades vinculadas, bem como das 
atividades desempenhados pelos servidores de que trata o art. 6º; 
II - receber, registrar, analisar, emitir parecer, encaminhar, monitorar e responder manifestações dos 
cidadãos, bem como orientá-los acerca das atividades exercidas pelo Ministério da Justiça, por seus 
órgãos vinculados ou por seus agentes públicos e das formas de defesa de seus interesses; 
III - encaminhar às unidades descentralizadas de ouvidoria e aos servidores de que trata o art. 6º, as 
demandas de sua competência e oficiar as autoridades competentes sobre as manifestações apresentadas, 
requisitando, quando necessário, informações e documentos, inclusive sigilosos, com vistas a subsidiar 
resposta ao cidadão; 
VI - promover a interlocução entre o cidadão e o Ministério da Justiça, seus órgãos e entidades 
vinculadas, bem como mediar conflitos na busca de soluções possíveis; 
V - produzir, organizar e interpretar dados e informações sobre o atendimento às manifestações; 
VI - propor a adoção de medidas para o aprimoramento das atividades exercidas pelo Ministério da 
Justiça, de forma a propiciar ao cidadão maior segurança e satisfação em relação à atuação institucional; 
VII - apresentar periodicamente relatórios de atividades e pesquisa de nível de satisfação da atuação das 
unidades descentralizadas de ouvidoria e dos servidores de que trata o art. 6º, ao Ministro da Justiça e 
ao dirigente máximo do órgão ou entidade, e propor, quando necessário, a adoção de providências 
cabíveis; 
VIII - autorizar a publicização de informações acerca das atividades desenvolvidas pelas unidades 
descentralizadas de ouvidoria e dos servidores de que trata o art. 6º, inclusive no sítio eletrônico do 
Ministério da Justiça, observado o disposto na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; 
IX - buscar interlocução com a Ouvidoria-Geral da União e demais ouvidorias dos órgãos, entidades e 
poderes públicos; 
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Unidade: GM 
Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 

X - representar o Ministério da Justiça, em âmbito interno e externo, em atividades relacionadas à 
Ouvidoria. 

Aprimorar e integrar a gestão e a 
governança institucional 

- 

Art. 3º. Ao Gabinete compete: 
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas 
e do preparo e despacho do seu expediente pessoal; 
II - coordenar e desenvolver as atividades concernentes à relação do Ministério com o Congresso 
Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do Ministério e no atendimento 
às consultas e requerimentos formulados; 
III - coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional 
do Ministério, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos da 
administração pública; 
IV - planejar, coordenar e desenvolver a política de comunicação social do Ministério, em consonância 
com as diretrizes de comunicação da Presidência da República; e 
V - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do 
Ministério. 

 
A Comissão de Anistia tem suas competências descritas no Decreto nº 8.031, de 20 de junho de 2013, que altera o art. 7º do Decreto nº 6.0.61/2007. 

Sua relação com o Planejamento Estratégico permeia diversos objetivos transversais, enquanto que no PPA 2012-2015 concentra-se no objetivo 0867, 
inserido no Programa 2020 – Cidadania e Justiça.  

 
Tabela 20: Vinculação dos Planos – CA 

Unidade: Comissão de Anistia 
Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 

Promover o acesso à Justiça e 
proteger os direitos do cidadão 

 0867 - Garantir e promover o 
direito à reparação, à memória e à 
verdade, por meio da análise de 
requerimentos de anistia política e 
da formulação, gestão e fomento de 
políticas públicas e projetos para a 
promoção da justiça de transição, 
preservação da memória e 
educação para a democracia e o 
Estado de Direito.  

Art. 7º. À Comissão de Anistia compete: 
I - examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado em suas decisões, 
nos termos da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002; 
II - implementar e manter o Memorial de Anistia Política do Brasil e seu acervo; e 
III - formular e promover ações e projetos sobre reparação e memória, sem prejuízo das competências 
de outros órgãos. 

Aprimorar e integrar a gestão e a 
governança institucional 

Aprimorar mecanismos de 
produção e disseminação do 
conhecimento e gestão e 
preservação da memória nacional 

Art. 7º. À Comissão de Anistia compete: 
II - implementar e manter o Memorial de Anistia Política do Brasil e seu acervo; e 
III - formular e promover ações e projetos sobre reparação e memória, sem prejuízo das competências 
de outros órgãos. 
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Promover eficiência e eficácia dos 
instrumentos de parceria em apoio 
à execução de políticas públicas 

 
A SNJ, por sua vez, representou suas políticas em dois programas temáticos no PPA: 2070 e 2020, com os objetivos 0825 e 0880, respectivamente. 

Em decorrência da diversidade de temáticas de atuação, a Secretaria contribui em vários objetivos estratégicos presentes no Planejamento Estratégico 
MJ 2015-2019, alinhados às competências expressas no Decreto nº 6.061/2007. 

 
Tabela 21: Vinculação dos Planos – SNJ 

Unidade: SNJ 
Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 

Fortalecer o enfrentamento à 
criminalidade com ênfase em 
organizações criminosas, tráfico, 
corrupção, lavagem de dinheiro e 
atuação na faixa de fronteira 

Aprimorar o combate à 
criminalidade, com ênfase em 
medidas de prevenção, assistência, 
repressão e fortalecimento das 
ações integradas para superação do 
tráfico de pessoas, drogas, armas, 
lavagem de dinheiro e corrupção, 
enfrentamento de ilícitos 
característicos da região de 
fronteira e na intensificação da 
fiscalização do fluxo migratório. 

Art. 8º. À Secretaria Nacional de Justiça compete: 
VIII - dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos ao direito da integração e as atividades de 
cooperação jurisdicional, nos acordos internacionais em que o Brasil seja parte; 
XI - orientar e coordenar as ações com vistas ao combate à lavagem de dinheiro e à recuperação de 
ativos. 
 
Art. 11.  Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional compete: 
I - articular, integrar e propor ações do Governo nos aspectos relacionados com o combate à lavagem de 
dinheiro, ao crime organizado transnacional, à recuperação de ativos e à cooperação jurídica 
internacional; 
II - promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive dos 
Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que se refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime 
organizado transnacional; 
V - coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica 
internacional; 
VII - promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica 
internacional, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País. 

Promover o acesso à Justiça e 
proteger os direitos do cidadão 

Estruturar e fortalecer a Política 
Nacional de Justiça por meio da 
defesa dos direitos dos migrantes, 
intensificação da cooperação 
jurídica internacional, e ênfase na 
articulação e integração das ações 
garantidoras de direitos no âmbito 
da cidadania, realçando a 

Art. 8º.  À Secretaria Nacional de Justiça compete: 
I - coordenar a política de justiça, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, Poder 
Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Governos Estaduais, agências internacionais e 
organizações da sociedade civil; 
II - tratar dos assuntos relacionados à escala de classificação indicativa de jogos eletrônicos, das 
diversões públicas e dos programas de rádio e televisão e recomendar a correspondência com as faixas 
etárias e os horários de veiculação adequados; 
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participação social e os diálogos 
interfederativos. 

III - tratar dos assuntos relacionados à nacionalidade e naturalização e ao regime jurídico dos 
estrangeiros.  
 
Art. 10.  Ao Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação compete: 
II - instruir e analisar pedidos relacionados à classificação indicativa de programas de rádio e televisão, 
produtos audiovisuais considerados diversões públicas e RPG (jogos de interpretação). 

Aprimorar mecanismos de 
produção e disseminação do 
conhecimento e gestão e 
preservação da memória nacional 

- 
Art. 11.  Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional compete: 
VII - promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica 
internacional, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País. 

Aperfeiçoar o diálogo intersetorial 
nos temas afetos ao Ministério da 
Justiça 

- 

Art. 8º.  À Secretaria Nacional de Justiça compete: 
I - coordenar a política de justiça, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, Poder 
Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Governos Estaduais, agências internacionais e 
organizações da sociedade civil; 
 
Art. 11.  Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional compete: 
II - promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive dos 
Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que se refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime 
organizado transnacional; 
V - coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica 
internacional. 

Promover eficiência e eficácia dos 
instrumentos de parceria em apoio 
à execução de políticas públicas 

- 

Art. 8º. À Secretaria Nacional de Justiça compete: 
VIII - dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos ao direito da integração e as atividades de 
cooperação jurisdicional, nos acordos internacionais em que o Brasil seja parte. 
 
Art. 11.  Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional compete: 
IV - exercer a função de autoridade central para tramitação de pedidos de cooperação jurídica 
internacional. 

Aprimorar e integrar a gestão e a 
governança institucional 

- 

Art. 8º. À Secretaria Nacional de Justiça compete: 
IX - coordenar a política nacional sobre refugiados; 
X - representar o Ministério no Conselho Nacional de Imigração. 
 
Art. 9º. Ao Departamento de Estrangeiros compete: 
V - fornecer apoio administrativo ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE. 

 
Também contribuindo em diversos objetivos estratégicos, a SRJ esteve responsável pela condução do objetivo 0875, presente no Programa 2020 

do PPA 2012-2015, concernentes com suas competências estabelecidas pelo Decreto nº 6.061/2007. 
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Tabela 22: Vinculação dos Planos – SRJ 

Unidade: SRJ 
Objetivo Estratégico 2015-2019 Objetivo do PPA 2012-2015 Competências 

Reduzir homicídios 

0875 - Tornar o sistema de Justiça 
mais moderno, efetivo e 
democrático, com ênfase na garantia 
do direito ao acesso à Justiça, por 
meio da integração e 
aperfeiçoamento das instituições que 
compõem o sistema e da 
implementação de políticas públicas 
que enfoquem formas alternativas de 
prevenção e resolução de conflitos. 

Art. 23.  À Secretaria de Reforma do Judiciário compete: 
I - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários 
prestados aos cidadãos; 

Promover o acesso à Justiça e 
proteger os direitos do cidadão 

Art. 23.  À Secretaria de Reforma do Judiciário compete: 
I - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários 
prestados aos cidadãos; 
II - examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os processos de modernização da 
administração da Justiça brasileira, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, do 
Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos Governos Estaduais, agências 
internacionais e organizações da sociedade civil; 
III - propor medidas e examinar as propostas de reforma do setor judiciário brasileiro; 

Aprimorar mecanismos de 
produção e disseminação do 
conhecimento e gestão e 
preservação da memória nacional 

Promover eficiência e eficácia dos 
instrumentos de parceria em apoio 
à execução de políticas públicas 

Aperfeiçoar o diálogo intersetorial 
nos temas afetos ao Ministério da 
Justiça 

Art. 23.  À Secretaria de Reforma do Judiciário compete: 
I - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários 
prestados aos cidadãos; 
II - examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os processos de modernização da 
administração da Justiça brasileira, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, do 
Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos Governos Estaduais, agências 
internacionais e organizações da sociedade civil; 
III - propor medidas e examinar as propostas de reforma do setor judiciário brasileiro; 
IV - processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de interesse do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública; 
V - instruir e opinar sobre os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de 
competência do Presidente da República; e 
VI - instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de declaração de utilidade pública de 
imóveis, para fins de desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos do Poder Judiciário da 
União. 

Aprimorar e integrar a gestão e a 
governança institucional 

 
Por fim, a SAL tem suas competências estabelecidas tanto no Decreto nº 6.061/2007 quanto por seu regimento interno aprovado pela Portaria nº 

1.315, de 26 de julho de 2007, que se encontram compatíveis com as atividades desempenhadas pela Secretaria, bem como com as contribuições aos 
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objetivos estratégicos elencadas no quadro abaixo. Vale mencionar que a Secretaria de Assuntos Legislativos não esteve responsável por nenhum objetivo 
do Plano Plurianual 2012-2015, mas executou a ação 2733 – Qualificação e Democratização do Processo de Elaboração Normativa no Programa 2112 – 
Gestão e Manutenção. 

 
Tabela 23: Vinculação dos Planos - SAL 

Unidade: SAL 
Objetivo Estratégico 2015-2019 Competências 

Ampliar ações de participação social e de comunicação com a sociedade 

De acordo com o Regimento, tem-se:  
Art. 1º. A Secretaria de Assuntos Legislativos, órgão específico singular integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Justiça, nos termos do art. 2o, inciso II, alínea "d", Anexo I do Decreto no 
6.061, de 15 de março de 2007, tem por finalidade: 
VIII - promover e viabilizar pesquisas e contatos institucionais com Universidades e centros de pesquisa 
que elaborem estudos jurídicos nas áreas de interesse do Ministério; 
IX - realizar e divulgar encontros, palestras, congressos, debates públicos, seminários, pesquisas e 
estudos em temas jurídicos. 

Aprimorar mecanismos de produção e disseminação do conhecimento e 
gestão e preservação da memória nacional 

Art. 1º. A Secretaria de Assuntos Legislativos, órgão específico singular integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Justiça, nos termos do art. 2o, inciso II, alínea "d", Anexo I do Decreto no 
6.061, de 15 de março de 2007, tem por finalidade: 
XI - organizar e manter registro da publicação dos atos normativos de competência do Ministério; e 
(Redação dada pela Portaria nº 2962, de 2013). 

Aperfeiçoar o diálogo intersetorial nos temas afetos ao Ministério da 
Justiça 

Art. 1º. A Secretaria de Assuntos Legislativos, órgão específico singular integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Justiça, nos termos do art. 2o, inciso II, alínea "d", Anexo I do Decreto no 
6.061, de 15 de março de 2007, tem por finalidade: 
II - coordenar e supervisionar a elaboração de projetos de lei, decretos de caráter geral e outros atos 
normativos de interesse do Ministério; 

Promover eficiência e eficácia dos instrumentos de parceria em apoio à 
execução de políticas públicas 

Art. 1º. A Secretaria de Assuntos Legislativos, órgão específico singular integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Justiça, nos termos do art. 2o, inciso II, alínea "d", Anexo I do Decreto no 
6.061, de 15 de março de 2007, tem por finalidade: 
VIII - promover e viabilizar pesquisas e contatos institucionais com Universidades e centros de pesquisa 
que elaborem estudos jurídicos nas áreas de interesse do Ministério 
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3.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução dos Resultados dos Planos 
 

O processo de monitoramento do Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, liderado pelo 
Comitê de Governança Estratégica – CGE, tem como objetivo possibilitar que o plano estratégico, 
seus desdobramentos e resultados sejam avaliados e monitorados periodicamente, com o intuito de 
acompanhar a implementação da estratégia, de identificar possíveis desvios e de implementar ações 
corretivas, visando o alcance dos objetivos estratégicos. Esse processo foi elaborado de forma a criar 
as condições adequadas para que o Gabinete do Ministro e a Secretaria-Executiva, por intermédio da 
CGPLAN, pudessem interagir com as lideranças de projetos e com as áreas responsáveis pelos 
diferentes indicadores de maneira proativa, antecipando-se aos problemas que possam impactar o 
desempenho da estratégia. Dessa forma, o processo pode ser visualizado por meio de um conjunto de 
eventos ou reuniões sistemáticas, que permitem o compartilhamento de informações e a interação 
entre os seus participantes. 

Nesse sentido, o rito de monitoramento foi estabelecido de forma a integrar a rotina de gestão 
das principais entregas das políticas públicas prestadas pelo MJ, com base, em nível institucional, na 
mensuração dos objetivos estratégicos, por meio dos indicadores e metas, bem como na consecução 
dos projetos da carteira estratégica. Esse rito é composto pelos seguintes eventos listados abaixo: 

a) Acompanhamento de Projetos Estratégicos – AP (Ponto de Controle Semanal): Corresponde 
ao momento que permite a visualização rotineira da situação da carteira de projetos 
estratégicos e o aprofundamento da discussão sobre o status daqueles considerados 
prioritários. Nessa reunião, o Secretário-Executivo tem a oportunidade de interagir com a 
CGPLAN e com os Assessores encarregados da supervisão dos projetos a respeito dos pontos 
de atenção, permitindo a formulação de encaminhamentos voltados para a desobstrução de 
agendas. Representa o acompanhamento sistemático e rotineiro dos projetos, realizado com o 
apoio da ferramenta Projetos.MJ, implementada com o intuito de apoiar os gestores e equipes 
no gerenciamento dos projetos sob sua responsabilidade. 

b) Reunião de Status Report – RS (Reunião Mensal de Monitoramento): Consiste na 
oportunidade de apresentação dos resultados dos indicadores de objetivos estratégicos pelos 
titulares das unidades ou seus representantes. Nessa ocasião são discutidos os aspectos de 
desempenho não esperados e linhas de tendência e são realizadas as considerações gerenciais 
decorrentes do contexto retratado pelos indicadores estratégicos. Assim, a reunião mensal 
representa uma oportunidade relevante para que os titulares das diferentes áreas tenham 
contato com os temas e desafios estratégicos de todo o Ministério, permitindo a identificação 
e a discussão de tópicos e desafios transversais à estrutura do MJ que ensejem soluções 
integradas. 

c) Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE (Reunião Quadrimestral): Trata-se da 
oportunidade de reflexão sobre os grandes resultados da estratégia e de identificação de 
possíveis ajustes, em função das variáveis ambientais. A Reunião Quadrimestral é presidida 
pelo Ministro ou pelo seu substituto e tem o foco de avaliação, no mais alto nível, dos 
resultados institucionais, sobretudo, referente aos objetivos de resultado, focados na 
sociedade. 

Com este processo, pretende-se monitorar a evolução do planejamento estratégico de forma a 
criar uma sinergia entre as unidades do MJ, bem como viabilizar discussões que agregam valor para 
a tomada de decisões que podem impactar diretamente o desenvolvimento da estratégia no órgão, 
apoiando, sobretudo, a gestão de outros instrumentos, como, por exemplo, o PPA. Com isso, objetiva-
se implementar gradualmente rotinas passíveis de efetiva adoção dentro da cultura organizacional do 
Ministério e que tornem a gestão estratégica parte do dia a dia da instituição. 

Relativo ao monitoramento do Plano Plurianual 2012-2015, as informações acerca dos 
objetivos, metas, iniciativas e indicadores dos Programas temáticos foram captadas no Sistema 
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Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, sendo também analisadas as execuções de recursos 
orçamentários e extraorçamentários.  

Sua periodicidade semestral foi estabelecida pela Portaria MP nº 16, de 31 de janeiro de 2013, 
fixando as seguintes datas: para o 1º semestre de cada ano, até o dia 15 de agosto e para o 2º semestre, 
até dia 15 de fevereiro do ano subsequente. 

O processo de monitoramento durante a vigência do PPA em questão foi conduzido pela 
atuação da CGPLAN como unidade de monitoramento e avaliação, promovendo a articulação entre 
o MPOG e unidades/entidades envolvidas, bem como orientando-as para a captação de informações 
com qualidade, clareza e coerência. 

Tendo em vista que o Ministério da Justiça esteve responsável por 4 Programas Temáticos no 
PPA 2012-2015 com numerosos atributos, muitos deles compartilhados entre diversas unidades do 
próprio MJ ou mesmo com outros órgãos, foi publicada a Portaria nº 2.969, de 6 de setembro de 2013, 
e suas subsequentes alterações para cada ano de monitoramento, com a indicação das unidades 
responsáveis por prestar as informações e inseri-las no SIOP. Após tal inclusão e análise prévia da 
CGPLAN, as informações foram submetidas à validação da SE e do GM para posterior 
disponibilização à SPI.  

Ao monitorar o PPA, verifica-se a possibilidade de acompanhar a evolução e execuções das 
políticas públicas contempladas no plano, subsidiando a tomada de decisão, bem como a elaboração 
de Relatórios de Avaliação e Governamentais. 
 
 
3.3. Desempenho Orçamentário 
 
3.3.1. Objetivos Estabelecidos no PPA de Responsabilidade da Unidade e Resultados Alcançados 
 
3.3.1.1. Programas do PPA 
 
Programa 2020 – Cidadania e Justiça  

 
Em 2011, quando da elaboração do Programa Temático 2020, frente aos desafios das políticas 

sob responsabilidade do Ministério da Justiça, e atendendo à concepção de planejamentos de médio 
e longo prazos adotados pelo Governo Federal, foram definidas ações com vistas à garantia de 
direitos, ao acesso à justiça e a serviços públicos, à participação social, com o intuito de contribuir 
para maior inclusão e justiça social no país, e à garantia do estado democrático de direito. 

A partir da diversidade de temas da pasta, sua atuação esteve voltada para: (i) busca da 
reparação às violações de direitos humanos ocorridas durante os períodos autoritários; (ii) promoção 
e preservação do direito à memória e à verdade; (iii) modernização dos serviços arquivísticos 
governamentais, com a preservação do patrimônio arquivístico nacional pelo acesso à informação; 
(iv) defesa e proteção dos direitos do consumidor; (v) segurança e proteção do mercado; (vi) acesso 
à justiça para soluções aos conflitos por meio de estratégias de não judicialização e proteção de 
direitos; (vii) ampliação da prestação de assistência jurídica aos cidadãos necessitados; (viii) 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, promoção de direitos e garantias para migrantes e refugiados, 
combate à lavagem de dinheiro e corrupção, fortalecimento da cooperação jurídica internacional, 
titulação de entidades sociais e consolidação da classificação indicativa; e (ix) implantação da 
Ouvidoria do Ministério como instrumento de participação social em temas afetos ao MJ. 

Vários indicadores estavam relacionados ao programa, dentre os quais se destacam: 
- Número de Procons municipais integrados ao SINDEC: no quadriênio do PPA 2012-2015, tal 

quantitativo aumentou significativamente, evoluindo de 184 em 2011 para 421 no final de 2015, com 
uma média de 60 novas integrações por ano; 
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- Número de processos de apuração de infração contra a ordem econômica julgados pelo CADE: 
resultante da soma do número de processos administrativos com o número de averiguações 
preliminares. Nos últimos dois anos, observou-se uma redução de casos, uma vez que não houve 
novas averiguações, mas apenas julgamento daquelas remanescentes; 

- Índice Nacional de Acesso à Justiça – INAJ: entre os anos de 2013 e 2014, houve certa 
regularidade no posicionamento entre os estados, com pouca diferenciação geral de valores. No 
entanto, de 2014 para 2015, observou-se um salto nos valores em todos os estados, demonstrando um 
crescimento positivo na quantidade de portas de acesso à justiça disponíveis à população para a 
efetivação de seus direitos, sejam elas instituições e órgãos judiciais, extrajudiciais e essenciais à 
justiça. 

Enxergando a atuação do governo na proteção da cidadania e no acesso a justiça, muito foi 
realizado, com resultados expressivos, mesmo em momentos de restrições orçamentárias e 
financeiras.  

A execução e resultados dos objetivos sob responsabilidade das UPCs inseridas neste relatório 
serão tratados no item seguinte 3.3.2.1 – “Objetivos dos Programas do PPA”. No entanto, de modo a 
trazer uma abordagem gerencial e sistêmica do programa 2020 conduzido pelo MJ, a Secretaria-
Executiva apresenta brevemente os resultados alcançados das demais unidades que integraram o 
referido programa. 

Em razão da edição da Lei de Acesso a Informação e da Criação da Comissão Nacional da 
Verdade (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), houve aumento considerável de pedidos de 
acesso a documentos do Estado, especialmente aqueles relativos ao período do regime militar. Para 
tanto, foram realizados diversos trabalhos pelo Arquivo Nacional no sentido de catalogação, 
organização, digitalização e disponibilização de documentos. Atualmente, 30% dos conjuntos 
documentais do Arquivo Nacional encontram-se disponíveis em formato digital. Foram também 
digitalizados mais de 12 milhões de páginas de documentos do Sistema Nacional de Informações e 
Contrainformação, que contribuiu para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, assim como 
daquelas estaduais e municipais.  

No âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, destaca-se sua criação em 
maio de 2012, demonstrando o compromisso do Estado com a justiça necessária para a mediação, 
regulação e monitoramento das relações de consumo, política esta refletida no Plano Nacional de 
Consumo e Cidadania – Plandec. Iniciativa exitosa do referido plano foi o lançamento, em 2014, do 
sítio consumidor.gov.br, uma plataforma pública na internet voltada para solução de conflitos de 
consumo, apoiada pelos órgãos de Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e empresas 
que aderem à plataforma. Ao final de 2015, a plataforma já contava com a participação de 299 
empresas de diversos segmentos, sendo finalizados mais de 235 mil atendimentos, com um índice 
médio de solução das demandas de 80%, e tempo médio de resolução de sete dias. 

Ao longo do PPA, buscou-se ainda a modernização e o fortalecimento da atuação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, responsável pelos processos punitivos e de análise de 
atos de concentração econômica – AC (fusões, aquisições de controle, incorporações). Registra-se 
que a Lei da Concorrência – Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, impõe um prazo máximo de 
240 dias para controle de tais atos. Em 2011, esse tempo médio era de 154 dias, caindo enormemente 
até uma média de 26,3 dias no período de 2012 até 2015.  

Com relação ao combate a condutas anticompetitivas, foi possível observar que o índice de 
condenação caiu de 75% em 2012 para 41% em 2015, ao passo que a solução consensual (realizada 
entre o poder público e os investigados por meio de Termos de Cessação de Conduta – TCC, que 
geram obrigação de recolher valor ao Fundo dos Direitos Difusos – FDD) saltou de 0% em 2012 para 
38% em 2015, incrementando a arrecadação de contribuições pecuniárias ao FDD de R$ 40 milhões 
em 2012 para R$ 500 milhões em 2015. 

Também inserida no Programa 2020, a Defensoria Pública da União – DPU tem a 
responsabilidade de promover os direitos humanos, orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 
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dos direitos dos cidadãos necessitados. A partir de sua atuação no período do PPA 2012-2015, 
verificou-se que o número de cidadãos assistidos pela DPU saltou de 1.275.771 em 2011 para 
1.588.393 em 2015, um incremento de 25%. De acordo com o crescimento na quantidade de cidadãos 
assistidos, amplia-se a estrutura do órgão, com maior abrangência no interior do país. Em 2011, a 
Defensoria estava presente fisicamente em 58 localidades, enquanto que atualmente, conta com 71 
órgãos de atuação. Dentre esses, alguns possuem competência para cobrir mais de uma subseção 
judiciária federal, possibilitando à DPU a prestação de assistência jurídica em 78 das 276 seções e 
subseções judiciárias federais, o que corresponde a uma cobertura de 28% da Justiça Federal, ou seja, 
1.832 municípios do país para uma população potencialmente atendida (pessoas acima de dez anos 
de idade e com renda inferior a três salários mínimos) de aproximadamente 82 milhões de pessoas.  

Outro órgão que compôs o programa temático, a Advocacia-geral da União – AGU atuou na 
implantação, desenvolvimento e aprimoramento do sistema AGU de Inteligência Jurídica 
denominado SAPIENS, com vistas a ganhos na gestão ao integrar e tornar mais céleres os trabalhos 
por meio de processos e informações eletrônicas. Iniciado a partir de 2014, sendo continuado nos 
próximos exercícios, o SAPIENS está sendo melhorado, por meio de atividades de documentação, 
evolução e/ou correção do sistema, além de implantação dos módulos de Atos Normativos, 
Correcional, Ouvidoria e Cálculos Judiciais, por exemplo. Atualmente, cerca de 13 mil membros e 
servidores da AGU utilizam-se dessa tecnologia em sua rotina administrativa diária, atendendo a 98% 
das unidades da instituição. 

Para melhor compreensão acerca da evolução orçamentária do programa, abaixo são 
demonstradas as execuções de recursos alocadas no período de vigência do PPA 2012-2015: 

 
Tabela 24: Recursos do Programa 2020 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2020 
Título Cidadania e Justiça 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições  

2012 a 2014 

c) Dotação/ 
Posição - 2015 

d) Remanescente  
(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social - OFSS 

1.451.625.480,00 907.673.425,00 543.952.055,00 - 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 
 Lei Orçamentária  

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento  

Exercício 
e) Despesa 

Empenhada 
f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa 
Paga 

h) Restos a Pagar  
i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

2012 136.917.594,60 93.968.990,53 93.818.993,20 149.997, 33 42.948.604,07 - 
2013 171.806.892,92 123.201.170,67 121.323.298,67 1.877.872,00 48.605.722,25 - 
2014 456.227.082,59 385.080.984,87 384.321.915,58 759.069,29 71.146.097,72 - 
2015 81.715.728,74 52.349.214,78 52.339.565,40 9.649,38 29.366.513,96 - 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Exercício Tipo 
j) Posição em 

01/01 
k) Valor 

Liquidado 
l) Valor Pago 

m) Valor 
Cancelado 

n) Valor a 
Pagar 

2013 
Não 

processados 

57.471.172,91 47.910.638,03 47.889.604,39 (1.131.507,26) 8.543.323,54 
2014 57.130.024,87 40.305.332,93 40.304.693,39 (5.150.285,06) 11.469.450,03 
2015 50.035.107,74 28.177.967,56 28.176.899,56 2.039.761,88 19.818.446,30 

 
2013 

Processados 
149.997,33  - 102.531,77   (23.495,02) 27.728,86  

2014 1.926.634,50 - 1.848.419,72 (14.446,12) 63.768,66 
2015 692.385,44 - 622.957,14 67.995,19 1.433,11 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ 
 Dotação OFSS Dotação OI Outras Fontes 
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2012 156.411.608,00 - - 
2013              190.769.056,00 - - 
2014 164.182.618,00 - - 
2015 195.754.055,00 - - 

 
Programa 2060 – Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários 
de Crack, Álcool e outras Drogas 
 

O PPA 2012-2015 foi elaborado em um cenário em que a política sobre drogas era consolidada 
em uma abrangência intersetorial em âmbito federal. Por meio do Decreto nº 7.179, 20 de maio de 
2010, foi instituído o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, e assim, o Comitê 
Gestor e o Grupo Executivo, compostos por representantes dos principais ministérios responsáveis 
pela execução da política: Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Ministério da Educação, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, além 
do Ministério da Justiça. Paralelo ao planejamento do PPA, em 2011, também foi formulado o projeto 
prioritário da Presidência da República "Crack, é Possível Vencer", que consolidou as principais 
ações da política sobre drogas no quadriênio passado. 

Os diagnósticos formulados à época da elaboração do PPA apontaram o álcool como a droga 
de maior incidência e impacto negativo sobre a sociedade brasileira, identificando também o crack 
como fator crescente de atenção social em relação aos problemas decorrentes do seu uso. Assim, o 
Programa Temático 2060 – “Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de 
Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas” reuniu um conjunto de ações propostas pela Secretaria 
Nacional de Política sobre Drogas no contexto do “Crack, é possível vencer”. Tais ações estiveram 
voltadas à articulação, inovação ou execução direta da política pela Secretaria, podendo ser agrupadas 
em ações de prevenção, formação, cuidado e gestão da política sobre drogas. 

Com maior detalhamento, as informações acerca da execução e resultados do programa 2060 
serão abordadas no relatório de gestão individual a ser apresentado pela própria SENAD. Aqui, a 
Secretaria-Executiva do MJ traz uma visão dos atributos mais relevantes. 

Referente à prevenção, destacam-se: (i) oferta de mais de 204 mil vagas de formação para 
educadores do ensino básico sobre temas referentes à prevenção do uso e abuso de crack e outras 
drogas, e (ii) registro de mais de 1 milhão de ligações para o serviço “Ligue 132”, ofertando 
intervenção sobre uso de drogas e direcionamentos a serviços. 

As ações voltadas para formação de profissionais ou voluntários que atuam em atividades 
relacionadas a drogas obtiveram como resultado a oferta de mais de 500 mil vagas de formação na 
temática de álcool e outras drogas para os diferentes grupos de profissionais ou voluntários. Na 
modalidade EaD foram ofertadas 45.000 vagas para operadores de direito, 20.000 vagas para agentes 
atuantes em comunidades terapêuticas, 70.000 vagas do Sistema para Detecção do Uso Abusivo e 
Dependência de Substâncias Psicoativas – SUPERA, 135.000 vagas para conselheiros e lideranças 
comunitárias, além da manutenção de uma rede de 63 Centros Regionais de Referência espalhados 
por todo o território nacional, ofertando mais de 50.000 vagas em formações presenciais articuladas 
com as necessidades de formação dos municípios da região onde atuam. 

Com relação às ações destinadas ao cuidado de usuários de drogas e suas famílias, destacam-se 
os seguintes resultados: (i) identificação e avaliação de iniciativas, como por exemplo: consultórios 
de rua de Salvador/BA (modelo utilizado pelo Ministério da Saúde destinado à saúde da população 
em situação de rua) e a iniciativa da Lua Nova de Sorocaba/SP, com acolhimento de jovens mães 
usuárias de drogas, considerado referência para serviço com foco nesse público; (ii) oferta de 
aproximadamente 8.000 vagas para acolhimento residencial transitório, que já beneficiou mais de 
40.000 pessoas. 

Outra ação de destaque diz respeito ao fomento, por meio de convênios, de 23 experiências 
municipais de acompanhamento e inserção social de usuário de drogas em circunstância de alta 
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vulnerabilidade social. Tem como diretrizes as ofertas de moradia e inserção no trabalho como 
estratégias de garantia de direitos e parte da estruturação de projetos de vida desses usuários. 

Outros resultados que merecem atenção dizem respeito às ações de gestão da política sobre 
drogas, sendo: realização, em parceria com a FIOCRUZ, da “Pesquisa Nacional sobre o uso de Crack” 
divulgada em 2014, com ampla repercussão sobre a percepção da sociedade e dos gestores da política 
sobre drogas sobre o tema; “Projeto Redes” ao fomentar à integração intersetorial dos agentes da 
política sobre drogas em âmbito local, consistindo em apoio qualificado a municípios. O projeto 
configurou-se em importante ferramenta de governança da política sobre drogas, a partir da 
interlocução qualificada entre o Governo Federal e os governos locais na implementação dos 
principais projetos desenvolvidos pela SENAD, como ações de inserção social inovadoras, 
implantação de metodologias de prevenção, etc.  
 

Tabela 25: Recursos do Programa 2060 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2060 

Título 
Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool 
e outras Drogas 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições  

2012 a 2014 

c) Dotação/ 
Posição - 2015 

d) Remanescente  
(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social - OFSS 

1.173.312.712,00 933.226.820,00 240.085.892,00 - 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 
 Lei Orçamentária  

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento  

Exercício 
e) Despesa 

Empenhada 
f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa 
Paga 

h) Restos a Pagar  
i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

2012 69.526.420,95 7.440.361,17 6.838.836,20 601.524,97 62.086.059,78 - 
2013 161.496.393,39      9.751.039,53      9.125.469,44            625.570,09  151.745.353,86  - 
2014 192.194.931,83 15.231.884,56 14.933.116,01 298.768,55 176.963.047,27 - 
2015 150.260.399,48 16.130.496,38 14.571.115,92 1.559.380,46 134.129.903,10 - 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Exercício Tipo 
j) Posição em 

01/01 
k) Valor 

Liquidado 
l) Valor Pago 

m) Valor 
Cancelado 

n) Valor a 
Pagar 

2013 
Não 

processados 

   62.086.059,78     46.112.077,20     44.231.521,65      (3.382.192,12)   14.472.346,01  
2014 164.337.144,32 91.647.476,60 91.115.095,64 (2.496.450,33) 70.725.598,35 
2015 247.156.264,66 135.998.110,44 133.575.208,89 13.463.934,16 100.117.121,61 

 
2013 

Processados 
        601.524,97      -         601.524,97      -     - 

2014 2.506.125,64     - 2.505.525,64 (600,00)     - 
2015 831.149,51 - 790.948,49 40.201,02     - 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ 
 Dotação OFSS Dotação OI Outras Fontes 

2012 314.275.591,00 - - 
2013 504.927.529,00 - - 
2014 245.953.700,00 - - 
2015 315.998.778,00 - - 

 
Programa 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 
 

Os desafios na condução da política de atenção aos povos indígenas, para o período do PPA 
2012-2015, estiveram centrados na necessidade de se ajustar o modo de atuação do Estado para a 
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abordagem da temática indígena ao contexto social, político e econômico atual. Esses desafios, 
vinculados tanto a ações dos programas governamentais quanto a investimentos privados e ação da 
sociedade, exigem do Estado, em especial da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, forte atuação 
para melhor atender às necessidades e aspirações das populações indígenas.  

Um dos maiores desafios da política indigenista brasileira no período de 2012-2015 foi buscar 
uma melhor integração e sinergia entre os órgãos e instituições envolvidas em tal temática, incluindo 
FUNAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde – SESAI, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação – SECADI, 
Ministério do Meio Ambiente, além das parcerias com Estados, Municípios e sociedade civil.  

Os indicadores estabelecidos para o programa foram: 
- Número de terras indígenas regularizadas e na posse plena dos índios: no período de vigência 

do PPA, houve um acréscimo de 11 terras indígenas, quantitativo este decorrente das dificuldades e 
alta complexidade de prover aos indígenas suas terras, em decorrência de possíveis conflitos, 
contestações ou ainda necessidade de desintrusão de ocupantes de boa fé. As negociações e 
concertações geralmente são lentas, dispendendo esforços de todos os envolvidos (órgãos públicos, 
povos indígenas, organizações de apoio) para proteger e promover aos povos indígenas todos os seus 
direitos, especialmente o de posse plena de suas terras. 

- Taxa de mortalidade infantil indígena: grupo prioritário de atendimento à saúde indígena, 
foram realizados 77.005 atendimentos a gestantes e cerca de 29.000 atendimentos a crianças menores 
de 1 ano de idade, buscando melhores condições de nascimento e crescimento a esse público, além 
de ações de melhoria do saneamento básico. 

Referente aos resultados do programa, estes serão abordados com maior detalhamento no 
relatório de gestão individual a ser apresentado pela FUNAI, sendo abaixo apresentada uma visão 
geral da condução da política no período de 2012 a 2015.  

Com ações voltadas para a promoção e proteção de terras e de direitos dos povos indígenas 
isolados ou de recente contato, e considerando a extrema vulnerabilidade física e cultural desses 
povos, foram estruturadas 7 Frentes de Proteção Etnoambienal – FPEs, de modo a qualificar os 
trabalhos de fiscalização e monitoramento de terras indígenas com referências de povos isolados, 
como nas FPEs Vale do Javari (AM) e Awá Guajá (MA). Foi ainda efetivada a estruturação das 
frentes Médio Purus (AM) e Cuminapanema (PA), bem como a realização de estudos e localização 
de 08 novas referências de povos indígenas isolados. Até 2013 foram confirmadas 3 referências de 
índios isolados, sendo 2 no Amazonas e 1 em Roraima. 

Por meio de expedições de localização, após a desintrusão de ocupantes não índios na terra 
indígena Awá, no Maranhão (MA), foi detectada a presença de índios isolados até então considerados 
desaparecidos. Também se constatou a presença de isolados em um afluente do rio Trombetas, na 
região dos Escudos das Guianas no norte do Pará, bem como na região da volta grande do rio Xingu, 
área de influência da usina hidrelétrica de Belo Monte. 

Em relação às ações de constituição de reservas indígenas, delimitação e homologação de terras 
indígenas, obteve-se: (i) 5 reservas indígenas constituídas; (ii) 26 terras indígenas demarcadas; e (iii) 
15 Decretos de homologação de terra indígenas expedidos. 

Outra importante ação de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas foi a 
possibilidade de indenizar e extrusar ocupantes de boa-fé de 33 TIs. Processo longo e complexo, pode 
tornar-se mais moroso devido a diversos entraves que vão desde a necessidade de apoio de agentes 
externos até a dificuldade de deslocamento dos técnicos em virtude de peculiaridades das regiões e a 
insuficiência de corpo técnico qualificado para conclusão dos processos. 

No período do PPA foi possível efetuar ações de fiscalização e monitoramento em 170 terras 
indígenas em todo o território Nacional, com ênfase na Amazônia Legal, combatendo ilícitos 
ambientais, especialmente naquelas localizadas na fronteira. O monitoramento permanente em terras 
indígenas com alto índice de desmatamento é primordial, tendo sido realizado em 16 terras. 
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A atuação da FUNAI nos processos de licenciamento ambiental, de modo a garantir o respeito 
aos direitos indígenas, o desenvolvimento sustentável e a integridade territorial, contou com a 
participação dos povos indígenas em todas as suas fases, necessitando assim que o processo de 
consulta e de informação se tornasse rotina na Fundação em suas áreas de competência. Ainda acerca 
dos licenciamentos, a partir da publicação da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, 
foram estabelecidos os procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e 
entidades da administração pública federal, incluindo a FUNAI, em processos de licenciamento 
conduzidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA. 

Dentre os principais avanços relativos à promoção dos direitos sociais dos povos indígenas para 
o período, destaca-se a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria Nacional de 
Renda de Cidadania do MDS (primeiro semestre de 2013), a fim de avaliar o acesso do Programa 
Bolsa Família, tendo em junho de 2015 cerca de 140 mil famílias cadastradas no Cadastro Único, das 
quais aproximadamente 113 mil recebiam o benefício. 

Importante registrar, ainda, a promoção de milhares de acessos à documentação básica – 
obtenção de Registro Civil de Nascimento, Registro Geral (Carteira de Identidade) e Cadastro de 
Pessoal Física – CPF, benefícios sociais e previdenciários aos povos indígenas, além da organização 
de mutirões em parceria com Estados e Municípios destinados a tal fim. 

A FUNAI atuou ainda na orientação e qualificação de políticas, programas e projetos de 
infraestrutura comunitária para comunidades e povos indígenas, tendo como resultado a Portaria nº 
194, de 30 de abril de 2013, que regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, 
integrante do Programa “Minha Casa Minha Vida”, bem como a Cartilha do PNHR, que contemplou 
a questão indígena por meio do item “O que muda para as Comunidades Indígenas?”. 

No âmbito da educação, a FUNAI manteve o apoio financeiro a 5.359 estudantes indígenas em 
Instituições do Ensino Superior com Termo de Cooperação e Convênios assumidos até o ano de 2012. 
Em 2015, foram apoiados cerca de 380 estudantes indígenas em tais instituições de ensino.  

Já referente à preservação e promoção do patrimônio cultural dos povos indígenas, o Museu do 
Índio/FUNAI, desenvolveu ações que tiveram diversos resultados, dentre eles: (i) digitalização de 
869 mil páginas referentes a 180 mil itens documentais, que integram conjuntos arquivísticos de 
grande relevância para os povos indígenas e para a memória da política indigenista no Brasil; (ii) 
criação da Biblioteca Multimídia Virtual e de Organização Virtual, nova ferramenta de apoio à 
pesquisa de informações sobre as ações do indigenismo brasileiro a partir do século XIX; (iii) 
preservação de mais de 170 mil bens culturais sob sua guarda e novas coleções contemporâneas de 
cultura material formadas no período. 

Importante ainda destacar os trabalhos voltados à saúde dos povos indígenas, com a importante 
contribuição da SESAI, em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de Saúde – 
SUS e coordenando a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que se encontra 
organizada em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI. Em 2015, equipes 
multiprofissionais de saúde indígena realizaram 886.763 atendimentos médicos, 2.029.583 
atendimentos de enfermagem, 606.277 atendimentos odontológicos e 3.793.881 atendimentos por 
técnicos de enfermagem. Foi realizada também a imunização de 67.315 crianças menores de sete 
anos, que completaram o esquema vacinal, 78,5 % da população alvo.  

 
Tabela 26: Recursos do Programa 2065 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2065 
Título Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições  

2012 a 2014 

c) Dotação/ 
Posição - 2015 

d) Remanescente  
(a-b-c) 
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Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social - OFSS 

5.076.537.136,00 3.602.987.833,00 1.473.549.303,00 - 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 
 Lei Orçamentária  

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento 

de 
Investimento  

Exercício 
e) Despesa 

Empenhada 
f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa 
Paga 

h) Restos a Pagar  
i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

2012 66.570.293,31 40.169.389,22 40.162.675,62 6.713,60 26.400.904,09 - 
2013 1.128.493.255,09  958.388.998,55  954.340.886,10        4.048.112,45  170.104.256,54  - 
2014 1.210.841.088,39 1.098.168.062,40 1.094.057.827,71 4.110.234,69 112.673.025,99 - 
2015 58.559.556,23 35.359.456,89 29.296.606,08 6.062.850,81 23.200.099,34 - 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Exercício Tipo 
j) Posição em 

01/01 
k) Valor 

Liquidado 
l) Valor Pago 

m) Valor 
Cancelado 

n) Valor a 
Pagar 

2013 
Não 

processados 

 177.208.705,84 142.336.747,98   141.993.603,01   (10.303.177,68)  24.911.925,15  
2014 194.673.036,72 115.525.985,37 114.677.502,58 (14.257.580,58) 65.737.953,56 
2015 56.201.413,42 14.212.279,73 14.127.420,26 1.846.303,13 40.227.690,03 

 
2013 

Processados 
917.626,91 -         872.146,61   (10.718,30) 34.762,00              

2014 4.446.355,50 - 3.983.053,23 (358.339,96) 104.962,31 
2015 4.043.001,65 - 3.812.133,58 138.717,97 92.150,10 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ 
 Dotação OFSS Dotação OI Outras Fontes 

2012 97.549.467,00 - - 
2013           148.584.718,00 - - 
2014 104.074.718,00 - - 
2015 152.843.961,00 - - 

 
Programa 2070 – Segurança Pública com Cidadania 
 

Para o período compreendido entre 2012 e 2015, o Programa Temático Segurança Pública com 
Cidadania foi estruturado de modo a conjugar a atuação do Ministério da Justiça, orientada para a 
garantia do direito fundamental de todo cidadão à segurança, pelos princípios básicos de integração 
das instituições de segurança pública e pela participação da sociedade nas ações combinadas de 
promoção da cultura de paz, prevenção à violência e repressão ao crime. 

Assim, foram reunidas políticas para o aperfeiçoamento das ações de segurança pública 
(incluindo segurança para grandes eventos); de garantia de direitos e cidadania a pessoas privadas de 
liberdade objetivando a reintegração social; de diminuição da violência no trânsito das rodovias 
federais; de aperfeiçoamento no relacionamento com comunidade, por meio de investimentos no 
modelo de policiamento comunitário, na capacitação e valorização dos agentes, no aparelhamento de 
instituições, na reestruturação das áreas de inteligência e das polícias técnico-científicas, dentre 
outras.  

Os indicadores do programa sob a governabilidade do MJ apresentaram os resultados abaixo: 
- Número de vítimas de acidentes fatais nas rodovias federais: apesar do aumento de 28,55% 

da frota de veículos no período, correspondente a um incremento de 20 milhões, houve redução de 
18,14% no número absoluto de acidentes graves (aqueles em que há vítimas), reduzindo também em 
20,88% do número de mortos, que em 2012 era de 8.663 e em 2015 caiu para 6.854.  

- Déficit de vagas no Sistema Penitenciário e Criminal: nos últimos anos, pode ser observado 
um aumento de 22,5% no número de pessoas privadas de liberdade no País, atingindo o patamar de 
607.731 pessoas encarceradas em 2014, o que posiciona o Brasil como o quarto país com a maior 
população prisional no mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia.  
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O referido programa conta com a contribuição de diversas unidades do MJ, das quais muitas 
não estão inseridas no presente relatório. As conduções detalhadas de suas políticas e seus resultados 
constarão nos relatórios de gestão individuais de cada uma delas. Assim, as informações aqui 
elencadas apresentam uma visão geral, de modo a permitir uma compreensão do contexto das 
políticas e de seus resultados obtidos no período de vigência do PPA 2012-2015. Àquelas políticas 
conduzidas especificamente pelas UPCs inseridas neste relatório (combate à lavagem de dinheiro e 
corrupção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, ambas no âmbito da SNJ) serão trabalhadas com 
maior minúcia no item 3.3.2.1 – “Objetivos dos Programas do PPA”, discorrendo sobre seus 
respectivos objetivos e metas realizados. 

Uma das preocupações na área de segurança pública diz respeito à região de fronteiras. O 
Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, que instituiu o Plano Estratégico de Fronteiras, direcionou 
grande parte da atuação do governo federal para a integração, colaboração, compartilhamento de 
dados, informações e conhecimentos entre os agentes de segurança pública, fiscalização e defesa, 
com intuito de prevenir e reprimir, de modo efetivo e em caráter permanente, os delitos 
transfronteiriços e os delitos praticados na faixa de fronteira brasileira.  

O Ministério da Justiça atuou na gestão de diversas ações e projetos estruturantes, com foco no 
fortalecimento das instituições de segurança pública, da prevenção e repressão efetiva dos delitos 
praticados na faixa de fronteira brasileira, por meio da articulação e do envolvimento dos Estados e 
dos Municípios fronteiriços. Nesse contexto, o Programa “Estratégia Nacional de Segurança Pública 
nas Fronteiras” – Enafron vem desenvolvendo esforços, para padronizar processos de coleta, 
tratamento e análise de dados criminais, tendo em vista a melhoria da produção do conhecimento na 
referida área, fato que vem mostrando grandes avanços no que se refere ao enfrentamento à 
criminalidade por parte das instituições federais e estaduais. 

Em relação ao efetivo combate aos desvios de recursos públicos, o DPF deflagrou, em 2015, 
51 operações que levaram à identificação de prejuízos da ordem de R$ 132 milhões, instaurando mais 
de 9.000 inquéritos para apurar possíveis ilicitudes em contratos, que envolvem valores próximos a 
R$ 39,3 bilhões em recursos públicos. Cabe destacar também que, além dos resultados obtidos com 
as Operações Lava Jato e Zelotes, foram realizadas análises dos Relatórios de Inteligência Financeira 
– RIF do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e a produção de informações que 
subsidiaram as diferentes investigações criminais.  

Com vistas a uma melhor atuação dos agentes responsáveis, e consequentemente à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pelas instituições de segurança pública junto à sociedade, 
capacitações e disseminação de conhecimento são essenciais. Assim, por meio da SENASP, foi 
efetivada a integração de sua Rede de Ensino à Distância às ações de educação das Instituições de 
Segurança Pública, com a capacitação de 1.073.767 profissionais de segurança pública, e a inclusão 
de 31 novos cursos nessa modalidade.  

Também se buscou, ao longo do quadriênio em questão, estruturar núcleos de inteligência, de 
estatística e análise criminal, a implementação do Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas – SINESP por meio de 27 pactos federativos firmados com os 
Estados e o Distrito Federal. 

Com vistas a ampliar a presença do Estado em territórios com elevados índices de 
vulnerabilidade social e criminal, foram executadas ações voltadas ao enfrentamento do tráfico de 
drogas e ao combate à impunidade e qualificação da investigação criminal e produção de prova, 
inseridas respectivamente nos Programas “Crack, É Possível Vencer” e “Brasil Mais Seguro”. Este 
último tem como eixos de atuação: Gestão Integrada e Governança; Enfrentamento à Impunidade; 
Aumento da Sensação de Segurança; e Controle de Armas. Em experiência piloto, em Alagoas, foi 
possível alcançar a redução de 9% dos crimes violentos em todo o estado e redução de 18% na capital, 
Maceió.  

Ainda no período do PPA 2012-2015, o Ministério da Justiça concentrou esforços para a 
segurança pública em decorrência de grandes eventos sediados no Brasil: Conferência Rio +20 
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(2012); Jornada Mundial da Juventude (2013); Copa das Confederações (2013); Copa do Mundo 
FIFA (2014); Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (2016), além de outros grandes eventos.  

Dessa forma, a SESGE atuou fortemente na construção de um Plano Nacional de Segurança 
Pública para Grandes Eventos, centrado na atuação integrada das instituições de segurança pública 
federais, estaduais e municipais, por meio da instituição e aparelhamento dos Centros Integrados de 
Comando e Controle – CICC. Foram, portanto, adquiridos pela Secretaria e doados aos 12 estados 
sedes da Copa do Mundo 2014, equipamentos de segurança, envolvendo: CICC, Centros Integrados 
de Comando e Controle Móveis – CICCM, Plataformas de Observação Elevada – POE e Imageadores 
Aéreos. Além de sua utilização no evento, a premissa é de que fossem empregados posteriormente 
no dia a dia da segurança pública, constituindo, efetivamente, importante legado para a população.  

Em 2015, o CICCM foi utilizado no resgate dos atingidos pelo rompimento da barragem em 
Mariana/MG; em Cidade Nova/RJ, o CICC serviu como central de monitoramento do zika vírus. 

Com o intuito de reduzir o déficit de vagas no sistema penitenciário feminino e reduzir o número 
de presos em delegacias de polícia, foi conduzida a Política Nacional de Apoio ao Sistema Prisional 
– PNASP, com eixos tanto para a criação de vagas quanto para o fomento de ações nas áreas de saúde, 
ensino, trabalho e renda, assistência social e jurídica. 

Para atacar o déficit carcerário, foram realizados investimentos destinados à criação de 45,6 mil 
vagas contratadas. Também se destacam como importantes entregas: (i) implementação do Instituto 
da Liberdade Vigiada em 12 Estados (AL, BA, GO, ES, MA, MG, MS, PB, PI, RO, SC, TO) e no 
DF; (ii) implantação de Centrais Integradas de Alternativas Penais, nos Estados de AM, AL, PB, ES, 
GO, RO, TO, por intermédio da Monitoração Eletrônica e do Sistema Nacional de Alternativas 
Penais.  

Destinou-se ainda atenção à oferta de educação básica, capacitação profissional e fomento ao 
trabalho no sistema prisional. Deste modo, foram garantidas a alfabetização de 14.054 pessoas presas 
pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos, 25.946 vagas em cursos profissionalizantes pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC e 8.698 pessoas presas 
beneficiadas pelo Programa de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes 
– PROCAP, sendo este programa replicado em estabelecimentos prisionais de 25 Unidades 
Federativas para a implementação de 254 oficinas.  

No período compreendido pelo PPA, o Ministério da Justiça e Ministério da Saúde fortaleceram 
o auxílio aos estados e municípios na adesão da nova Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional – PNAISP. Dados do Ministério da Saúde 
informam que até setembro de 2014 foram implantadas 119 equipes de saúde nas unidades prisionais, 
possibilitando o atendimento de 14,6% da população prisional. 

Com relação ao fortalecimento da segurança viária, o DPRF, com foco nas ocorrências de 
acidentes graves (excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens indevidas), intensificou sua 
atuação e fiscalização em locais mais problemáticos. Assim, foram adquiridos modernos sistemas de 
análise de dados, além de terem sido mapeados pontos críticos, locais mais perigosos e com maior 
índice de acidentes. Paralelamente, foram expandidas as atividades de Educação para o Trânsito. 
 

Tabela 27: Recursos do Programa 2070 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2070 
Título Segurança Pública com Cidadania 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições  

2012 a 2014 

c) Dotação/ 
Posição - 2015 

d) Remanescente  
(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social - OFSS 

13.516.918.030,00 10.955.470.898,00 2.561.447.132,00 - 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 
 Lei Orçamentária  
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Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento 

de 
Investimento  

Exercício 
e) Despesa 

Empenhada 
f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa 
Paga 

h) Restos a Pagar  
i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

2012 2.482.632.581,99 1.053.138.497,44 1.049.218.834,77 3.919.662,67 1.429.494.084,55 - 
2013 2.460.242.634,75  1.003.093.786,07  977.871.426,84       25.222.359,23  1.457.148.848,68  - 
2014 2.074.378.037,42 886.064.700,72 826.354.339,53 59.710.361,19 1.188.313.336,70 - 
2015 1.571.207.085,52 775.654.803,90 724.249.229,58 51.405.571,32 795.552.281,62 - 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Exercício Tipo 
j) Posição em 

01/01 
k) Valor 

Liquidado 
l) Valor Pago 

m) Valor 
Cancelado 

n) Valor a 
Pagar 

2013 
Não 

processados 

 1.429.494.084,55   788.994.810,27     786.548.110,85    (25.143.414,18) 617.802.559,52  
2014 2.072.504.708,78 1.221.719.353,45 1.046.126.716,02 (72.457.563,49) 953.920.429,27 
2015 1.966.536.676,23 575.243.799,76 551.221.698,08 41.368.643,15 1.373.946.335,00 

 
2013 

Processados 
    3.919.662,67  -        3.857.976,48           (31.682,92)          30.003,27  

2014 - - - - - 
2015 245.434.294,23 - 106.976.246,68 2.220.153,12 136.237.894,43 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ 
 Dotação OFSS Dotação OI Outras Fontes 

2012 4.622.500.182,00 - - 
2013       3.346.340.236,00 - - 
2014 2.913.436.600,00 - - 
2015 2.794.351.580,00 - - 

 
3.3.1.2. Objetivos dos Programas do PPA 
 
Programa 2020: Objetivo 0867 – Garantir e promover o direito à reparação, à memória e à verdade, 
por meio da análise de requerimentos de anistia política e da formulação, gestão e fomento de políticas 
públicas e projetos para a promoção da justiça de transição, preservação da memória e educação para 
a democracia e o Estado de Direito. 
 

A Comissão de Anistia esteve integralmente responsável pela condução do objetivo 0867, no 
qual executou ações de promoção da justiça de transição e da anistia política, que abrangeram tanto 
a dimensão individual, de reconhecer a cada requerente sua condição de anistiado político e o direito 
às reparações, quanto o aprofundamento do processo democrático brasileiro a partir da busca de 
valores próprios da Justiça de Transição: o direito à reparação, à memória e à verdade. Neste sentido, 
a Política Nacional de Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política apresenta as vertentes 
de reparação material e moral. 

Assim, na primeira vertente, a política de reparação econômica de caráter indenizatório, 
baseada na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, prevê prestação mensal, permanente e 
continuada aos anistiados políticos que conseguem comprovar a existência de vínculos laborais à 
época das violações de seus direitos. Já a reparação em prestação única é concedida aos anistiados 
que tiveram seus direitos violados, porém, não conseguem comprovar perda de vínculo empregatício 
nos períodos de exceção do Estado Brasileiro. 

Desde que iniciado seu funcionamento, a Comissão de Anistia recepcionou mais de 75.000 
requerimentos. Cerca de 60.000 processos já foram apreciados, restando, portanto, aproximadamente 
15.000 requerimentos a serem julgados. No acumulado do período de abrangência do PPA 2012-
2015, a CA julgou 8.265 processos, tendo superado em 25% a meta estabelecida. No mesmo período, 
também foi concluída a digitalização de 98,3% dos requerimentos, superando a meta de 60%. 

Outra ação de destaque iniciada em 2012 foi o desenvolvimento do Sistema de Informações da 
Comissão de Anistia – SINCA, com o objetivo de gerenciar a tramitação de requerimentos de anistia. 
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Em 2015, seu primeiro módulo foi concluído e encontra-se em funcionamento, estando previstas as 
entregas de dois outros módulos, que agregarão outras funcionalidades. 

No âmbito da reparação moral, destaca-se a realização das Caravanas da Anistia, sessões 
públicas itinerantes de apreciação de requerimentos de anistia, seguidas de atividades educativas e 
culturais. No acumulado para o período de vigência do PPA, foram realizadas 39 Caravanas da 
Anistia, distribuídas no território nacional da seguinte forma: 6 na Região Nordeste (meta suplantada 
- 3); 19 na Região Sudeste (meta suplantada - 8); 7 na Região Sul (meta suplantada - 5); 4 na Região 
Centro-Oeste (meta suplantada - 2); e 3 na Região Norte (meta suplantada – 2). 

Também na mesma vertente, o Projeto Marcas da Memória, instituído em 2008, tem como 
objetivo principal dar visibilidade à memória das vítimas que tiveram sua voz brutalmente calada no 
período ditatorial, construindo um acervo de fontes orais e audiovisuais com critérios teóricos e 
metodológicos próprios de registro e organização. Tal acervo será, no futuro, disponibilizado para 
consulta pública e pesquisa no Centro de Documentação e Pesquisa do Memorial da Anistia Política 
do Brasil. Até dezembro de 2015, foram executados 29 instrumentos de repasse com objetos 
relacionados à temática da anistia e da Justiça de Transição.  

Já relacionado ao Projeto Marcas da Memória, por meio do Convênio nº 773823/2012, 
celebrado com a ONG “ALICE”, tem sido desenvolvida a implantação de lugares de memória 
histórica e consciência políticas nas regiões do país, meta estabelecida no PPA, a partir de 
monumentos em locais públicos de grande circulação, buscando preservar a memória da anistia de 
cada local. Em 2012, a CA inaugurou, em parceria com o Fórum Paranaense Verdade, Memória e 
Justiça, um museu de percurso em Curitiba/PR. Já em 2013, no âmbito do Projeto Trilhas da Anistia, 
foram inaugurados monumentos em Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR e Ipatinga/MG. Em 2014, 
foram inaugurados monumentos em Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Porto Alegre/RS e 
Florianópolis/SC. 

Concebido em 2012, o Projeto Clínicas do Testemunho visa selecionar projetos da sociedade 
civil para formação de núcleos de apoio e atenção psicológica aos afetados por violência de Estado 
entre os anos de 1946 e 1988, que envolvam atenção às vítimas, capacitação profissional e geração 
de insumos de referência para aproveitamento profissional múltiplo em novas experiências. Até 2015, 
a Comissão de Anistia apoiou 4 Clínicas, apresentando como resultado: (i) mais de 4.000 
atendimentos terapêuticos; (ii) 29 oficinas de capacitação para mais de 750 profissionais de diversas 
áreas; (iii) cerca de 40 eventos de divulgação pública do projeto e sua metodologia, as chamadas 
“Conversas Públicas”, com alcance de aproximadamente 2.700 pessoas, abrindo espaço para o debate 
e a reflexão sobre as marcas psíquicas deixadas pela violência de Estado; (iv) 16 materiais de 
divulgação da metodologia e da experiência clínica do projeto, entre livros e materiais audiovisuais. 
Por fim, cabe mencionar que, em 2015, foi lançado o Edital da II Chamada Pública do Projeto Clínicas 
do Testemunho, em que 5 novos núcleos foram selecionados e conveniados para desenvolvimento 
dos projetos ao longo dos próximos anos.  

Referente ao Memorial da Anistia Política do Brasil, criado em maio de 2008, no âmbito do MJ 
em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e com o apoio da Secretaria de 
Patrimônio da União, da Prefeitura de Belo Horizonte e do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, trata-se da construção de um espaço de memória e consciência, com sede 
na cidade de Belo Horizonte, destinado a preservar o legado e o acervo da CA, bem como a servir de 
instrumento simbólico de reparação moral e coletiva àqueles que foram perseguidos e tiveram seus 
direitos violados durante os governos ditatoriais. 

Em 2012, foram concluídos os projetos executivos finais e a orçamentação das obras para 
reforma, adaptações ao uso e novas edificações do complexo do Memorial da Anistia. O contrato 
entre a UFMG e a empresa de engenharia que hoje executa os serviços de construção foi assinado, e 
as obras foram iniciadas em dezembro daquele mesmo ano. Em 2013, a construtora contratada pela 
Universidade deu andamento ao cronograma físico-financeiro elaborado, contratando a empresa 
responsável pelo desenvolvimento do projeto museográfico. Em 2015, deu-se continuidade às obras 
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e foi firmado o Sexto Aditivo ao Termo de Cooperação nº 01/2009, estendendo sua vigência até 31 
de dezembro de 2018. Cabe o registro de que a Comissão de Anistia repassou até o momento para a 
UFMG R$ 25.696.270,94, o que corresponde a 89% do valor atualizado do projeto (R$ 
28.817.864,48). Em 2015, este valor correspondeu a R$ 6.100.432,59.  

Ainda em relação ao Memorial, foi publicada a Portaria nº 8, de 9 de julho de 2014, que 
reconheceu a legitimidade da Associação de Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil – 
AAMA para apoiar e colaborar com as atividades relacionadas ao projeto, nos termos do art. 50 e 
seguintes da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, e do art. 31 do Decreto nº 8.124, de 17 de 
outubro de 2013. 

A Comissão de Anistia também teve êxito na implantação de 2 observatórios de Justiça de 
Transição. Em 2012, a Comissão firmou Acordo de Cooperação Recíproca com a Universidade 
Federal do Paraná – UFPR para apoiar o Observatório dos Direitos Humanos daquele estado, que 
analisa, entre outros temas, a Justiça de Transição.  

Já em 2013, a CA lançou edital de chamada pública para a seleção de uma universidade federal 
brasileira interessada em atuar, por 24 meses, como Secretaria-Executiva da Rede Latino-Americana 
de Justiça de Transição – RLAJT, formada ao longo dos anos de 2010 e 2011 com o apoio do “Projeto 
de cooperação técnica para o intercâmbio internacional, desenvolvimento e ampliação das políticas 
de Justiça Transicional no Brasil” (PRODOC BRA/08/021), firmado entre a Comissão de Anistia e o 
PNUD, em parceria com o Centro Internacional para a Justiça de Transição. A instituição selecionada 
foi a Universidade de Brasília – UnB, que firmou termo de cooperação cujos objetivos principais são 
a manutenção do Observatório da RLAJT (sítio web) e a promoção de seminários sobre a temática. 
Assim, no âmbito do Congresso Internacional “50 Anos do Golpe e a Nova Agenda da Justiça de 
Transição no Brasil”, ocorrido entre 10 e 14 de março de 2014 em Recife/PE, aconteceu o lançamento 
público dos trabalhos da Secretaria-Executiva da RLAJT.  

Tal Secretaria-Executiva providenciou em 2014 a atualização e manutenção do sítio eletrônico 
da Rede, subsidiou a produção de relatórios sobre temáticas relacionadas à Justiça de Transição 
definidas pelas entidades-membro e promoveu quatro encontros internacionais. No ano de 2015, 
importantes avanços foram realizados no âmbito da RLAJT, nos quais foram aprofundadas pesquisas 
e reflexões em dois temas: (i) a judicialização da justiça de transição; e (ii) normas e recomendações 
relativas ao acesso a arquivos em matéria de direitos humanos. Nesse período, também foram 
contratadas consultorias especializadas, cujos resultados de pesquisa subsidiaram a realização do 
Seminário Internacional da RLAJT, realizado em agosto de 2015.  
 
Programa 2020: Objetivo 0875 – Tornar o sistema de Justiça mais moderno, efetivo e democrático, 
com ênfase na garantia do direito ao acesso à Justiça, por meio da integração e aperfeiçoamento das 
instituições que compõem o sistema e da implementação de políticas públicas que enfoquem formas 
alternativas de prevenção e resolução de conflitos. 
 

Com o objetivo de tornar o sistema de justiça mais moderno, efetivo e democrático, a Secretaria 
de Reforma do Judiciário dedicou-se a diferentes projetos que promovessem o acesso à justiça, 
principalmente para a população de baixa renda. Para tanto, foi necessário entender os principais 
problemas e desafios que tornam a efetivação de direitos um entrave para a população. Assim, foi 
criado, em 2013, o Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça – CEJUS, incumbido de coordenar 
atividades de caráter científico destinadas ao conhecimento do sistema de justiça brasileiro.  

De 2012 a 2015, foram publicados 30 pesquisas, relatórios ou projetos normativos pela SRJ, 
atingindo a meta prevista. Os estudos foram realizados por instituições e especialistas na área 
pesquisada e foi possível promover debate qualificado com os atores envolvidos e fornecer subsídios, 
sugestões e apontar falhas para os órgãos do sistema de justiça que foram contemplados nos estudos, 
além de proporcionar o diálogo entre sociedade civil, governo e sistema de justiça. Dentre vários 
estudos realizados, destacam-se aqueles sobre: Direitos Sexuais de LGBT no Brasil; Tempo Médio 
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do Processo de Homicídio; Violência Doméstica Fatal: o Problema do Feminicídio Íntimo no Brasil. 
Foram, também, lançadas 4 edições da Revista Diálogos sobre a Justiça, com o objetivo de 
problematizar temas importantes para o acesso à justiça no Brasil, como a mediação e o novo Código 
de Processo Civil, além de 3 Cadernos Atlas de Acesso à Justiça. 

Aproveitando o crescente alcance da internet no território brasileiro, em 2013 a SRJ lançou em 
cooperação com a UnB o Portal Atlas de Acesso à Justiça, ferramenta que possui três importantes 
funcionalidades: (i) possibilidade de o cidadão encontrar a porta de acesso à justiça que esteja mais 
próxima de sua localidade, por meio de informações georreferenciadas; (ii) “ABC dos Direitos”, 
dicionário que traduz termos jurídicos em linguagem leiga para que toda a população possa ter 
conhecimento de seus direitos; e (iii) indicadores sobre acesso à justiça no Brasil. 

Um dos diferenciais do Portal foi o desenvolvimento do Índice Nacional de Acesso à Justiça – 
INAJ, lançado em maio de 2014, no âmbito da 1ª Oficina de indicadores de Acesso à Justiça. Tal 
índice permite avaliar a situação, em cada estado, dos órgãos de acesso à justiça (essenciais, judiciais 
e extrajudiciais) e quantidade de operadores que neles atuam em relação à população nesses estados. 
Buscando uma mensuração ainda mais específica do acesso à Justiça, em 2015 o INAJ continuou 
sendo desenvolvido e foi desmembrado nos seguintes indicadores: Indicador Nacional de Acesso à 
Justiça; Indicador Estadual de Acesso à Justiça; Indicador Federal de Acesso à Justiça; Indicador do 
Trabalho de Acesso à Justiça; Indicador Nacional de Acesso à Justiça para Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica e Familiar; Indicador Nacional de Despesas com o Acesso à Justiça. A meta de 
05 indicadores foi, portanto, superada. 

Destaca-se que o acesso à justiça não se esgota no acesso às instituições do Poder Judiciário, 
mas sim a todas as formas, práticas, iniciativas ou instituições que permitam aos cidadãos a proteção 
e a reparação de eventual lesão a seus direitos. Nesse sentido, a mediação extrajudicial assumiu novo 
patamar com a aprovação da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, conhecida como Lei de Mediação. 
Ao definir o instituto da mediação e estabelecer regras para seu uso em âmbito judicial e extrajudicial, 
abre-se espaço para o estímulo e o fortalecimento de um importante método autocompositivo de 
conflitos que tende a ser mais barato e mais célere que o processo judicial. 

Em sintonia com a nova lei, foi criada a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM, 
por meio da Portaria nº 1.920, de 04 de setembro de 2012. Entre os anos de 2013 e 2015, por meio de 
ações educacionais e cursos a distância, a ENAM ofereceu 21.000 vagas a operadores do direito e a 
outros profissionais em 6 diferentes cursos à distância de capacitação (alguns com mais de uma 
edição) sobre mediação, conciliação, negociação e demais técnicas autocompositivas de resolução de 
conflitos. Há de se ressaltar que o número total de candidatos que procuraram os cursos da ENAM 
no período indicado foi de 59.296, ou seja, em média, os cursos tiveram uma concorrência 
aproximada de 3 candidatos por vaga. Além dos cursos de ensino a distância, a ENAM também 
ofertou ações educacionais presenciais para públicos mais específicos, ultrapassando a meta 
inicialmente determinada. 

Uma das formas bem sucedidas de resolução de conflitos é a Justiça Comunitária, metodologia 
que estabelece como mediador alguém da própria comunidade, muitas vezes já conhecido das partes 
litigantes e familiarizado com os tipos de conflito que costumam surgir, conferindo maior 
legitimidade e habilidade para auxiliar na busca de uma solução conjunta. Ao longo do PPA, a SRJ 
fomentou a instalação de mais de 90 núcleos de Justiça Comunitária, compostos por agentes 
comunitários de mediação e por equipe multidisciplinar constituída por um psicólogo, um assistente 
social e um advogado. Atualmente, encontram-se ainda em execução convênios de 16 núcleos em 
funcionamento. Além das sessões de mediação, é oferecido atendimento aos membros da comunidade 
envolvidos no conflito, em um trabalho de articulação de redes, e são realizadas capacitações sobre 
questões de cidadania, na chamada educação em direitos. 

Foram também elaboradas minutas de marcos legais que comporão o arcabouço institucional 
da política relacionada ao Projeto “Justiça Comunitárias” e manuais de orientações e de diretrizes 
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nacionais, que permitem a capacitação dos agentes comunitários e a disseminação da mediação 
comunitária. 

Em 2015, havia a expectativa de apoiar mais 5 núcleos de Justiça Comunitária por meio de 
novos convênios firmados após seleção de propostas apresentadas no âmbito do Edital 01/2015. No 
entanto, o referido edital foi revogado ao final de 2015. 

O acesso à justiça está intrinsecamente relacionado ao acesso a direitos. Nesse sentido, as Casas 
de Direito são equipamentos públicos em que vários serviços são prestados em um mesmo local, com 
um importante diferencial: a presença de um núcleo de Justiça Comunitária em cada Casa, o qual, 
além de sua atuação tradicional (mediação comunitária, articulação das redes locais e educação para 
os direitos), é responsável por aproximar a comunidade das instituições e dos serviços ali oferecidos 
e apresentar um diagnóstico mais preciso sobre as necessidades daquela população. Isso significa que 
o cidadão, ao buscar um serviço específico, é atendido por um mediador comunitário, que realiza um 
mapeamento de eventuais serviços adicionais demandados por aquela pessoa. Esse atendimento 
diferenciado reforça a ideia de entrada única, segundo a qual em apenas uma visita à Casa o cidadão 
consegue ter vários problemas resolvidos. 

Em abril de 2013, foi dado início às atividades da cooperação com o EUROSOCIAL II para 
inauguração da primeira Casa de Direitos do Brasil. Em setembro do mesmo ano, foi realizada 
assinatura de Acordo para implementação no bairro Jacintinho, em Maceió/AL, e em novembro foi 
inaugurada a Casa de Direitos do Rio de Janeiro/RJ, no bairro da Cidade de Deus. Ambas as Casas 
se encontram em funcionamento. Foi ainda celebrado convênio para a instalação da terceira Casa em 
João Pessoa/PB, mas mudanças no quadro da prefeitura levaram a atrasos no projeto. 

Para a implementação de tais Casas de Direitos é preciso realizar um trabalho complexo, 
envolvendo arranjo institucional e articulação política com os diferentes parceiros do sistema de 
justiça, dos estados e dos municípios. Tal fato impossibilitou o alcance da meta de 20 Casas para o 
período. Outro desafio diz respeito à necessidade de desenvolver modelo sustentável da política, sem 
a necessidade de repasse do governo federal para sua manutenção e sem onerar o estado ou o 
Município. Há também dificuldade em articular as diversas instituições que prestarão serviços, 
principalmente aquelas relacionadas ao sistema de justiça. 

O Programa Brasil Mais Seguro, lançado em 2012 pelo Governo Federal, adotou novos 
paradigmas e coloca em prática ações mais efetivas no combate à violência e à criminalidade no país, 
na tentativa de reduzir os índices de criminalidade violenta. Dentre os vários eixos do programa, ficou 
a cargo da Secretaria de Reforma do Judiciário fomentar a articulação entre os órgãos de Segurança 
Pública e de Justiça Criminal, ao apoiar os Estados no processo de implementação da Câmara de 
Monitoramento de Inquéritos e Processos Judiciais. Nesse sentido, as Câmaras de Monitoramento 
possibilitam o acompanhamento de inquéritos e processos judiciais referentes a crimes violentos 
letais intencionais, a discussão de estratégias de atuação das forças-tarefa, a formulação de políticas 
públicas para dar celeridade aos feitos e a avaliação da gestão do sistema. 

Conforme cronograma pactuado no âmbito do programa Brasil Mais Seguro, entre 2012 e 2015, 
foram instaladas 3 Câmaras de Monitoramento (Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe), com a 
perspectiva de que outras sejam criadas nos próximos anos. Não foi possível implementar as demais 
4 Câmaras necessárias ao cumprimento da meta em decorrência, principalmente, de mudanças 
institucionais na composição da Secretaria de Reforma do Judiciário, em 2015, que ocasionaram 
atrasos nas negociações com os Estados. 

Com relação à meta de fomentar a modernização do sistema de justiça, por meio do apoio à 
implantação de 50 unidades especializadas, aprimoramento normativo e apoio ao desenvolvimento 
gerencial e produção de conhecimento de 03 iniciativas com projetos referência para atender às 26 
unidades da Federação, esta foi parcialmente cumprida.  

Com o objetivo de alcançá-la, foram abertos diversos Programas no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV, durante o exercício orçamentário, 
em atenção ao princípio da anualidade. Houve uma expressiva quantidade de propostas encaminhadas 
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a cada ano, sendo celebrados convênios com amparo em Editais específicos. A partir de tal 
mecanismo, ao longo do PPA, foram celebrados 16 convênios, não sendo viável a celebração do 
quantitativo total previsto em razão da limitação orçamentária. No entanto, foram celebrados 17 
convênios com orçamento disponibilizado a partir de Emendas Parlamentares, apoiados e 
monitorados em sua execução pela SRJ. Para estes convênios, não houve a publicação de abertura e 
publicação de editais específicos. Houve, portanto, a celebração de um total de 33 convênios no 
período indicado. 

Foram objetos dos convênios: 12 convênios para instalação do Justiça Comunitária; 2 
convênios para atendimento de população de rua, via Defensoria Pública; 1 convênio para Casa de 
Direitos; 1 convênio para estabelecer Salas de Mediação; e, 17 emendas para modernização e 
democratização do acesso à Justiça.  

Importantes avanços ocorreram na tramitação dos processos de provimento e vacância, meta 
estabelecida no PPA, de modo que, em 2015, já estavam tramitando de maneira completamente 
eletrônica os processos relacionados aos Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais 
Federais, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Encontra-se 
pendente, no entanto, a informatização dos processos relacionados ao Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais.  

Por fim, aponta-se o alcance da meta no PPA sob responsabilidade da SRJ, no que se refere ao 
desenvolvimento da Estratégia Nacional de Acesso à Justiça e da Estratégia Nacional de Redução de 
Litígios. 

De modo a contextualizar a problemática, cabe registrar que, de acordo com o Relatório Justiça 
em Números, do Conselho Nacional de Justiça, referente à atuação do Poder Judiciário de 2012, 
embora tenha se observado maior número de juízes e servidores, há elevada taxa de congestionamento 
de processos na maioria dos tribunais, em decorrência da relação existente entre o número de ingresso 
de novos processos e aqueles já sentenciados.   

Diante desse cenário, evidenciava-se a necessidade de investimento em políticas de redução da 
litigiosidade, a fim de se evitar que as demandas cheguem ao Judiciário, sem prejuízo ao direito de 
acesso à justiça.  

Com este objetivo, foi lançada a Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD, por 
meio da Portaria Interinstitucional nº 1.186, de 02 de julho de 2014, assinada pelos Ministros da 
Justiça, da Advocacia-Geral da União, da Previdência Social e pelo Presidente do Conselho Nacional 
do Ministério Público. 

Em razão da complexidade e multidisciplinaridade da Estratégia, foi pensada uma metodologia 
de trabalho que envolvesse o Estado, os integrantes do sistema de justiça, órgãos públicos e privados, 
organizações da sociedade civil, instituições nacionais e internacionais e os próprios cidadãos. O 
desenho da ENAJUD prevê: (i) Grupos Temáticos de Trabalho, compostos por representantes de 
entidades de cada setor (bancos, empresas de telecomunicações, empresas de varejo e setor público); 
(ii) Comitê Gestor, composto por SRJ, SENACON, AGU e CNJ, além de representantes e suplentes 
de cada GT; (iii) Fórum de Apoiadores composto por entidades ligadas aos diversos setores ou que 
tenham interesse nas ações propostas pelos grupos.  

Assim, desde a publicação da portaria, foram realizadas reuniões tanto no âmbito dos Grupos 
de Trabalho quanto do Comitê Gestor para melhor definição da Estratégia. 
 
Programa 2020: Objetivo 0880 – Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça por meio da 
defesa dos direitos dos migrantes, intensificação da cooperação jurídica internacional, e ênfase na 
articulação e integração das ações garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, realçando a 
participação social e os diálogos interfederativos. 
 

A Política Nacional de Justiça e promoção das políticas públicas de Justiça tem como escopo, 
além do reconhecimento de direitos violados e o enfrentamento de suas violações, a construção 
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reconhecimento de novos direitos, dando ênfase ao fortalecimento da cidadania. Assim, tal política 
abarca ações nos temas de promoção de direitos e garantias para migrantes e refugiados, 
fortalecimento da cooperação jurídica internacional, titulação de entidades sociais e consolidação da 
classificação indicativa.  

Entre os anos de 2012 e 2015, a Secretaria Nacional de Justiça desenvolveu uma série de ações 
no âmbito das políticas públicas de justiça e cidadania sob sua competência. Em direção a uma 
reforma na política migratória, realizou-se a 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio – 
COMIGRAR, promovida em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério das 
Relações Exteriores, com apoio de agências da ONU: UNODC, Organização Internacional para 
Migração – OIM, ACNUR e PNUD. Estiveram reunidos quase 800 migrantes, acadêmicos e 
militantes de 30 nacionalidades distintas. Do amplo debate, foram geradas 2.840 propostas a serem 
consideradas para aprimoramento das políticas públicas e marcos legais, em especial nas áreas de 
acesso a serviços e direitos pelos migrantes, inserção econômica, social e produtiva, cidadania e 
reconhecimento da diversidade, meios de prevenção e proteção nos casos de violação de direitos e 
participação social. O documento final está disponível na plataforma da conferência 
(http://www.participa.br/comigrar).  

Também foi finalizado um anteprojeto de lei para substituir o atual Estatuto dos Estrangeiros e 
foi encaminhado para o Congresso um anteprojeto de lei sobre apatridia. Foi realizada ainda a 
Conferência Internacional Cartagena+30, a mais importante sobre refúgio na América Latina. Além 
disso, documentou-se e regularizaram-se mais de 30 mil haitianos ingressantes no país. 

A fim de se fazer cumprir o objetivo em questão, a SNJ executou ainda reformas administrativas 
funcionais que diminuíram o tempo de resposta à população e ampliaram a qualidade dos serviços 
prestados. O Tempo Médio de Processamento dos pedidos de Naturalização solicitados em 2014 era 
de 636 dias, caindo para 405 dias para os processos solicitados em 2015. Ainda sobre a naturalização, 
pela primeira vez, desde 2010, o número de solicitações foi menor do que a resposta dada pelo 
aparelho estatal, fazendo com que a curva de tendência do backlog, que era ascendente em 2014, 
decrescesse em 2015. O mesmo padrão se percebe nos casos de solicitação de permanência. Ambos 
os procedimentos foram reformados por portarias ministeriais e passaram a estabelecer prazos para 
as respostas. 

O Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE atuou na busca de integração e diálogo 
interfederativo. A assinatura de convênios tripartites com Estados e Municípios para a criação dos 
Centros de Referência ao Migrante – CRAI possibilitaram a proposição conjunta de soluções. Além 
disso, vale mencionar a cooperação do MJ com países estrangeiros, estados e municípios, a fim de 
eliminar o fluxo de migração que estava se dando de forma indevida pelo Acre. Ainda no âmbito do 
CONARE, está sendo criado o Primeiro Plano Nacional de Migração e Refúgio, sendo que algumas 
das ações propostas, como os cursos de português para estrangeiros, já estão em plena execução. 

Referente à Classificação Indicativa, elaborou-se um novo marco normativo, de modo a 
expandir o monitoramento para as novas tecnologias do audiovisual graças à, entre outras medidas, 
adoção do sistema internacional de classificação de jogos IARC. Pesquisas de opinião e projetos 
como o Classifique, que convida o cidadão a classificar junto com o Ministério da Justiça, permitem 
que a política seja mais participativa. Também foram criados Comitês de Acompanhamento da 
Sociedade Civil em matéria de classificação indicativa e em matéria de migrações. 

No campo da titulação de Entidades Sociais, automatizou-se o procedimento para recebimento 
de relatórios anuais e contribuiu-se para a formulação do novo Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil – MROSC, consubstanciado na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. 

Já no que diz respeito à atuação do Gabinete do Ministro no objetivo 0880, desde a criação da 
Ouvidoria-Geral do MJ, em 2012, canal direto de acesso do cidadão, observa-se, gradativamente, a 
ampliação do acesso à pasta e aos serviços por ela ofertados. Os registros mostram o seguinte 
comparativo: em 2012, foram 1.572 demandas, passando para 4.392, em 2013. Já em 2014, foram 
5.590 demandas, crescendo para 9.301 manifestações em 2015. 
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O acesso crescente se deu por diversos fatores, como: (i) a implantação efetiva do sistema 
eletrônico para tratamento das demandas apresentadas pela sociedade; (ii) o desenvolvimento de 
trabalhos em parceria com a SNJ e CA; (iii) o lançamento da "central de atendimento virtual", com o 
objetivo de deixar à disposição dos usuários as informações que, de forma mais recorrente, eram 
enviadas à central de atendimento, tornando o serviço mais transparente e disponível ao cidadão; e 
(iv) a junção das atividades de Ouvidoria e Transparência, que facilitaram a identificação de situações 
críticas que puderam ser solucionadas a partir de um trabalho de comunicação social. 
 
Programa 2070: Objetivo 0825 – Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de 
prevenção, assistência, repressão e fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de 
pessoas, drogas, armas, lavagem de dinheiro e corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da 
região de fronteira e na intensificação da fiscalização do fluxo migratório. 
 

As políticas executadas pela SNJ abrangem tanto aquelas voltadas à garantia de direitos do 
cidadão, quanto aquelas relacionadas à proteção e segurança da sociedade. Assim, as políticas de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas e combate à lavagem de dinheiro e à corrupção estiveram 
presentes no objetivo 0825. 

Em matéria de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, destacam-se a instituição do II Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – ETP, com vigência até 2016, a criação do Grupo 
Interministerial de Monitoramento e Avaliação do II Plano e do Comitê Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP, e a ampliação da Rede de Núcleos e Postos. 

A Portaria Interministerial nº 634, de 25 de fevereiro de 2013, instituiu o II Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Grupo Interministerial – GI de monitoramento e avaliação 
deste plano. O GI integra 17 ministérios dispostos em 25 representações de ministérios ou órgãos. 
Esse grupo é responsável pela execução e pela avaliação das 115 metas do II PNETP, podendo propor 
ajustes técnicos e de prioridades, recomendações e prazos que visam garantir a integralidade de seu 
desenvolvimento e cumprimento.  

O referido Grupo, nos dois primeiros anos, se reuniu quadrimestralmente e, a partir da 
avaliação intermediária de janeiro de 2015, passou a se reunir semestralmente. Entre 2013 e 2015, 
foram produzidos relatórios de acompanhamento das metas do II PNETP, disponibilizados em 
http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira/gi-monitoramento. 

Em janeiro de 2015, foi publicada a “Primeira Avaliação Externa de Progresso do II Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, que revelou um progresso de 81,8%. O balanço 
está disponibilizado no site do Ministério da Justiça (http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-
de-pessoas/politica-brasileira/arquivos-geral/avaliacao-do-ii-pnetp_publicau00e7u00e3o.pdf). 

Com relação à Rede Nacional de Núcleos e Postos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
atualmente são 16 núcleos estaduais, 1 núcleo municipal, 18 postos de atendimento humanizado ao 
migrante e 15 comitês estaduais. Em 2015, apenas um novo Posto de atendimento foi inaugurado, no 
aeroporto de Manaus/AM. Frente a meta de “20 Unidades da Federação com pelo menos um núcleo 
de enfrentamento ao tráfico de pessoas e um posto avançado de atendimento humanizado ao 
migrante”, a rede nacional de ETP está presente em 18 unidades da Federação. 

Para a ampliação da Rede Núcleos e Postos, em 2015, foram firmados 3 novos Acordos de 
Cooperação Técnica, com os seguintes parceiros: o estado de Goiás, o Distrito Federal, o município 
do Rio de Janeiro, com o objetivo de formalizar e fortalecer o esforço conjunto entre os entes 
federados para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Além disso, também foi renovado o Acordo de 
Cooperação Técnica com a Infraero para a instalação de Postos Avançados de Atendimento 
Humanizado ao Migrante nos aeroportos. 

O tráfico de pessoas no país está normatizado pelo Código Penal Brasileiro, nos artigos 231 e 
231-A, que tratam especificamente do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual internacional 
e interno. Referente aos esforços legislativos para aperfeiçoar o marco normativo, foram aprovados 
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projetos de leis, frutos de duas Comissões Parlamentares de Inquérito, sendo a primeira realizada no 
Senado Federal (PLS 479/2012) e a segunda na Câmara dos Deputados (PL 7370/2014). A 
apresentação dos projetos teve como objetivo a aprovação de uma lei geral que regule aspectos de 
prevenção, repressão e atendimento às vítimas. No aspecto criminal, propõem-se alterações no 
Código Penal Brasileiro com a criação de um tipo penal específico que prevê o tráfico de pessoas em 
suas múltiplas finalidades de exploração já identificadas no Brasil. 

Em 2014, os projetos foram analisados por uma Comissão Especial, constituída no âmbito da 
Câmara Federal dos Deputados, resultando na aprovação do Plenário da Câmara de um texto 
substitutivo, em 26 de fevereiro de 2015. O substitutivo retornou para o Senado Federal, em janeiro 
de 2015, com a identificação de SCD nº 2/2015 e aguarda parecer do Relator da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Quanto ao combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, no quadriênio 2012-2015, a Rede 
Nacional de Laboratórios de Tecnologia – Rede-LAB, instituída pela Portaria MJ nº 242, de 29 de 
setembro de 2014, teve incremento de 29 Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, 
totalizando 45 unidades, além da assinatura de acordos de cooperação para adesão à Rede, sem 
repasse de recursos, com a DPU, a Procuradoria Geral da União – PGU, a PGFN e o TCU. 

Quanto a ampliar a aderência do Brasil às recomendações internacionais, além do trabalho 
executado junto aos foros internacionais dos quais o Brasil participa, ressaltam-se: (i) a contribuição 
dada ao processo de seguimento da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira contra a 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI; (ii) a promulgação da Lei nº 12.683, 
de 9 de julho de 2012, que elevou a legislação brasileira aos melhores padrões ao erigir qualquer 
infração penal como potencialmente antecedente à lavagem de ativos; e (iii) promulgação da Lei nº 
13.170, de 16 de outubro de 2015, que disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou 
valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU. 

No mesmo período, foram realizados 43 cursos do Programa Nacional de Capacitação e 
Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD e 4 Workshops Grotius 
nas Fronteiras, com capacitação de cerca de 5.300 agentes públicos que atuam na temática, além da 
produção e distribuição de 20 mil unidades dos Manuais de Cooperação Jurídica Internacional e das 
Cartilhas de Cooperação Jurídica Internacional, com intuito de consolidar mecanismos estratégicos 
de cooperação com países fronteiriços. 

Referente à consolidação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro – ENCCLA, esta é a principal rede de articulação para o arranjo, discussões e busca de 
soluções conjuntas em oferta de políticas públicas para a prevenção e o combate àquelas 
criminalidades. A estratégia demanda a participação de uma diversidade de órgãos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal e, em 
2015, ainda foi ampliada a participação da sociedade civil no foro que, atualmente, conta com cerca 
de 60 instituições participantes. 

No quadriênio em questão, destacam-se os seguintes resultados: a) Desenvolvimento do 
mecanismo de avaliação de risco para lavagem de dinheiro (Arena); b) Regulamentações para a Lei 
9.683, de 07 de junho de 1998 (Lavagem de Dinheiro); c) Combate ao suborno transnacional 
(implementação da convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 
OCDE); d) Formulação de cadastro e protocolo padrão para órgãos de controle acerca de 
procedimentos licitatórios; e) Manuais de procedimento de investigação quanto aos crimes de 
lavagem de dinheiro para polícias, ministérios públicos e juízes; e f) Cadastro de Pessoas Expostas 
Politicamente.  

Quanto à modernização tecnológica para a produção de inteligência financeira e supervisão 
de setores econômicos no âmbito da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo, destaca-se o desenvolvimento e implementação do novo Sistema de Controle de 
Atividades Financeiras, o SISCOAF II. 
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Em 2012, ocorreu a elaboração do projeto básico e a análise das possibilidades de contratação 
para o desenvolvimento do novo sistema informatizado. No ano de 2013, houve a assinatura de 
contrato com o SERPRO para prestação dos serviços, a definição dos processos e a entrega do Módulo 
de Acesso. Já em 2014, foram desenvolvidos os seguintes módulos: Universo Fiscalizável; Cadastro 
e Habilitação; Envio de Notificações e Alertas; Portal da Pessoa Obrigada; Aferição de 
Conformidade; Mapeamento dos processos da Inteligência Financeira; e Prospecção de Solução de 
Inteligência Analítica. Por fim, em 2015, houve a realização de uma Prova de Conceitos, com 
utilização de modelos estatísticos, preditivos, bem como a incorporação, ao Sistema, das 
funcionalidades de Averiguação Eletrônica de Conformidade e Averiguação Preliminar Objetiva. 

Em razão dessas entregas, no período de 2012 a 2015, no que se refere às atividades de 
supervisão, foram realizados 104 trabalhos de Averiguação Preliminar, 652 trabalhos de Averiguação 
Eletrônica de Conformidade e 547 trabalhos de Averiguação Preliminar Objetiva, além de 17 mil 
cadastramentos feitos pelas pessoas obrigadas reguladas e fiscalizadas pelo COAF, e 
aproximadamente 155 mil habilitações de pessoas obrigadas para acesso ao SISCOAF. 

Por fim, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual 
também esteve diretamente envolvido na execução do objetivo 0825. Em 2015, em decorrência de 
esforços de articulação institucional, foi firmado 1 acordo de cooperação referente ao projeto “Cidade 
Livre de Pirataria” com a Prefeitura de Blumenau/SC. Tal acordo possibilitou a realização dos cursos 
de capacitação de 100 agentes públicos, que envolveu agentes da Prefeitura, Polícia Civil, Fazenda 
Estadual, Instituto de Pesos e Medidas – IPEM e professores da rede municipal de ensino que realizam 
programas de educação fiscal. Ao longo do PPA, foram capacitados 1.204 agentes públicos que atuam 
no combate à pirataria, atendendo parcialmente a meta estabelecida, já que não foram realizados 
outros Acordos de Cooperação Técnica (Cidade Livre de Pirataria) com os Municípios. Ressalta-se, 
todavia, que se encontra em tratativas a formalização da parceria entre o CNCP e a prefeitura de 
Caxias do Sul.  

Já referente à meta de implantar o Diretório Nacional de Titulares de Marcas, o desenho geral 
do projeto foi reelaborado por um Grupo de Trabalho ainda no primeiro semestre de 2013. Entre 
outras alterações, houve a mudança do nome do projeto para “Diretório Nacional de Combate à 
Falsificação de Marcas”. 

O projeto foi lançado oficialmente no dia 03 de dezembro de 2013, por ocasião do “Evento de 
Mobilização em Comemoração ao Dia Nacional de Combate à Pirataria”. Em sua execução está 
contemplada a realização de projeto-piloto no Rio de Janeiro, sendo que, até junho de 2014, ocorreu 
o cadastramento e a capacitação de agentes públicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da 
Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, com ênfase nos 12 Estados cujas capitais foram sede 
da Copa do Mundo FIFA 2014. 

Após a finalização do projeto-piloto e da primeira etapa, ampliou-se o projeto, tendo como 
objetivo o cadastramento no Diretório de agentes de todos os estados da federação. No 1º semestre 
de 2015, o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas, gerido pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI, alcançou os números de: 110 titulares de marcas representando 
10.419 marcas; 45 arquivos digitais com instruções para identificação de produtos originais e falsos; 
160 agentes públicos federais cadastrados de 18 estados da federação e do Distrito Federal. Já no 2º 
semestre de 2015, foram 120 titulares de marcas representando 11.120 marcas registradas, com 
mesmo quantitativo de arquivos digitais e agentes públicos cadastrados que aquele apresentado no 1º 
semestre.  

 
Programa 2070: Objetivo 0835 – Implantar e garantir o funcionamento do Sistema Nacional de 
Registro de Identificação Civil. 
 

No Brasil, a atual carteira de identidade apresenta fragilidade para garantir a segurança da 
individualização da identidade de cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, trazendo 
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repercussões negativas nas relações sociais dos cidadãos, especialmente quando vítimas de uso ilegal 
de seus dados (nome, data de nascimento, filiação, número no cadastro de pessoa física – CPF), o que 
compromete o exercício pleno da cidadania.  

Tendo como referência a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que criou o Registro de Identidade 
Civil – RIC, bem como a partir do Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010, que instituiu o Sistema 
Nacional de Registro de Identificação Civil – SINRIC, o Ministério da Justiça passou a ser órgão 
central do sistema, envidando esforços para concretizar uma política nacional para adequação da 
existente sistemática de identidade civil. 

O SINRIC, por sua vez, objetiva dotar a segurança necessária ao documento de identidade, 
além de facilitar a identificação de pessoas desaparecidas, de vítimas do tráfico de seres humanos e 
de vítimas de acidentes de grandes proporções, dado o potencial de conteúdo do novo documento. 
Além disso, possibilita o fortalecimento da prestação dos serviços públicos e privados que requerem 
a individualização do cidadão, contribuindo efetivamente para a redução de fraudes contra pessoas 
físicas e, por conseguinte, jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, com possível 
redução dos preços finais dos serviços considerando-se a potencial redução do risco de fraudes e da 
prática de outros crimes.  

A implantação do SINRIC também apoiará diversas áreas governamentais no cumprimento de 
suas funções institucionais, como, por exemplo, a Previdência Social e, em especial, a Justiça 
Eleitoral, na medida em que os dados garantidores da unicidade do eleitor estarão devidamente 
protegidos na nova identidade civil da população de eleitores, hoje em torno de 130 milhões de 
cidadãos. 

Após estudos científicos, tecnológicos e operacionais acerca da emissão do Registro de 
Identidade Civil – RIC, a partir de 2012, o então intitulado Programa RIC, conduzido no âmbito da 
Secretaria-Executiva do MJ, passou por um processo de reformulação. 

Assim, em julho de 2013, foi firmado Termo de Execução Descentralizada com a Fundação 
Universidade de Brasília – FUB para identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da 
infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a implantação do número único de RIC no Brasil, 
sendo que uma das entregas previstas consistia nos requisitos e nas especificações necessários para 
contratação, desenvolvimento, implantação e testes do Cadastro Nacional de Registro de 
Identificação Civil – CANRIC. 

Contudo, em julho de 2015, todos os estudos e pesquisas em curso para futura emissão do 
Registro de Identidade Civil foram suspensos, considerando que, em 28 de maio de 2015, o Governo 
Federal e a Justiça Eleitoral enviaram ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1775/2015, que visa 
instituir o Registro Civil Nacional – RCN, cujo desenvolvimento ficará sob a responsabilidade do 
Superior Tribunal Eleitoral – TSE. Em seu art. 12, o PL propõe a revogação da Lei nº 9.454/1997. 
Todos os estudos e relatórios realizados no âmbito do Termo de Execução Descentralizada firmado 
com a Fundação Universidade de Brasília estão disponíveis no endereço 
http://justica.gov.br/Acesso/governanca/ric. 

 
3.3.2.  Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da 

Unidade 
 

Para melhor compreensão das informações apresentadas neste subitem, faz-se necessário 
esclarecer a metodologia aplicada para a elaboração dos quadros, em decorrência de diversas 
particularidades da Unidade Orçamentária – UO do Ministério da Justiça (30101). A referida UO 
abarca mais de uma Unidade Prestadora de Contas, sendo que sua dotação orçamentária consignada 
é fracionada entre as UPCs por meio de Planos Internos (um instrumento de planejamento que permite 
o detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias para atender ao acompanhamento 
gerencial interno da execução orçamentária de uma programação), tornando possível a identificação 
da Unidade que efetua a gestão pela respectiva parte do orçamento. 
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Assim, para a confecção dos quadros de execução orçamentária, utilizou-se o critério de 
consolidar os planos internos das UPCs que fazem estão inseridas no relatório da Secretaria-Executiva 
do MJ. Dessa forma, parte da dotação consignada à UO 30101 será apresentada abaixo, sendo o 
restante das informações apresentadas nos quadros de execução das demais UPCs que possuem sua 
dotação orçamentária consignada na UO 30101 nos seus próprios relatórios individuais, quais sejam: 
Departamento Penitenciário Nacional; Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos; 
Secretaria Nacional de Segurança Pública; Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; e, 
Secretaria Nacional do Consumidor. 

 
3.3.2.1. Ações do OFSS 
 
Quadro 3.3.2.1. Ações Relacionadas a Programa Temático do PPA de Responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código   13FC Tipo: Projeto 

Título   IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DA ANISTIA POLÍTICA DO BRASIL 

Iniciativa  
03KA -  Gestão do acervo da Comissão de Anistia, estruturação do Memorial da Anistia 
Política do Brasil e implantação de ações para a promoção da Cidadania, Democracia, 
Direitos Humanos e Justiça e Transição: Reparação, Memória e Verdade. 

Objetivo   

Garantir e promover o direito à reparação, à memória e à verdade, 
por meio da análise de requerimentos de anistia política e da 
formulação, gestão e fomento de políticas públicas e projetos para a 
promoção da justiça de transição, preservação da memória e 
educação para a democracia e o Estado de Direito. 

Código 0867 

Programa  Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  x ) Não          Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

7.331.895,00 6.736.380,00 6.100.432,59 - - - 6.100.432,59 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Memorial Implantado % de execução 29 - 24 

Obs: Não há valores a serem informados em “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional:  
 

Em 2015, a Comissão de Anistia deu continuidade às ações, programas e projetos da Política 
Nacional de Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política. Em função da liberação de limites 
no final de 2014, foi realizada uma alteração orçamentária no valor total de R$ 595.515,00, entre as 
ações 8946 e 13FC. 

No âmbito das políticas de reparação simbólica e coletiva e preservação da memória histórica, 
a Comissão de Anistia deu continuidade ao projeto de implementação do Memorial da Anistia Política 
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do Brasil. Na ação 13FC, com despesas de capital, foram descentralizados R$ 6.100.432,59 para a 
Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de custear a implantação do Memorial da 
Anistia Política do Brasil. Ressalte-se que, em 2015, avançou-se na revisão e conclusão dos projetos 
executivos e nas obras do Edifício Administrativo. Por fim, cabe mencionar que foi obtido patrocínio 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$ 9.940.441,11 
para custeio das ações de recuperação estrutural do edifício de exposições. A assinatura do contrato, 
prevista para 2016, promove economicidade para a administração pública.  
 

Identificação da Ação 

Código   8946 Tipo: Atividade 

Título   PROMOÇÃO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E DA ANISTIA POLÍTICA 

Iniciativa  
03KA -  Gestão do acervo da Comissão de Anistia, estruturação do Memorial da Anistia 
Política do Brasil e implantação de ações para a promoção da Cidadania, Democracia, 
Direitos Humanos e Justiça e Transição: Reparação, Memória e Verdade. 

Objetivo   

Garantir e promover o direito à reparação, à memória e à verdade, por 
meio da análise de requerimentos de anistia política e da formulação, 
gestão e fomento de políticas públicas e projetos para a promoção da 
justiça de transição, preservação da memória e educação para a 
democracia e o Estado de Direito. 

Código 0867 

Programa  Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  x ) Não         Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.985.051,00 2.580.566,00 1.926.278,14 1.342.208,14 1.342.208,14 - 584.070,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto executado unidade 4 - 4 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 1º 
janeiro 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

9.080.846,05 1.708.867,20 - Projeto executado unidade - 

 
Análise Situacional:  
 

Conforme mencionado na análise anterior, foi realizada uma alteração orçamentária no valor 
total de R$ 595.515,00, entre as ações 8946 e 13FC. 

Em relação aos gastos com custeio, os recursos da Comissão de Anistia foram distribuídos da 
seguinte forma: 

- 4 convênios foram celebrados, no âmbito do projeto Clínicas do Testemunho, para estabelecer 
cinco núcleos de reparação psíquica e preservação da memória histórica; 
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- 4 Caravanas da Anistia foram realizadas – duas na região Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) 
e duas na região Norte (Tocantins e Pará); 

- 1 termo de execução descentralizado teve sua segunda parcela descentralizada, envolvendo a 
realizando de curso à distância, videodocumentário e livro sobre a temática da justiça de transição. 

No que concerne ao julgamento de requerimentos de anistia, foram realizadas 56 sessões de 
apreciação de processos no ano de 2015, que resultaram em 2.694 requerimentos apreciados no ano. 

 
Identificação da Ação 

Código     8974 Tipo: Atividade 

Título     DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CIDADANIA E À JUSTIÇA 

Iniciativa     
03KW - Desenvolvimento de políticas públicas de democratização do acesso a Cidadania e 
a Justiça e de promoção de formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos, bem 
como ações voltadas a conscientização e a efetivação de direitos. 

Objetivo     

Tornar o sistema de Justiça mais moderno, efetivo e democrático, com 
ênfase na garantia do direito ao acesso à Justiça, por meio da 
integração e aperfeiçoamento das instituições que compõem o sistema 
e da implementação de políticas públicas que enfoquem formas 
alternativas de prevenção e resolução de conflitos. 

Código 0875 

Programa     Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( x ) Não         Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

60.615.826,00 59.765.826,00 2.098.497,41 221.143,70 221.143,70  1.877.353,71 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto apoiado unidade 111 - 11 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 1º 
janeiro 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

15.129.346,79 7.456.315,09 54.648,72 Projeto apoiado unidade 12 

 
Análise Situacional: 
 

Em 2015, a SRJ, por meio da ação 8974, apoiou 11 projetos, dos quais destacam-se: 
- Atlas de Acesso à Justiça, por meio do repasse de parcelas previstas para 2015 no Termo de 

Execução Descentralizada firmado com a Universidade de Brasília;  
- Casas de Direito de Alagoas e Rio de Janeiro, por meio das visitas de acompanhamento 

realizadas por servidores da SRJ; 
- Centro de Solução de Conflitos e Cidadania no estado do Acre; 
- Projetos de modernização do Ministério Público do estado do Amapá; 
- Aquisição do veículo para atividade itinerante no município de Itapetinga/BA; 
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- Projetos de modernização da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro. 
 Apesar do contingenciamento realizado, levando a um valor inferior ao inicialmente previsto 

na LOA 2015, a Secretaria teve uma execução orçamentária de 100%, tendo cumprido parcialmente 
a meta prevista. 

Com os restos a pagar, relativo aos exercícios anteriores, foi possível financiar outros 12 
projetos: 

- Projeto Atlas de Acesso à Justiça (UnB); 
- Projeto com a UnB para cursos veiculados pela Escola Nacional de Mediação; 
- Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA/12/013 (PNUD); 
- Projeto de Justiça Comunitária no Alagoas; 
- Projeto de Justiça Comunitária no Maranhão; 
- Projeto de Justiça Comunitária em Americano do Brasil/Goiás; 
- Projeto de Justiça Comunitária em Goiás Velho/Goiás; 
- Projeto Casa de Direitos na Paraíba; 
- Projeto “Reconhecer é Legal”, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Acre (projeto 

de reconhecimento de paternidade); 
- Projeto de Juizado da Fazenda Pública itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá; 
- Projeto de modernização do Ministério Público do Amapá; 
- Projeto de modernização do Tribunal de Justiça do Amapá. 

 
Identificação da Ação 

Código     20I7 Tipo: Atividade 

Título     POLÍTICA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Iniciativa   
 03L9 - Implementação da Política Nacional de Justiça e Promoção das Políticas Públicas 
de Justiça 

Objetivo 

Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça por meio da 
defesa dos direitos dos migrantes, intensificação da cooperação 
jurídica internacional, e ênfase na articulação e integração das ações 
garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, realçando a 
participação social e os diálogos interfederativos. 

Código 0880 

Programa Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  x )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

9.753.020,00 26.483.020,00 15.309.403,89 10.470.210,00 10.470.210,00 - 4.839.193,89 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Evento apoiado unidade 19 - 14 

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 1º 
janeiro 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 
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9.899.733,15 8.333.413,71 - Evento apoiado unidade - 

 
Análise Situacional: 
 

A partir do contingenciamento de parte do orçamento da SNJ, no início de 2015, o planejamento 
da unidade foi impactado, sendo, no entanto, parte do orçamento descontingenciado posteriormente, 
possibilitando a execução plena das metas. 

Informa-se que houve crédito extraordinário no valor de R$ 15 milhões, aberto no dia 9 de 
outubro de 2015, visando atender a demandas de migrantes e de refugiados. 

As dotações orçamentárias concedidas foram executadas em um alto percentual. Mesmo em 
um cenário de dotação de recursos limitada, ampliaram-se as articulações com Estados e Municípios, 
com vistas a viabilizar a implantação de Centros de Referência para Migrantes e Refugiados. Ainda, 
objetivou-se a disseminação da informação e a realização de campanhas de forma a potencializar as 
políticas públicas sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Justiça. 

Informa-se ainda que, ao longo do ano de 2015, foi reduzido o quantitativo de restos a pagar 
inscritos com a efetivação do pagamento de aproximadamente 80% do valor total inscrito no 
acumulado desses exercícios. Registra-se também que foi solicitado o cancelamento dos valores que 
entraram em restos a pagar e que não foram liquidados, mas contam com carta de quitação de 
obrigações. Por fim, observa-se que com parte dos restos a pagar foi possível realizar repasse de 
convênios firmados em exercícios anteriores. 

 
Identificação da Ação 

Código     14UY Tipo: Projeto 

Título   
  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIVIL 

Iniciativa   03EJ - Implantação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil 

Objetivo     
Implantar e garantir o funcionamento do sistema nacional de registro 
de identificação civil. Código 0835 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 

Ação Prioritária   (   ) Sim      ( x ) Não             Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

3.500.000,00 500.000,00 170.331,75 59.561,75 59.561,75 - 110.770,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema implantado percentual de execução física 1 - 0 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 1º 
janeiro 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

8.383.453,20 1.764.183,20 - Sistema implantado percentual de execução física - 
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Análise Situacional: 
 

Objetivando a implantação e garantia do funcionamento do sistema nacional de registro de 
identificação civil, conforme previsto na Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, os recursos orçamentários 
da ação 14UY vinham sendo utilizados para a realização de estudos científicos, tecnológicos e 
operacionais relativos aos procedimentos de identidade civil, bem como para a identificação, 
mapeamento e desenvolvimento de parte dos processos e da infraestrutura tecnológica necessárias 
para a viabilização da implantação do número único de RIC no Brasil. Tais estudos e trabalhos 
preparatórios vinham sendo executados por meio de Termo de Execução Descentralizada firmado 
com a Fundação Universidade de Brasília – FUB no ano de 2013.  

No entanto, em 28 de maio de 2015, o Governo Federal e o Tribunal Superior Eleitoral 
encaminharam, conjuntamente, ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 1775/2015, que visa 
instituir o Registro Civil Nacional – RCN, em substituição ao Registro de Identidade Civil – RIC. 
Nos termos do projeto de Lei, fica revogada a legislação que fundamenta o RIC – Lei 9.454/97. 
Similarmente, fica sob a responsabilidade do Justiça Eleitoral a implementação do RCN e a coleta de 
informações biográficas dos cidadãos. Esta opção deu-se, entre outros motivos, pela busca da 
simplificação de processos administrativos e da economia de recursos públicos, considerando-se a 
possibilidade de reaproveitamento dos extensos trabalhos de coleta biométrica dos cidadãos já 
realizado pela Justiça Eleitoral. 

Com o encaminhamento do Projeto de Lei propondo o fim das atividades de Registro de 
Identificação Civil por parte do Executivo Federal, as atividades de pesquisa e desenvolvimento 
referentes à sua implementação foram suspensas. Esta é a causa da baixa execução da ação 
orçamentária no período.  

Com o intuito de garantir a publicidade e adequada destinação dos estudos realizados, todos os 
relatórios produzidos no âmbito do Termo de Execução Descentralizada estão disponíveis no 
endereço http://justica.gov.br/Acesso/governanca/ric. 
 
3.3.2.2. Ações não Previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar não Processados - OFSS 
 
Quadro 3.3.2.2. Ações não previstas LOA do exercício – Restos a Pagar 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

Ações Atuais Ações não Previstas na LOA 2015 Execução Orçamentária e Financeira 

Cód. Título da Ação Cód. Título da Ação 
Valor em 1º 

janeiro 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 

20I7 
Política Nacional 
de Justiça 

2330 
Cooperação Jurídica 
Internacional. (Tipo: 
Atividade) 

1.796,55 - 1.111,05 

8204 

Implementação da Política 
Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (Tipo: 
Atividade) 

241,62 - - 

8217 

Implementação da Estratégia 
Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Tipo: Atividade) 

71.414,3 - - 

20I6 
Garantia e Expansão dos 
Direitos dos Migrantes (Tipo: 
Atividade) 

34.263,67 - 22.827,13 

8974 
Democratização 
do Acesso à 

12GE 
Modernização das Instituições 
do Judiciário Brasileiro (Tipo: 
Projeto) 

23.261,81 - - 
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IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

Ações Atuais Ações não Previstas na LOA 2015 Execução Orçamentária e Financeira 

Cód. Título da Ação Cód. Título da Ação 
Valor em 1º 

janeiro 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Cidadania e à 
Justiça 20I8 

Aprimoramento do Sistema de 
Justiça e do Portal das 
Serventias (Tipo: Atividade) 

267.932,48 - - 

14UY 

Implantação do 
Sistema Nacional 
de Registro de 
Identificação Civil 

2E16 
Sistema Nacional de Registro 
de Identificação Civil (Tipo: 
Atividade) 

35.485.000,00 - - 

 
O quadro acima relaciona as ações das UPCs que não se encontram previstas na LOA 2015 a 

título de restos a pagar não processados que, por sua vez, apresentam execução não representativa. 
Com relação às ações 2330 – Cooperação Jurídica Internacional e 20I6 – Garantia e Expansão 

dos Direitos dos Migrantes, estas foram descontinuadas desde 2011, não havendo metas. Já os Restos 
a pagar estão sendo cancelados. 

Já as ações 8204 – Implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, 8217 – Implementação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro, foram extintas na SNJ, mas ainda estão sendo averiguados os restos a pagar para solicitar 
posterior cancelamento ou liquidação e pagamento. 

No âmbito da SRJ, as ações 12GE – Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro e 
20I8 – Aprimoramento do Sistema de Justiça e do Portal das Serventias, inscritas em restos a pagar, 
se referem a compromissos antigos que após serem analisados cada um dos processos, serão pagos 
ou cancelados pelo MJ.  

Por fim, referente à ação 2E16 – Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, tendo em 
vista o potencial encerramento das atividades relacionadas ao Registro de Identificação Civil no 
âmbito do Poder Executivo, conforme mencionado no tópico correspondente do subitem 3.3.2.1 
acima, os restos a pagar estão sendo averiguados para solicitar posterior cancelamento ou liquidação 
e pagamento.   

 
3.3.3. Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário 
 

O cenário de ajuste fiscal em 2015 no Governo Federal e no Ministério da Justiça colocou uma 
série de desafios à execução orçamentária, de modo a evitar grandes impactos negativos, bem como 
buscando preservar os programas de governo.  

No âmbito da Comissão de Anistia, priorizou-se a continuidade das obras do Memorial da 
Anistia Política do Brasil, tendo em vista que se trata de obra em curso, com previsão de conclusão 
em agosto de 2016, e que interrupções poderiam acarretar em graves prejuízos à administração 
pública. Além disso, procedeu-se à captação de recursos de outras fontes para custear despesas 
decorrentes de fatores supervenientes ao início das obras. Tendo em vista a identificação de 
fragilidades estruturais no edifício de exposições, a Comissão de Anistia e a UFMG buscaram 
recursos de fontes externas por meio do Programa Nacional de Incentivo à Cultura – PRONAC. 

Com a aprovação da proposta pelo Ministério da Cultura, foi possível obter patrocínio junto ao 
BNDES no valor de R$ 9.940.441 para custeio das ações de recuperação estrutural do edifício de 
exposições.  

Outra prioridade estabelecida foi a continuidade do projeto Clínicas do Testemunho, com o 
lançamento do Edital da Segunda Chamada Pública para recebimento de propostas de entidades da 
sociedade civil. Com a conclusão, em 2015, dos projetos iniciados no primeiro ciclo, em 2012, foi 
necessário alocar recursos suficientes para o início do novo ciclo, com um aporte de R$ 1.472.845,44. 
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Igualmente, para o projeto Clínicas do Testemunho foram mapeadas oportunidades de captação 
de recursos de fontes externas. Firmou-se Acordo de Cooperação Técnica com o Fundo Newton, do 
Conselho Britânico, que irá realizar aporte financeiro complementar às entidades selecionadas, 
chegando no máximo a valor igual ao investido pela Comissão de Anistia, para custear a realização 
de ações de capacitação de profissionais em reparação psíquica. O aporte, previsto para o início de 
2016, possibilitará dobrar os recursos investidos na política pública por meio da parceria. 

Não foi possível, entretanto, lançar o edital de seleção de propostas do projeto Marcas da 
Memória, que está suspenso desde 2014, devido às restrições orçamentárias mencionadas. Em 2015, 
o projeto contou apenas com recursos a projeto de educação em justiça de transição conduzido por 
meio de Termo de Execução Descentralizada. 

Já na Secretaria de Reforma do Judiciário, em 2015, era esperado incrementar o apoio a mais 5 
núcleos de Justiça Comunitária, por meio de seleção de propostas para celebração de novos convênios 
a partir do Edital 01/2015. No entanto, revogou-se o edital ainda em 2015, evitando, assim, a 
efetivação de determinadas parcerias.  

Isso ocorreu tanto pelos contingenciamentos ocorridos por meio do Decreto nº 8.580, de 27 de 
novembro de 2015, quanto em decorrência do início da reestruturação do MJ, a partir de cortes de 
cargos, determinada pela Presidência da República, sendo necessária reavaliação das políticas da SRJ. 
Diante de tal cenário, a Secretaria optou por suspender a realização de novas parcerias para que não 
ocorressem descontinuidades futuras. 

Também afetada pelo ajuste fiscal, a Secretaria Nacional de Justiça encontrou diversas maneiras 
de contornar o contingenciamento e, como consequência, lograr êxito em reduzir o gasto público. Um 
exemplo claro foi a adoção de parcerias com órgãos públicos nos Estados para realizar as entrevistas 
de elegibilidade do Comitê Nacional de Refugiados. Anteriormente, as entrevistas eram feitas in loco, 
com pagamento de diárias e de passagens para servidores de Brasília se deslocarem até as cidades de 
residências dos solicitantes de refúgio. Esse gasto era enorme, além de demandar tempo. Assim é que 
foram firmadas parcerias para implementar unidades descentralizadas do CONARE em articulação 
com parceiros locais no Rio de Janeiro (Arquivo Nacional), São Paulo (Prefeitura Municipal) e Porto 
Alegre (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul), para melhor 
atender aos solicitantes de refúgio e refugiados. 

Outra frente de atuação que não demanda recursos públicos é o fluxo de negociação de acordos 
internacionais. O processo de negociação de um acordo bilateral é iniciado, normalmente, com o 
envio de propostas por meio do canal diplomático, a que reage o país destinatário. A elaboração do 
texto inicial a ser proposto exige estudo aprofundado sobre o sistema jurídico dos Estados 
contratantes, sobre as fontes de direito utilizadas em cada um dos países e sobre os acordos 
internacionais de que os Estados já façam parte. Uma vez consideradas tais variáveis, é preparada 
uma proposta a ser entregue à contraparte. Com isso, as negociações têm início, com sucessão de 
intercâmbio de propostas e contrapropostas. Esse intercâmbio de propostas é construído pelo 
Ministério da Justiça de maneira inteiramente digital. Dessa forma, a autoridade central recebe ou 
envia a proposta de forma digital e aponta todas as suas considerações sem precisar de encontros 
pessoais, o que significaria envio de delegação a outros países a um custo elevado. Tão logo a 
proposta esteja madura, o texto é debatido entre as autoridades de ambos os países. A SNJ privilegia 
encontros cujo custo é apenas administrativo. A princípio, propõe-se ao Ministério das Relações 
Exteriores que convide a contraparte a negociar por meio de videoconferência. Caso a contraparte 
não esteja satisfeita com a videoconferência, é sugerida a realização de reunião presencial no Brasil, 
para que não haja custo com deslocamento de comitiva do Brasil ao exterior.  

Uma última ação de racionalização de custos e de tempo de mão de obra se deu por meio da 
edição da Portaria nº 4, de 7 de janeiro de 2015 e da Portaria nº 1.949, de 25 de novembro de 2015. 

A primeira portaria mencionada dispõe sobre os procedimentos de permanência definitiva e 
registro de estrangeiros, inovando ao permitir que o DPF já solucionasse, em balcão, as solicitações 
de permanência que estivessem em conformidade documental, sem necessidade de trâmite no 
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Departamento de Estrangeiros da SNJ. Ao longo de 2015, a implementação do novo procedimento 
resultou em maior agilidade no processamento dos pedidos de permanência, contribuindo para a 
redução do passivo, de mais de 27 mil processos, em fins de 2014, para 17.872, em fins de 2015. 

Com base nessa experiência, foi elaborada, em parceria com o DPF, a Portaria nº 1.949/2015, 
que desburocratiza e consolida a normativa do MJ referente aos procedimentos de naturalização e 
igualdade de direitos entre portugueses e brasileiros. A Portaria incorporou diversos dispositivos que 
estavam dispersos e também inovou, com vistas a simplificar e agilizar trâmites internos. 

Espera-se, assim, que os processos de naturalização sejam mais bem instruídos, além de 
diminuir o prazo de seu atendimento pelo Estado brasileiro. Cabe ressaltar que, no caso do Certificado 
de Naturalização Digital, há previsão de economia anual de aproximadamente R$ 33.500,00, 
referente ao custo de impressão do extinto certificado em papel-moeda. 
 
3.3.4.  Obrigações Assumidas sem Respectivo Crédito Autorizado no Orçamento 
 
Quadro 3.3.4. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Valores em R$ 1,00 
Identificação da Conta Contábil 

Ordem Código SIAFI Denominação 
1 21.311.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS. 
2 21.111.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS. 
3 21.891.01.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAÇÕES. 

Linha Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final do 
exercício 
anterior 

Movimento 
Devedor 

Movimento 
Credor 

Saldo Final do 
exercício 

1 200005 300924310001-96 - 3.130.213,00 3.130.213,00 - 
1 200005 004758550001-79 - 2.056,34  2.056,34 - 
1 200005 340283160007-07 - 3.844,34 3.844,34 - 
1 200005 020369870001-20 - 181.046,39 155.499,39 25.547,00 
1 200005 092486080001-04 - 1.650,71 1.650,71 - 
1 200006 036584320001-82 - 2.032,25 2.032,25 - 
2 200006 000000000001-91 - 251.758,30 251.758,30 - 
3 200006 000000000001-91 - 25.350,76 25.350,76 - 

Fonte: CPR/SIAFI 
 
Análise Crítica: 
 

Os lançamentos contábeis foram efetuados no âmbito da CGL, em Contas a Pagar Credores 
Nacionais. O lançamento correspondente ao CNPJ 300924310001-96, refere-se a um processo de 
aquisição de Pistolas de Condutividade Elétrica da empresa Condor S/A Indústria Química. Tal 
aquisição foi destinada a realização do policiamento ostensivo de proximidade nas regiões de 
consumo de crack e outras drogas ilícitas, para uso nas ações da Força Nacional de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça, celebrado através do contrato 162/2013. O objeto da aquisição é um Kit 

Spark, composto por material permanente e de consumo. 
Para cobertura da contração, foram emitidas duas notas de empenho 2013NE802237 (referente 

à aquisição de materiais permanentes) e 2013NE802238 (aquisição de materiais de consumo). Ao 
receber as últimas notas de faturamento dos bens entregues, foi detectado que as notas emitidas pela 
empresa continham tanto o material permanente como o de consumo. Porém, uma vez que o kit é 
fornecido em uma maleta lacrada, a internalização dos bens pelo patrimônio foi realizada somente 
como material permanente, tornando o saldo do empenho 2013NE802237 insuficiente para efetuar o 
pagamento das últimas notas fiscais emitidas. 

Para regularizar o processo, foi emitido novo empenho no exercício de 2015, visando cobrir a 
insuficiência de saldo de empenho de material permanente de 2013 e realizar o pagamento das Notas 
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Fiscais que restavam em aberto. Concomitantemente, foi realizada a anulação do saldo de empenho 
do ano de 2013 que estava divergente.  

Apesar do valor considerável, o reconhecimento não trouxe impactos sobre a gestão 
orçamentária e financeira do exercício, sendo o recebimento dos bens e pagamento dos mesmos 
primordial para o funcionamento da política pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

O reconhecimento do passivo relacionado ao CNPJ 004758550001-79 se refere ao pagamento 
de taxa de licenciamento e emplacamento dos veículos do Ministério da Justiça no ano de 2014. Os 
veículos são objeto do contrato nº 03/2009, celebrado entre o MJ e a empresa VR Transportes e 
Locação de Veículos LTDA, para: prestação de serviços de locação de veículos com motoristas; 
transporte de pessoas, documentos, encomendas; atender as necessidades do Ministério. Além disso, 
o reconhecimento do passivo se refere ao pagamento do seguro obrigatório dos veículos do Ministério 
da Justiça no ano de 2014, com o credor inscrito no CNPJ 09248608/0001-04. Em ambos os casos, 
as fiscalizações dos contratos assumiram o não pagamento em tempo hábil, se responsabilizando pelo 
recolhimento dos encargos inerentes à regularização da documentação dos veículos oficiais, não 
causando prejuízo à Administração nem impacto a gestão orçamentária e financeira do exercício de 
2015.  

Com relação ao credor sob CNPJ 34028316/0007-07, o reconhecimento diz respeito à cobrança 
de multas e atualizações monetárias referente a pagamentos realizados em atraso no ano de 2010 de 
faturas do contrato celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o MJ. 

Por meio de pesquisa ao SIAFI e em busca nos processos de pagamento, foi constatado o 
pagamento em atraso das faturas cobradas. Visando a quitação do débito, foram emitidos os 
empenhos 2015NE000126 no valor de R$ 1.953,81, 2015NE000127 de R$ 1.045,56, 2015NE000128 
de R$138,57 e 2015NE000129 de R$ 706,40, perfazendo um total pago de R$ 3.844,34. 

Em busca de maiores esclarecimentos junto aos Correios, foi emitido, em 26 de outubro de 
2015, Ofício nº 700/2015/CGL-Gab/SPOA/SE-MJ questionando a cobrança dos encargos somente 
após cinco anos do pagamento em atraso das faturas, tendo em vista que o contrato assinado 
estabelece que, ocorrendo atraso de pagamento, o valor será cobrado na fatura de prestação de 
serviços do mês seguinte, devidamente discriminados. Foi solicitado no mesmo Ofício uma 
Declaração de Quitação Anual de Débitos, a fim de evitar recorrência de cobranças de faturas com 
data de vencimento em exercícios anteriores. 

O reconhecimento relacionado ao CNPJ 020369870001-20 trata-se de processo reconstituído 
alusivo ao V Encontro Nacional dos Chefes de Organismos de Inteligência – ENCHOI, realizado pela 
SENASP em Brasília/DF, entre os dias 24 a 26 de março de 2010, com pendência de pagamento junto 
a empresa denominada FJ Produções LTDA. 

Após análise do processo, verificou-se que constavam cópias dos documentos que 
comprovavam a execução do evento (fotografias, programação, lista de presença). Após apreciação 
da Consultoria Jurídica do MJ, foi expedido parecer orientando a Unidade demandante do evento que, 
conforme comprovação da execução, efetuasse o pagamento das despesas apresentadas pela empresa, 
sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 

Após comprovação de que não houve pagamento à época do evento, e por se tratar de um 
processo reconstituído, não foi localizado empenho que viabilizasse o referido pagamento. Assim, foi 
solicitado pela área demandante novo empenho no valor total da nota fiscal, correspondente a R$ 
181.046,39. Houve uma glosa no valor de R$ 25.547,00 referente aos serviços não comprovados 
documentalmente no processo, sendo pago o valor de R$ 155.449,39 à empresa FJ Produções. Os 
recursos foram fornecidos pela área demandante, não havendo impactos na gestão orçamentária e 
financeira do exercício. 

Já no âmbito da CGRH, este se refere ao reconhecimento de passivo em decorrência de 
reprocessamento de Per Capita Patronal com relação a competências anteriores ao exercício vigente. 
São despesas relativas à prestação de serviços de Assistência à Saúde dos Servidores do Ministério 
da Justiça. 
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Aqueles inscritos em “Salários, Remunerações e Benefícios”, dizem respeito a despesas com 
pessoal requisitado de outros órgãos. O reconhecimento de dívida ocorre porque as faturas referentes 
ao mês de dezembro do exercício são recebidas somente no exercício seguinte. 

Por fim, o reconhecimento de passivo em indenizações está relacionado à ajuda de custo a 
servidores nomeados no final do exercício. Valores não inscritos em restos a pagar de acordo com 
orientação contida nas Regras Gerais Para Inscrição em Restos a Pagar – Macrofunção Siafi 020300. 
 
3.3.5.  Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 
Quadro 3.3.5. Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores 

Valores em R$ 1,00 
Restos a Pagar  Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2015 Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar 

31/12/2015 

2008 0,00 - -   -               
2009            2.215,26                     -                        2.215,26                                  -   
2010                      -                      -                                      -                                   -   
2011      2.005.255,10                     -                                      -                  2.005.255,10  
2012               500,00                     -                           500,00                                  -   
2013                      -                      -                                      -                                   -   
2014         552.522,43        552.522,43                                     -                                   -   

Restos a Pagar não Processados 
Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2015 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 
31/12/2015 

2008                      -                      -                                      -                                   -   
2009         160.384,54                     -                     108.011,25                      52.373,29  
2010      1.275.783,53                     -                     588.702,62                    687.080,91  
2011    35.804.929,86                     -                         2.764,92               35.802.164,94  
2012    26.438.834,00        437.293,48                 5.625.538,68               20.376.001,84  
2013    29.598.546,32     3.060.310,50                    141.959,10               26.396.276,72  
2014   100.004.010,87   53.618.078,68                 1.104.694,92               45.281.237,27  

 
Análise Crítica: 
 

Com relação ao pagamento das despesas dos restos a pagar de exercícios anteriores a 2015, 
cabe informar que estes não ocasionaram impactos negativos na gestão financeira das Unidades deste 
Ministério. 

Por outro lado, é importante ressaltar que unidades técnicas, fiscais de contrato e gestores de 
cada unidade demandante têm empreendido esforços para análise da despesa, visando resguardar o 
direito do credor receber pelos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, assim como diminuir o 
saldo em restos a pagar decorrente da execução dos contratos findados.  

O passivo ainda existente tem sido objeto de avaliação constante por parte da Secretaria- 
Executiva que, a fim de reduzir os saldos inscritos em Restos a Pagar Não Processados, criou um 
plano de trabalho a ser executado mensalmente junto às unidades demandantes. Dessa forma, com a 
relação de empenhos inscritos em tal rubrica, possibilita-se que o fiscal e/ou gestor do contrato 
reconheça a despesa efetuada pela unidade, ou mesmo informe o prazo para sua liquidação e, nos 
casos procedentes, autorize o cancelamento dos saldos de empenhos não liquidados. 

Diante de um cenário complexo, em que as mudanças nas gestões administrativas são 
constantes, o reconhecimento de despesas antigas exige do gestor responsável pela área demandante 
uma análise mais criteriosa do processo. Isso porque geralmente os envolvidos na contratação de 
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exercícios anteriores não fazerem parte da nova gestão, tornando ainda mais complexa a tomada de 
decisão. 

O período de 2012 marca o início do processo de reestruturação de toda a área de Tecnologia 
da Informação do Ministério da Justiça. As contratações de apoio técnico especializado correspondem 
aos maiores volumes de despesas empenhadas e, consequentemente, maior representatividade nos 
empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Processados tanto da ação 2000, referente a manutenção 
da estrutura central, quanto na ação 3974, específica para implantação da plataforma nacional de 
informações sobre justiça, cidadania e segurança pública.  

Essas despesas de exercícios anteriores a 2015 que permanecem inscritas em restos a pagar por 
mais de um exercício decorrem, em sua maioria, de contratos de prestação de serviço cuja 
comprovação da execução ainda se encontra pendente de documentação por parte da empresa que 
viabilize o reconhecimento da despesa pela fiscalização do contrato.  

Cabe ressaltar que as Unidades do MJ envidaram esforços ao longo do ano de 2015 para a 
redução dos saldos existentes em Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores. Para tanto, 
buscou-se a motivação para permanência dos mesmos e cancelamento de montante significativo. 

Por fim, é importante esclarecer que o valor a pagar (R$ 1.223.497,85) diz respeito a despesas 
com o contrato de publicidade, cuja empresa prestadora do serviço foi notificada pelo fiscal, vindo a 
justificar que os mesmos se destinavam à quitação de despesas com pequenas emissoras de rádio 
situadas no interior do país, que veicularam campanhas de interesse do MJ, e ainda não haviam 
emitido Nota Fiscal para a agência de publicidade. 

Quanto ao demais, se referem a saldos que serão analisados no decorrer do ano de 2016 e 
cancelados, caso não se façam mais necessários. 
 
3.3.6. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 
 
3.3.6.1. Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferência e dos Montantes Transferidos 

 
Quadro 3.3.6.1. Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos Montantes Transferidos nos Últimos Três Exercícios 

Unidade concedente ou contratante 
Nome: Ministério da Justiça 
UG/GESTÃO: 200005 – CGL (SRJ* e SNJ**), 200025 – CA***, 200020 – SAL **** 

Modalidade 

Quantidade de 
instrumentos celebrados 

Montantes repassados no exercício  
(em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Convênio 15 28 15 9.895.142,42 7.517.023,11 8.128.164,07 
Termo de Execução 

Descentralizada 
3 5 1 6.925.494,29 7.859.263,08 2.334.440,48 

ProDOC 1 - - 1.407.238,86 - - 
Termo de Compromisso - 2 - - - - 

Totais 19 35 16 18.227.875,57 15.376.286,19 10.462.604,55 
Fonte: * SICONV e SEI; 
            **SICONV e SEI; 
            *** SICONV 

**** SEI e Planilhas Internas. 
 

Ressalta-se que a UG da Comissão de Anistia foi criada em março de 2014. As informações 
anteriores a essa data referem-se a compromissos assumidos pela Comissão que foram 
operacionalizados pela UG da CGL (200005). Cabe ainda registrar que os valores informados para 
os TED incluem termos que foram encerrados posteriormente ao ano de suas assinaturas, tendo sido 
seus valores de execução incluídos nos cálculos dos montantes registrados no quadro.   
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3.3.6.2. Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores 
  
Quadro 3.3.6.2. Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UPC na modalidade de 
Convênio, Termo de Cooperação e ProDOC 

Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente 

Nome: Ministério da Justiça 
UG/GESTÃO: 200005 – CGL (SRJ* e SNJ**), 200025 – CA***, 200020 – SAL **** 
Exercício 

da 
Prestação 

das 
Contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termos de 
Execução 

Descentralizada 
ProDOC 

Exercício 
do 

relatório 
de gestão 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 33 3 1 
Montante Repassado 14.293.793,34 1.834.120,00 5.949.300,00 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 2 3 - 
Montante Repassado 1.614.039,50 1.232.761,17 - 

Exercícios 
anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 9 - - 
Montante Repassado 8.694.106,02 - - 

Fonte: * SICONV e SEI; 
            ** SICONV e SEI; 
            *** SICONV 

**** SEI e Planilhas Internas. 
 
3.3.6.3. Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas 
 
Quadro 3.3.6.3.1. Situação da Análise das Contas Prestadas no Exercício de referência do Relatório de Gestão 

Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério da Justiça 
UG/GESTÃO: 200005 – CGL (*SRJ e **SNJ) e 200025 – CA 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 
referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 
Execução 

Descentralizada 

Contas 
analisadas 

Quantidade aprovada 11 1 1 
Quantidade reprovada - - - 
Quantidade de TCE instauradas - - - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 26 - 2 
Montante repassado (R$) 10.014.543,50 - 1.795.120,00 

Fonte: * SICONV e SEI; 
            ** SICONV, SEI e Planilhas Internas; 
            *** SICONV 

 
Quadro 3.3.6.3.2. Perfil dos Atrasos na Análise das Contas Prestadas por Recebedores de Recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Ministério da Justiça 
UG/GESTÃO: 200005 – CGL (SRJ) e 200020 – SAL  

Instrumentos da transferência 
Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias 
De 31 a 30 

dias 
De 61 a 90 

dias 
De 91 a 120 

dias 
Mais de 
120 dias 

Convênios 7 1 2 1 26 
Termo de Execução 
Descentralizada 

- - 1 - 2 
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Análise Crítica: 
 

Uma parte significativa do orçamento da Comissão de Anistia é executada por meio de parceiras 
com entidades da sociedade civil (convênios) e com órgãos federais (Termos de Execução 
Descentralizada). Trata-se de instrumentos altamente efetivos, na medida em que as políticas de 
justiça de transição pressupõem o engajamento da sociedade civil nas ações de promoção de uma 
memória plural e na reparação àqueles que tiveram seus direitos violados. Por sua vez, a parceria com 
órgãos federais tem possibilitado a atuação conjunta com entes com especialidades, diversificando as 
linguagens, metodologias e abordagens adotadas. 

Com relação aos convênios, é por meio deles que são implementados os projetos Marcas da 
Memória e Clínicas do Testemunho. Tendo em vista o não lançamento dos editais do Marcas da 
Memória nos anos de 2014 e 2015 devido às restrições orçamentárias, houve uma redução do número 
de instrumentos celebrados nesses anos. Os montantes repassados em 2014 referem-se a convênios 
celebrados em 2013 e aditivos de convênios vigentes. Em 2015, ocorreram somente quatro 
celebrações relativas à segunda fase do projeto Clínicas do Testemunho, que correspondem à 
totalidade do valor repassado. Desses convênios, R$ 300 mil serão repassados em 2016. 

Os termos de execução descentralizada viabilizam projetos de educação em direitos humanos, 
mobilização internacional na área de justiça de transição e, principalmente, o projeto do Memorial da 
Anistia Política do Brasil, que está sendo implementado em parceria com a Universidade Federal de 
Minas Gerais. Nos três anos relatados, os valores descentralizados para o Memorial somam R$ 
19.707.732,29. 

O controle da execução das parcerias com entidades da sociedade civil e dos termos de 
execução descentralizada é feito por equipe técnica exclusivamente dedicada a essa atividade, que 
por meio de monitoramento ativo do SICONV, acompanhamento de relatórios mensais de execução, 
fiscalizações in loco e os meios regulares de comunicação, tem permitido identificar riscos, lançar 
mão de estratégias mitigatórias e prevenir irregularidades em tempo hábil. 

O acompanhamento do projeto do Memorial da Anistia Política do Brasil é feito por Comitê de 
Implantação designado para esse fim, por meio de reuniões mensais, relatórios quadrimestrais de 
acompanhamento e os meios regulares de comunicação. 

Tendo em vista a conclusão da vigência de diversos instrumentos de repasse em 2015, houve 
um envio significativo de prestações de contas, sob a orientação da equipe técnica da Comissão de 
Anistia. As pendências de envio referem-se a excepcionalidades devidas a limitações de ordem 
técnica. A CA vem fazendo gestões junto às entidades para solucionar os problemas identificados. 

Em que pese o baixo índice de aprovação das prestações de contas no exercício, cabe ressaltar 
que no ano de 2015 foram aprovadas 15 prestações pendentes de anos anteriores. Desse modo, houve 
uma redução do estoque de prestações de contas pendentes, que vem sendo acompanhado pela CGU 
e pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça. No entanto, nenhuma 
prestação de contas enviada para análise excede o prazo estipulado pelo Decreto nº 6.170, de 25 de 
julho de 2007. 

Já no âmbito da SNJ, registra-se que no ano de 2015 foi realizado Convênio com o Governo do 
Estado do Ceará para a realização da XIII Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA. 

Os recursos firmados para execução do objeto deste Convênio equivalem ao montante de R$ 
316.000,00, sendo que R$ 300.000,00 foram provenientes da conta do orçamento do Ministério da 
Justiça e R$ 16.000,00 do Governo do Estado do Ceará. O convênio encontra-se em fase de prestação 
de contas, mas com prazo não vencido.  

Em dezembro de 2015, foram assinados dois convênios tripartites, com a Prefeitura de Porto 
Alegre e o Governo do Rio Grande do Sul (Convênio Siconv nº 824.508/2015), e com o Governo de 
Santa Catarina e a Prefeitura de Florianópolis (Convênio Siconv nº 824.158/2015), para ampliação 
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da Rede CRAI a esses parceiros. O repasse para o início da execução desses convênios foi realizado 
em fevereiro de 2016.  

Foram trazidas duas inovações na pactuação desses novos CRAIs. Em ambos os casos, (i) a 
formalização envolveu os 3 entes federados interessados na instalação da Rede CRAI; e (ii) para 
garantir a continuidade, o Governo Federal comprometeu-se com a verba inicial e exclusiva para a 
implantação dos CRAIs, tendo os parceiros estaduais e municipais se comprometendo formalmente 
pela manutenção do local e do pessoal empregado na Rede CRAI durante, e sobretudo, após a 
conclusão do convênio. 

Ambos os convênios foram viabilizados com recursos oriundos da Medida Provisória nº 697, 
de 8 de outubro de 2015, que abriu crédito extraordinário para esse fim. 

Com relação às execuções descentralizadas da SRJ, os TEDs referem-se a três importantes 
parcerias firmadas entre 2012 e 2014. A primeira diz respeito ao TED assinado com a Fundação 
Universidade de Brasília – FUB para a criação do Projeto Atlas, cujo sítio eletrônico é 
www.acessoajustica.gov.br. Esse projeto teve bom desenvolvimento e contou com ampla 
participação da Secretaria no acompanhamento das atividades. A segunda parceria está relacionada 
ao acordo com o IPEA para a realização do estudo “Desburocratização dos Cartórios Judiciais”, 
disponível no link http://www.justica.gov.br/sua-protecao/reforma-do-
judiciario/biblioteca/relatorio_desburocratizacao.pdf. A terceira parceria, também com a UnB, teve 
como objeto a realização de cursos sobre técnicas de mediação, conciliação e administração de 
programas de mediação para operadores do direito, servidores públicos e demais segmentos, por meio 
de ensino a distância, como parte das atividades da Escola Nacional de Mediação e Conciliação.  

Ao longo do período em que vigorou esta última parceria, a ENAM, com apoio da UnB, por 
meio da cooperação, ofereceu 11 cursos para segmentos variados do Sistema de Justiça e também 
para a sociedade como um todo, sempre com a temática da capacitação em técnicas de mediação, 
conciliação e negociação. Os 11 cursos oferecidos disponibilizaram mais de 21.000 vagas. Ressalte-
se, ainda, que a parceria ultrapassou os resultados previstos com orçamento menor do que 
inicialmente planejado (parte dos recursos será devolvida em 2016). Outrossim, além dos cursos, a 
parceria viabilizou a publicação e distribuição de variados materiais didáticos e pedagógicos 
impressos, tendo custeado a elaboração e impressão de mais de 10.000 unidades de livros que tratam 
sobre a mediação, a conciliação e a negociação aplicada a diferentes cenários e públicos do sistema 
de justiça. 

Em síntese, os três TEDs tiveram seu objeto executado com sucesso, e terão as respectivas 
prestações de contas analisadas em 2016.  

Evidencia-se, ainda, a celebração de 4 convênios, os quais passaram a compor a carteira de 37 
convênios em execução até o final do exercício.  

No tocante aos convênios em prestação de contas, há expectativa da criação de um Grupo de 
Trabalho específico para análise do passivo com o escopo de sua redução total, resultando na maior 
celeridade das análises com redução substancial do passivo. 

Vislumbra-se uma regular execução dos objetos pactuados. Merecem destaque os Núcleos de 
Justiça Comunitária implantados nos exercícios anteriores, que seguem desenvolvendo as atividades 
relacionadas à resolução de conflitos. Não houve intercorrências graves a serem consideradas no 
período. 

Por fim, referente à SAL, no âmbito do Projeto “Pensando o Direito” foi celebrado Termo de 
Cooperação com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA no ano de 2012 para a 
realização de estudos e pesquisas, com o objetivo de aprofundar a “Democratização do Processo de 
Elaboração Normativa”.  

Dessa parceria, já foram produzidas 13 pesquisas empíricas em direito, que abordam diversos 
temas de interesse do Ministério da Justiça, sendo que 9 delas já estão publicadas no Portal: 
http://pensando.mj.gov.br/ (Volumes 51 a 59), enquanto que as outras 4 estão em fase de revisão e 
diagramação. 
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Foram celebrados 2 instrumentos com o IPEA: (i) Termo de Cooperação firmado em 30 de 
maio de 2012, com vigência de 24 meses (01/2012), com o primeiro Termo Aditivo prorrogando até 
29/05/2015 e o segundo Termo Aditivo prorrogando até 28/05/2016; e (ii) Termo de Execução 
Descentralizada firmado em 14 de setembro de 2015 com vigência de 24 meses (01/2015). 

O IPEA enviou a Prestação de Contas referente ao Termo de Cooperação (01/2012) no dia 07 
de janeiro de 2016, sendo assim, não fora prestado contas em 2015. A referida prestação de contas 
ainda está sob análise. Referente ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito 
(01/2015) o valor foi repassado no final de 2015 e está no início do desenvolvimento e execução, 
sendo assim, não há prestação de contas pendente. 

O atraso no envio da prestação de contas pelo IPEA não prejudicou a parceria e o 
desenvolvimento das pesquisas no âmbito do Projeto “Pensando o Direito”. O Plano de Trabalho foi 
elaborado de forma a contribuir para que a equipe da SAL possa acompanhar a execução e controle 
de despesas decorrentes do Termo de Cooperação. 
 
3.3.7.  Informações sobre a Realização das Receitas 
 

Registra-se que as Unidades Prestadoras de Contas inseridas no presente relatório não possuem 
fontes de receitas próprias, sendo apenas valores decorrentes de multas contratuais, devoluções de 
convênios ou mesmo arrecadação proveniente de taxa de inscrição dos processos seletivos 
simplificados para contratação, por tempo determinado, de profissionais (para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao gerenciamento do projeto SINESP e para atuarem na SESGE). Cabe, no 
entanto, ressaltar que seus montantes são inexpressivos 
 
3.3.8.  Informações sobre a Execução das Despesas 
 
3.3.8.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação 
 
Quadro 3.3.8.1. Despesas por Modalidade de Contratação  

Unidade orçamentária: ministério da Justiça Código UO: 30101 UGO: 200094 

Modalidade de Contratação 
Despesa liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 
1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
   86.799.844,87    64.400.592,61    82.075.924,25    64.394.054,39  

a) Convite     
b) Tomada de Preços             3.598,11                3.598,11  
c) Concorrência      7.115.487,12    21.286.414,14      7.115.487,12     21.286.414,14  
d) Pregão    79.684.357,75    43.110.580,36    74.960.437,13     43.104.042,14  
e) Concurso     
f) Consulta     
g) Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
    

2. Contratações Diretas (h+i)    14.896.915,08   29.942.910,34    13.159.515,35     29.942.910,34  
h) Dispensa      7.761.079,19    26.063.911,56      7.754.679,19     26.063.911,56  
i) Inexigibilidade      7.135.835,89      3.878.998,78     5.404.836,16       3.878.998,78  

3. Regime de Execução Especial           32.536,91                275,00           32.536,91                 275,00  
j) Suprimento de Fundos           32.536,91                275,00           32.536,91                 275,00  

4. Pagamento de Pessoal (k+l)  228.570.916,19  218.168.414,20  228.276.613,68   217.826.929,99  
k) Pagamento em Folha  224.597.026,71  213.957.972,23  224.307.028,90   213.616.488,02  
l) Diárias      3.973.889,48      4.210.441,97     3.969.584,78       4.210.441,97  

5. Outros    29.037.030,53    22.635.986,26    29.030.685,37    22.431.486,26  
6. Total (1+2+3+4+5)  359.337.243,58  335.148.178,41  352.575.275,56  334.595.655,98  
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3.3.8.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 
 
Quadro 3.3.8.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 
Unidade Orçamentária: 30101   UGO: 200094 

DESPESAS CORRENTES 
Grupos de Despesa  Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
1. Despesas de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil 

84.869.963,52 76.745.532,37 84.869.963,52 76.745.532,37   84.869.569,93 76.745.532,37 

Aposentadoria, RPPS, Reser. Remuner. e 
Refor. Militar 

73.586.073,73 73.632.456,54 73.586.073,73 73.632.456,54   73.586.073,73 73.632.456,54 

Pensões do RPPS e do Militar   45.421.689,35    44.943.890,17   45.421.689,35    44.943.890,17        45.421.689,35   44.943.890,17  
Demais elementos do grupo  20.928.485,37    18.636.093,15    20.719.300,11    18.636.093,15        209.185,26      20.429.695,89   18.294.608,94  

3. Outras Despesas Correntes                 

Outros Serviços de Terceiros PJ - 
OP.INT.ORC. 

117.126.360,51 125.657.402,59 85.514.018,48 86.229.326,64 31.612.342,03 39.428.075,95 81.632.115,88 86.229.326,64 

Contribuições  13.821.271,54   10.631.773,96   10.401.826,75      5.885.890,80     3.419.444,79     4.745.883,16    10.401.826,75  
    

5.885.890,80  
Passagens e Despesas com Locomoção  12.770.057,12      4.256.503,28   10.669.251,56      3.361.527,66     2.100.805,56        894.975,62      8.271.539,86     3.357.269,45  
Demais elementos do grupo   30.167.558,66    32.413.003,26   28.027.042,96    23.826.784,14      2.140.515,70     8.586.219,12    27.834.687,05   23.620.004,14  

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa  Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
4. Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Obras e Instalações 6.100.432,59      7.392.000,00    1.396.723,11      6.100.432,59     5.995.276,89        1.396.723,11  
Contribuições     1.549.904,80             1.549.904,80        
Demais elementos do grupo     1.587.039,76    38.910.018,97          128.077,12  489.953,82      1.458.962,64   38.420.065,15         128.077,12         489.953,82  
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Análise Crítica: 
 
O ano de 2014 foi marcado pelo aumento expressivo nos gastos com investimento, sendo o 

maior deles, cerca de R$ 25,5 milhões, em equipamentos e material permanente e R$ 7,4 milhões em 
obras e instalações proporcionado, principalmente, pela realização da Copa do Mundo FIFA 2014, 
realizada no Brasil.  

Em 2015, observa-se uma queda vertiginosa nos gastos em investimentos justificados não só 
pelo fim dos jogos, como também por diversas medidas de contingenciamento emitidas pelo Governo 
Federal, a fim de atingir a meta fiscal. Assim, a publicação do Decreto nº 8.580, de 27 de novembro 
de 2015, o qual estabeleceu um contingenciamento na ordem de R$ 10,7 bilhões de despesas 
discricionárias do orçamento do Poder Executivo foi um dos fatores que fortaleceu a queda dos gastos 
em investimento. 

Já o volume das inexigibilidades se deu em decorrência da especificidade de objetos licitados 
para atender a programas prioritários do Governo Federal voltados à temática de segurança pública, 
como é o caso do programa "Crack, é possível vencer". Houve também a redução de mais de 70% na 
modalidade de Dispensa de Licitação. É importante destacar que, apesar dos contingenciamentos 
realizados em 2015, foi possível manter a qualidade da execução das políticas públicas realizadas 
pelo Ministério da Justiçada, não havendo prejuízos nas entregas para a população. 
 
 
3.4. Desempenho Operacional e Análise de Indicadores 

 
As Unidades Prestadoras de Contas instituíram e vêm acompanhando determinados indicadores 

para avaliar seu desempenho operacional, de modo a direcionar os resultados para ganhos de 
economicidade, eficácia e eficiência. Além daqueles instituídos no âmbito do Planejamento 
Estratégico, periodicamente, são fixadas metas com seus respectivos indicadores para a avaliação de 
desempenho institucional, para o período de novembro a outubro do ano subsequente. Os critérios e 
procedimentos para aferição de desempenho para pagamento de gratificações foram estabelecidos 
por meio da Portaria nº 3.403, de 30 de outubro de 2013.  

Grande parte dos indicadores da Secretaria-Executiva definidos no PE, ao final de 2015, se 
encontravam em fase de construção/ validação, não tendo sido ainda efetivamente monitorados. 
Abaixo são apresentados aqueles indicadores considerados relevantes para as UPCs, em sua maioria 
monitorados no âmbito da Avaliação de Desempenho Institucional, e que ao acompanhá-los, 
impactam significativamente na qualidade do trabalho desempenhado. 

 
Tabela 28: Indicadores de Desempenho Operacional – CGL/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Número de 
contratos com 
prorrogação 

excepcional de 
vigência 

6 - 3 Mensal 
Σ de contratos com vigência 

excepcional 

Fonte: CGL 
 

Ao longo de 2015, a CGL acompanhou seus contratos, realizando apenas 3 contratos em 
período de prorrogação excepcional, sendo os Contratos nº 03, 10 e 38/2009, cujas vigências se 
encerraram em 08 de janeiro, 16 de fevereiro e 18 de maio de 2015, respectivamente. Esforços têm 
sido empenhados para que tais prorrogações não sejam mais necessárias, sendo observada a redução 
do quantitativo (6 contratos que estavam na excepcionalidade em 2014). 
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Tabela 29: Indicadores de Desempenho Operacional – CGRH/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice Observado Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
implementação do 

Plano Anual de 
Capacitação – 
PAC (cursos 
realizados) 

92% 80% 

88%, sendo: 
21% - 1º trimestre 
23% - 2º trimestre 
11% - 3º trimestre 
33% - 4º trimestre 

Trimestral 

(Valor executado para 
capacitação / valor 

planejado para 
capacitação) x 100 

Fonte: CGRH 
 

Os resultados do programa de capacitação, no exercício de 2015, foram positivos, tendo 
computados mais de 400 participações de servidores em ações de capacitação e desenvolvimento 
(seminários e curso de curta e longa duração), número superior ao índice previsto. O índice de 88% 
corresponde ao período de novembro de 2014 a outubro de 2015, correspondente ao ciclo de avaliação 
de desempenho.  

 
Tabela 30: Indicadores de Desempenho Operacional – CGTI/SE 

Denominação Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
projetos do PDTI 

(2013-2015) 
concluídos 

- - 83% Anual 
Nº de Projetos do PDTI concluídos  x 100 

 Total de Projetos elencados no PDTI 

Fonte: CGTI 
 

O PDTI 2013-2015 contou com um total de 75 projetos, dos quais 62 deles tiveram seu status 
concluído (83%), considerando todo aquele projeto que tenha sido iniciado, mesmo que 
posteriormente cancelados, mas que tiveram execução da CGTI. No ano de 2015, 13 projetos não 
foram executados, não tendo estes sido iniciados, seja por priorizações ou mesmo limitação 
orçamentária.  
 

Tabela 31: Indicadores de Desempenho Operacional – CGOF/SE 

Denominação Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
execução do limite 

orçamentário 
disponível de 

janeiro a outubro 
de 2015 

75,15% 70% 78,17% Trimestral 

(LOE /LOD) x 100, 
onde: 

LOE – Limite Orçamentário 
Empenhado até o final de outubro 

de 2015; 
LOD – Limite Orçamentário 

Disponível até o final de outubro 
de 2015. 

Fonte: CGOF 
 

No ano de 2015, a meta estipulada para a CGOF foi cumprida com êxito, alcançando o índice 
de 78% de execução total. Cabe ressaltar que o bom resultado se deu pela distribuição eficaz do limite 
entre as Unidades, bem como os esforços empregados junto às mesmas, buscando a plena execução 
do orçamento.  

 
Tabela 32: Indicadores de Desempenho Operacional – GM 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
publicação das 

72,76% 100% 100% Trimestral 
Índice = (PP/PA) x 100, 

onde: 
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Portarias assinadas 
pelo Ministro na 

intranet a partir de 
2014. 

PP – Portarias Ostensivas 
Publicadas; 

PA – Portarias Ostensivas 
Assinadas. 

Quantidade de 
material de 

conteúdo noticioso 
disponibilizado 
nos canais de 
comunicação 
social do MJ 

(website, redes 
sociais) 

- 700 1.780 Trimestral 

Índice =Ʃ de produção de 
conteúdo noticioso publicada nos 

canais de comunicação social 
eletrônica do MJ 

 

Fonte: GM 
 

Os indicadores “Percentual de publicação das Portarias assinadas pelo Ministro na intranet” e 
“Quantidade de material de conteúdo noticioso disponibilizado nos canais de comunicação social do 
MJ (website, redes sociais)” visam dar publicidade dos atos assinados pelo Ministro (Portarias) e das 
notícias de interesse do Ministério nos canais de comunicação social. É importante ressaltar que 
ambos ultrapassaram os valores previstos para o exercício em análise, evidenciando empenho do GM, 
cabendo destaque a superação em mais 154% dos conteúdos noticiados nos canais de mídias sociais. 
 

Tabela 33: Indicadores de Desempenho Operacional – CA 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Processos 
apreciados 

1.898 1.650 2.694 Anual 

Soma de processos apreciados em 
sessões de turma e plenário, 

decisões e despachos 
monocráticos 

Portarias 
publicadas 

858 *** 2.409 Anual 

Soma de portarias publicadas 
com decisão do Ministro da 
Justiça em requerimentos de 

anistia 
Fonte: Comissão de Anistia  

 
Em 2015, a Comissão de Anistia concluiu com êxito todas as metas estipuladas, superando-as. 

Destaque-se em particular a elevação dos resultados na apreciação de requerimentos de anistia 
política: em 2015, o resultado nesse quesito foi 40% superior à média dos anos de 2012 a 2014. Isso 
foi possível por meio de estratégias de aprimoramento da gestão, como o mapeamento e otimização 
de processos de trabalho, a introdução de sistemas de gerenciamento de processos e a adoção do 
processo eletrônico no âmbito do Ministério da Justiça.  
 

Tabela 34: Indicadores de Desempenho Operacional – SNJ 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Laboratórios de 
Tecnologia contra 

Lavagem de 
Dinheiro em 

funcionamento 
(PE) 

- 43 38 Anual 
Nº de LAB-LD completos em 

funcionamento 

Realizar cursos de 
Programa 

Nacional de 
Capacitação e 

Treinamento para 

1 a 8 9 9 Trimestral 

Ʃ Curso de Capacitação e 
Treinamento no Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 

Dinheiro 
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o Combate à 
Corrupção e à 
Lavagem de 

Dinheiro. 
Emitir Certidões 
de Regularidade 

de Título de 
Utilidade Pública 

Federal e de 
OSCIP. 

11.945 12.000 12.316 Trimestral 
Ʃ Certidões de Regularidade de 
Utilidade Pública Federal e de 

OSCIP emitidas. 

Atribuir 
Classificação 
Indicativa em 

Obras. 

8.861 8.000 6.025 Trimestral Ʃ Obras classificadas 

Decidir Pedidos 
de Prorrogação de 
Prazos de Estada. 

- 12.000 13.528 Trimestral 
Ʃ Processos de prorrogação de 

prazo de estada decididos 

Fonte: SNJ  
 

Pode-se verificar que, em sua maioria, os índices foram alcançados, sendo até mesmo superados 
em determinadas políticas da unidade. Com relação ao indicador referente à implementação completa 
dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, a SNJ envidou esforços, tendo no 
período 38 LAB-LD completos e em funcionamento, número próximo ao previsto. 

Já com relação aos indicadores de desempenho dos cursos de Capacitação e Treinamento no 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, foram realizados 9 cursos, no período de novembro 
de 2014 a outubro de 2015, atingindo o índice previsto de capacitação. 

Quanto à emissão de certidões, o índice previsto foi superado. No entanto, o indicador perdeu 
seu sentido de mensuração e acompanhamento, em decorrência da alteração no marco jurídico. 
Cumpre esclarecer que, a partir da publicação da Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, o Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC foi alterado. Dentre as inovações 
trazidas pela nova lei, por sugestão e articulação da SNJ, ficou revogada a Lei nº 91, de 28 de agosto 
de 1935, que tratava dos títulos de Utilidade Pública Federal – UPF. Tal medida visa estender a todas 
as organizações sem fins lucrativos os benefícios previstos em lei, independentemente da exigência 
de cumprir requisitos formais e burocráticos para certificação e titulação de UPF. Assim, com a 
mudança, o título de UPF deixa de ser condicionante para contratualização ou para acesso a benefícios 
no nível federal. Além disso, com a universalização dos benefícios trazida pelo MROSC, as certidões 
de regularidade emitidas pelo Cadastro Nacional de Entidades Sociais – CNES deixam de ser 
necessárias para este fim. 

Em virtude disso, houve a descontinuidade do Sistema CNES. O preenchimento anual desse 
cadastro, além de onerar milhares de entidades tituladas como OSCIP e UPF, era fonte de inúmeras 
reclamações e solicitações de usuários, em razão de problemas técnicos, instabilidades e dúvidas no 
seu preenchimento. Assim, o CNES, concebido para a transparência e para o controle social, acabou 
convertido em um entrave burocrático desnecessário. 

Para dar ampla transparência e garantir o acesso à informação contida nesse cadastro, a norma 
prevê a exportação de todos os seus dados para o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, 
plataforma georreferenciada que reúne bases de dados públicos sobre OSCs, cuja gestão está a cargo 
da Secretaria de Governo da Presidência da República em cooperação com o IPEA. 

Já relacionado ao indicador de obras com a classificação indicativa atribuída, registra-se que o 
nível de resposta para a classificação é rápido. Entretanto, o cumprimento de 75,3% da meta não 
evidencia o percentual de classificações realizadas em contraste com o total de classificações 
solicitadas. Dessa forma, a SNJ pretende alterar esse indicador, de modo a deixar o processo mais 
transparente, estudando, ainda, o possível desmembramento em 2 indicadores, de maneira a 
evidenciar o percentual de resposta e o tempo de resposta. 
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Por fim, no período de novembro de 2014 a outubro de 2015, foram decididos 13.528 pedidos 
de prorrogação de prazos de estada, superando o índice previsto. 
 

Tabela 35: Indicadores de Desempenho Operacional – SRJ 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Elaborar parecer 
de provimento e 

vacância dos 
membros do Poder 

Judiciário, cuja 
nomeação 

compete ao 
Presidente da 

República. 

- 50 91 Trimestral 
Ʃ Pareceres de provimento; 

pareceres de vacância 

Produzir pareceres 
de prestação de 

contas 
- 20 132 Trimestral Ʃ Pareceres produzidos 

Emitir opinião 
técnica sobre 

projetos 
normativos em 

trâmite no CN, em 
matéria correlata 

ao Sistema de 
Justiça 

- 100% 97,91% Trimestral 
(Nº de projetos normativos 
recebidos / Nº de projetos 

normativos analisados) x 100 

Disponibilizar 
vagas para 

capacitação de 
atores do Sistema 

de Justiça em 
métodos 

autocompositivos 
de solução de 

conflitos, por meio 
de cursos 

presenciais e à 
distância 

- 6.000 13.000 Trimestral 
Ʃ Vagas em cursos presenciais; 

Vagas em cursos EaD 

Fonte: SRJ  
 

A SRJ superou grande parte de seus indicadores, demonstrando empenho nas suas políticas. As 
atividades relacionadas a provimentos e vacâncias de membros do Poder Judiciário envolvem atos 
complexos que envolvem a participação de órgãos, entidades e instituições do Poder Executivo e, 
dependendo do tipo de ato envolvido, dos Poderes Judiciário e Legislativo, além das Funções 
Essenciais à Justiça (OAB, Ministério Público e Defensoria Pública). Em 2015, a Secretaria registrou 
105 atos de provimento e 41 atos de vacância de magistrados, totalizando 146 decretos. Cabe registrar 
que o referido indicador apresentado no quadro acima com índice observado igual a 91 pareceres 
corresponde ao período de novembro de 2014 a outubro de 2015, período compreendido no ciclo de 
avaliação de desempenho. 

Outro indicador que apresentou resultado positivo diz respeito à produção de 132 pareceres de 
prestação de contas. No campo das Transferências Voluntárias, a atividade do controle primário no 
acompanhamento da execução e análise das prestações de contas é indispensável para demonstrar a 
boa e regular aplicação dos recursos públicos. Com o objetivo de permitir a organização do trabalho, 
e em atenção ao princípio da eficiência, foram estipuladas metas para a devida resposta às funções de 
Controle (accountability). A superação do indicador revela a produtividade adequada para redução 
do passivo das contas prestadas. 
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Relacionado à emissão de opinião técnica sobre projetos normativos em trâmite no CN, em 
matéria correlata ao sistema de justiça, embora o índice observado seja inferior ao previsto, foram 
empenhados esforços do setor normativo da SRJ, que realiza a análise técnico-jurídica de projetos de 
lei e propostas de emendas à Constituição Federal propostos por diferentes unidades do Ministério da 
Justiça ou por outros atores do sistema de justiça. Para isso, utiliza como marcos teóricos a máxima 
efetividade dos direitos fundamentais e do acesso à ordem jurídica justa, assim como dos métodos de 
solução de conflitos e de redução de litígios. No período de novembro de 2014 a outubro de 2015, o 
setor trabalhou no aprimoramento do texto do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015; 
integrou o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Corrupção e à Impunidade – por um Brasil melhor; 
acompanhou a tramitação do projeto que trata da implantação audiência de custódia no país; além de 
ter emitido parecer sobre diferentes propostas legislativas.  

Finalmente, em relação à disponibilização de vagas, por meio da Escola Nacional de Mediação 
e Conciliação, foi possível realizar a capacitação de diferentes atores sobre temas diversos 
relacionados à resolução pacífica de conflitos, superando a meta prevista. A disponibilização de vagas 
por meio do ENAM esteve presente como meta do PPA 2012-2015, estando os resultados acumulados 
no período de vigência do plano detalhados no subitem 3.3.1. “Objetivos Estabelecidos no PPA de 
Responsabilidade da Unidade e Resultados Alcançados” do presente relatório. 
 

Tabela 36: Indicadores de Desempenho Operacional – SAL 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto Índice Observado Period. Fórmula de Cálculo 

Ampliar o acesso 
dos atos 

normativos de 
competência do 

MJ 

100% 100% 100% Trimestral 
(Nº de portarias classificadas/ Nº 

de portarias publicada) x 100 

Emitir opinião 
técnica sobre 

projetos 
normativos de 

interesse do MJ. 

- 100% 98,5% Trimestral 

(Nº projetos de lei; sanções; vetos 
e exposição de motivos eleitos de 
interesse do MJ/ Nº de projetos 
normativos analisados) x 100 

Fonte: SAL 
 

Ambos os indicadores foram mensurados no âmbito da Avaliação de Desempenho 
Institucional, com período de apuração de novembro de 2014 a outubro de 2015. Pode-se observar 
que todos os atos normativos de competência do MJ e interesse geral foram indexados e classificados, 
alcançando o atingimento total da meta. Já com relação ao indicador referente a emitir opinião técnica 
sobre projetos normativos de interesse do MJ, não foram contabilizados os pareceres emitidos para 
análise dos projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Dessa forma, o índice para o alcance 
da meta ficou abaixo do proposto.  
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4. GOVERNANÇA 
 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a estrutura de governança das Unidades 
Prestadoras de Contas tratadas neste relatório, apresentando atividades, mecanismos e controles 
internos para a adequada execução de suas políticas públicas.  

Cabe ressaltar alguns subitens apontados no Anexo Único da Portaria TCU nº 321, de 30 de 
novembro de 2015, não se aplicam à natureza das UPCs, sendo necessária, portanto, a renumeração 
dos itens inseridos neste capítulo. 

Assim, ao ser abordada a estrutura de governança no subitem 4.1, além de uma descrição, 
identificam-se as instâncias que compõem a governança das UPCs, com suas normas de instituição e 
de regência e com suas atribuições e formas de atuação.  

O subitem 4.2 corresponde ao subitem 5.8 na supracitada Portaria TCU e apresenta a sistemática 
de apuração de ilícitos administrativos, bem como a condução dos processos administrativos 
disciplinares. 

Já o subitem 4.3 (subitem 5.9 da Portaria) traz informações sobre riscos inerentes às UPCs, bem 
como os controles internos administrativos instituídos para a mitigação de tais riscos e garantia da 
consecução dos seus objetivos estratégicos. 
 
 
4.1. Descrição das estruturas de governança 
 

Nos últimos anos, o Ministério da Justiça tem envidado esforços no sentido de aprimorar seu 
ambiente de controle e fortalecer seus mecanismos de governança, com vistas a uma atuação focada 
em resultados e em entregas adequados à sociedade e ao Governo federal.  

A estrutura de governança está organizada em instâncias institucionalizadas capazes de definir 
e implementar as políticas públicas do órgão, bem como de monitorar e avaliar seu desempenho com 
mecanismos que auxiliam na tomada de decisão mais transparente e estratégica. 

Neste contexto, e a partir da necessidade da consolidação de práticas voltadas ao 
estabelecimento da cultura de governança estratégica nos órgãos da estrutura do MJ, criou-se o 
Comitê de Governança Estratégica do Ministério da Justiça – CGE, por meio da Portaria MJ nº 1.185, 
de 2 de julho de 2014. Este, presidido pelo Ministro de Estado da Justiça, envolve a alta administração 
das unidades, sendo composto pelo Secretário-Executivo, Secretário-Executivo Adjunto e titulares 
dos órgãos específicos singulares e das entidades vinculadas.  

As responsabilidades atribuídas ao referido Comitê correspondem a: (i) propor diretrizes 
estratégicas do MJ; (ii) promover o alinhamento e a convergência do planejamento estratégico do MJ 
com as diretrizes estratégicas; (iii) incentivar, no contexto do MJ, o alinhamento das ações 
relacionadas à gestão de tecnologia da informação, de processos, de projetos, de pessoas, 
orçamentária, financeira e contábil com as diretrizes estratégicas; (iv) definir e institucionalizar o 
plano de comunicação do planejamento estratégico; (v) apreciar matérias diversas de relevância 
estratégica; e (vi) monitorar os objetivos, indicadores, metas e/ou iniciativas que foram priorizados 
pelo Secretário-Executivo e pelo Ministro da Justiça. 

Sendo considerada instância interna de apoio à governança, a Coordenação-Geral de 
Planejamento Setorial é responsável pelo apoio administrativo ao CGE, realizando a comunicação 
entre as partes interessadas (interna e externa) e a administração.  

Cabe ainda destacar o importante papel do CGE no âmbito do Planejamento Estratégico do MJ, 
uma vez que atua como responsável pelo acompanhamento e direcionamento das estratégias traçadas.  

Além disso, com o intuito de promover o alinhamento entre as diretrizes estratégicas do 
Ministério da Justiça e a gestão administrativa, de recursos humanos e logísticos, foi instituído o 
Comitê de Governança Administrativa – CGA, por meio da Portaria SE nº 590, de 25 de junho de 
2014.  
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Suas atribuições estão relacionadas a: (i) propor políticas e diretrizes para a melhoria contínua 
nas práticas da gestão administrativa, de logística e de recursos humanos; (ii) fomentar a parceria 
entre órgãos e entidades vinculadas ao MJ para o desenvolvimento de ações referentes à capacitação, 
treinamento e desenvolvimento profissional em temas relacionados às atividades institucionais; (iii) 
propor ao Secretário-Executivo e avaliar a priorização de demandas, incluindo-se as referentes às 
aquisições e contratações de bens e serviços e à alocação de recursos humanos, à luz de diretrizes, 
objetivos, indicadores, metas e/ou iniciativas estratégicas. 

Sendo composto pelos chefes de gabinete, ou por servidores que exercem atribuições 
equivalentes, conta com a participação das seguintes unidades: Gabinete do Ministro, Secretaria-
Executiva, Secretaria Nacional do Consumidor, Secretaria de Assuntos Legislativos, Secretaria de 
Reforma do Judiciário, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos, Departamento Penitenciário Nacional, Comissão de Anistia e Consultoria Jurídica. Vale 
mencionar que o Comitê poderá convidar representantes de outros órgãos e unidades da estrutura 
organizacional do MJ para que possam contribuir com as atividades de aperfeiçoamento dos 
processos de gestão envolvidos. 

Também inserido na estrutura de governança do MJ, o Comitê de Monitoramento da Gestão de 
Convênios – COMGEC foi instituído pela Portaria SE nº 350, de 10 de abril de 2014, alterada pela 
Portaria SE nº 943, de 19 de setembro de 2014. O COMGEC tem por objetivo acompanhar a gestão 
de convênios por determinadas Unidades do MJ (GM, SE, SENACON, SRJ, SNJ, SENASP, SENAD, 
SESGE, CA e DEPEN), atuando de forma permanente. 

Assim, para o devido monitoramento acerca da gestão de convênios, o Comitê adota algumas 
medidas, como: (i) definição de modelo e métrica de acompanhamento da gestão de convênios; (ii) 
análise de fluxo de convênios quanto à celebração, ao acompanhamento concomitante e à prestação 
de contas, com vistas a sugerir medidas para evitar ampliação de estoque; (iii) proposição de critérios 
para priorização da análise de prestação de contas, incluindo o valor dos convênios e a existência de 
indícios de irregularidade; (iv) proposição de critérios e parâmetros quantitativos que orientem os 
limites para celebração de novos convênios, incluindo o alinhamento com as políticas, programas, 
projetos e processos prioritários do MJ, as emendas parlamentares de execução obrigatória, o 
desempenho dos convenentes na execução de recursos já recebidos por parte da Pasta, dentre outros; 
(v) promoção da interlocução com órgãos e instituições, tais como a CGRH e a CGU, no intuito de 
fomentar a capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de celebração, acompanhamento e 
análise de prestações de contas. 

O Comitê, por sua vez, é coordenado por representante do Gabinete do Ministro e composto 
por um titular e respectivo suplente das unidades (GM, SE, DIPROG, SPOA, SENASP), designados 
por meio da Portaria SE nº 944, de 19 de maio de 2014. Sua atuação ao longo do exercício se 
concentrou na definição de boas práticas e critérios orientadores antes da celebração dos convênios 
do Ministério da Justiça, de modo a otimizar a aplicação dos recursos públicos.  

Importante avanço para a governança do MJ consistiu na regulamentação do funcionamento do 
Sistema de Doações e Equipagem – SIDE, a partir da Portaria MJ nº 2.104, de 16 de dezembro de 
2015. Trata-se de um projeto que tem por objetivo o desenvolvimento de sistemática automatizada 
de execução de políticas públicas por meio da aquisição centralizada e subsequente doação de bens a 
estados e municípios, nos termos do art. 15, §5º do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. O 
projeto foi justificado na expectativa de que tal formato implique significativa economia, em custos 
operacionais, em comparação ao modelo de convênios. Breves estudos foram realizados pelo MJ 
indicando que o aumento de eficiência poderia superar em 20 vezes o de transferências voluntárias – 
o custo administrativo unitário de execução de convênios foi apurado entre R$ 70.000,00 e 
R$170.000,00 no âmbito do Ministério, enquanto que o custo para a realização de doação, utilizando-
se como parâmetro a atuação da SDH no programa de Equipagem de conselhos tutelares, é de 
aproximadamente R$ 3.000,00. 
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O SIDE é conduzido pela SE e seu uso regulado pelo Comitê Gestor do SIDE, que integra as 
unidades vinculadas que utilizarem o sistema para a execução de seus programas. 

A iniciativa, portanto, não consiste na implantação de unidade organizacional específica, mas 
sim em uma modalidade de execução de políticas públicas a ser disponibilizada a todas as unidades 
do MJ que realizam programas federais que impliquem na transferência de recursos – bens, no caso 
das doações. Vale ressaltar que o sistema vem sendo elaborado por meio dos contratos de 
desenvolvimento de software já constantes da carteira da CGTI. 

Sua forma de atuação consiste na veiculação de programas federais, via sistemática 
automatizada e informatizada em plataforma web, para a comunicação, recebimento e avaliação de 
propostas, além da aquisição centralizada, entrega, doação condicional e acompanhamento de bens 
para a realização de política públicas de interesse comum entre a União e Estado ou Município. 

Iniciado em julho de 2015, teve sua primeira versão operacional lançada em 17 de dezembro 
do referido ano (v.0.5.0 – http://side.mj.gov.br), oportunidade em que foi anunciado o lançamento do 
primeiro programa a ser realizado com essa sistemática – EPI Bombeiros – para o início de 2016, 
com recursos da ordem de R$ 40 milhões. 

O Ministério da Justiça também possui em sua estrutura um Assessor para Assuntos 
Disciplinares, responsável pela apuração de possíveis irregularidades no âmbito da instituição. A 
estrutura de governança relacionada às atividades correcionais e disciplinares será abordada em 
detalhe no item 4.2. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos. 

Dentre as instâncias de governança do órgão, pode ser mencionado o Grupo de 
Acompanhamento de Auditoria e Fiscalização – GAAF, instituído pela Portaria MJ nº 2.323, de 15 
de julho de 2009, e alterada pelas Portarias MJ nº 2.330, de 14 de outubro de 2011 e 2.587, de 17 de 
outubro de 2012. Os membros que compõem o GAAF são representantes das unidades do MJ e tem 
a responsabilidade de acompanhar as auditorias, fiscalizações, prestações de contas e demais 
demandas realizadas em suas respectivas áreas. A coordenação do grupo, por sua vez, é realizada 
pelo Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça, estando a ele atribuído tanto o 
monitoramento dos prazos para resposta de demandas quanto a análise do teor destas. 

Encontra-se institucionalizada ainda a Comissão Especial de Prospecção para Aquisições – 
COPAQ, criada por meio da Portaria MJ nº 2.710, de 1º de dezembro de 2011, com o intuito de 
fortalecer a observância dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade administrativa, publicidade, economicidade, eficiência e ampla competitividade nas 
contratações do Ministério da Justiça.  

Neste sentido, cabe a COPAQ receber e apreciar pedidos de audiência de empresas ou 
instituições, quando houver interesse de algum órgão do MJ representado na referida Comissão, ou 
ainda em atendimento a edital de chamamento público. Deverá também realizar procedimentos de 
intermediação nos contatos entre empresas ou instituições privadas e unidades do Ministério, em fase 
de prospecção para contratação de produtos, obras ou serviços relacionados a ações no âmbito de 
políticas de segurança para grandes eventos ou ações de projetos designados especiais, conforme ato 
do Ministro de Estado da Justiça, quando a estimativa de despesas for superior a 10 milhões de reais. 

Além de representantes do Ministério da Justiça (SENASP, SESGE, DPF, DPRF, DEPEN), a 
referida Comissão conta com membros dos demais órgãos: Ministério do Esporte – ME; Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MPOG e Autoridade Pública Olímpica. Podem ainda participar como 
observadores especiais das reuniões representantes da Assessoria Especial de Controle Interno, da 
Consultoria Jurídica e do Programa de Transparência do MJ, bem como da Controladoria-Geral da 
União – CGU. 

Também com relação a compras, foi instituída, por meio da Portaria nº 2.081, de 10 de 
dezembro de 2015, a Comissão de Aquisições Compartilhadas – CAC. Tal comissão tem por objetivo 
determinar o procedimento para o planejamento conjunto e a aquisição compartilhada de bens e 
serviços pelas seguintes unidades organizacionais do Ministério da Justiça.  
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Também em plena atividade, a Comissão de Ética do Ministério da Justiça – CEMJ é a instância 
interna de governança de correição que desenvolve seus trabalhos em consonância com os princípios 
fundamentais de: preservação da honra e da imagem da pessoa investigada; proteção da identidade 
do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar; e atuação com 
independência e imparcialidade. A Comissão é composta por uma Secretaria-Executiva e membros 
(titulares e suplentes) que contribuem para a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho da 
gestão da ética. 

Referente à governança na área de TI, o Comitê de Tecnologia da Informação, instituído pela 
Portaria MJ nº 405, de 5 de março de 2012, aprovou o PDTI 2013/2015 do Ministério da Justiça, por 
meio da publicação da Portaria SE nº 1.204/2013. Atualmente denominado Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação – CTI, conforme Portaria MJ nº 3.528, de 3 de dezembro de 2013, o CTI 
busca promover a transformação das necessidades de TI em projetos, possibilitando melhor 
planejamento e controle das ações. Após apresentações e discussões sobre os projetos apresentados, 
o Comitê elencou prioritariamente aqueles que foram providos pelo Ministério da Justiça no biênio 
2013/2015. O processo foi realizado com a participação efetiva de todas as áreas do MJ, sob condução 
da CGTI, promovendo a transparência e envolvimento das mesmas. Após esse início de organização 
das demandas de projeto, o CTI se reuniu nos meses de março e setembro de 2015 para deliberação 
sobre assuntos afetos a acompanhamento de projetos de TI, além da construção do novo PDTI e 
definições normativas.  

Cabe ainda destacar o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual, órgão colegiado consultivo do Ministério da Justiça, que tem por finalidade elaborar as 
diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação 
fiscal dela decorrente e aos delitos contra a propriedade intelectual. Dentre diversos membros, possui 
em sua composição um cargo de presidente e outro de Secretário-Executivo, nos termos definidos 
pelo Regimento Interno da Secretaria-Executiva, no qual figura o CNCP (Portaria nº 1.370, de 15 de 
agosto de 2014), sendo o presidente responsável pela direção, coordenação e supervisão das 
atividades do Conselho, bem como sua representação externa. Já à Secretaria-Executiva cumpre o 
papel de coordenação e planejamento de execuções das ações.  

O CNCP tem representantes titulares e suplentes com mandato de dois anos, bem como 
membros colaboradores. A concepção desse modelo busca permitir a estabilidade dos conselheiros 
por prazo determinado, sopesada pela possibilidade de renovação com as demandas que surgem em 
prazos mais longos.  

Além das reuniões ordinárias e extraordinárias, o CNCP também pode formar Comissões 
Especiais com o objetivo de avaliar matérias específicas.  

Com relação à estrutura de governança da Comissão de Anistia, esta é constituída por um 
Conselho, com vistas a definir as diretrizes da Comissão de Anistia e assessorar o Ministro da Justiça 
em decisões referentes a anistia política, estando previsto no art. 12 da Lei nº 10.559, de 13 de 
novembro de 2002. Atualmente, possui 24 conselheiros que prestam serviço público relevante sem 
qualquer tipo de remuneração.  

A estrutura de governança conta ainda com a presidência da Comissão de Anistia, composta 
pelo Presidente e dois Vice-Presidentes. Compete a ela garantir o funcionamento adequado da 
Comissão de Anistia e a realização plena de todos os seus objetivos, cabendo ainda submeter 
pareceres e resoluções da Comissão ao Ministro da Justiça, convocar e presidir as sessões ordinárias 
e extraordinárias, representar a Comissão perante órgãos públicos, imprensa e sociedade em geral, 
entre outras atribuições. 

A governança no âmbito da Comissão de Anistia também está representada pelo Comitê de 
Acompanhamento da Sociedade Civil – CASC, criado por meio da Portaria CA/MJ nº 01, de 11 de 
março de 2009. O CASC tem o objetivo de atuar como instância social consultiva e orientadora para 
projetos e ações desenvolvidos pela CA referentes à promoção da Justiça de Transição. 
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 Por fim, a Diretoria da Comissão de Anistia, unidade criada pelo Decreto nº 8.031, de 20 de 
maio de 2013, auxilia o órgão no cumprimento de suas competências estabelecidas em lei, além de 
supervisionar as atividades referentes à gestão processual, às políticas públicas e projetos formulados 
pela Comissão, ao Memorial da Anistia Política do Brasil e às atividades administrativas.  

Já no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, com vistas à necessidade de desenvolver o 
controle social da Administração Pública com foco na apresentação de resultados, bem como de 
ampliar os mecanismos participativos no monitoramento e avaliação das políticas públicas, criou-se 
o Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil para a Classificação Indicativa – CASC-
Classind, por meio da Portaria SNJ nº 25, de 04 de julho de 2012. O Comitê, que possui caráter 
consultivo e orientador no âmbito da política pública de Classificação Indicativa, é composto pela 
SNJ e membros da sociedade civil, podendo convidar representantes de organismos internacionais, 
acadêmicos e outros profissionais de especialidade nos temas de sua atuação para reuniões, eventos, 
projetos e quaisquer atividades de que participe. 

Referente à política pública de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – ETP, esta é 
acompanhada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP, 
instituído pelo Decreto nº 7.901, de 04 de fevereiro de 2013, que possui estrutura intersetorial e 
paritária, abrangendo a sociedade e o poder público. Dentre suas atribuições, destacam-se: (i) a 
proposição de estudos e ações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, bem como de estratégias 
para gestão e implementação de ações da Política Nacional de ETP; (ii) o acompanhamento da 
implementação dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas; (iii) a articulação de 
suas atividades àquelas dos Conselhos Nacionais de políticas públicas que tenham interface com a 
temática, para promover a intersetorialidade das políticas; (vi) a articulação e o apoio técnico aos 
comitês estaduais, distrital e municipais de enfrentamento ao tráfico de pessoas na definição de 
diretrizes comuns de atuação, na regulamentação e no cumprimento de suas atribuições. 

Integrado por representantes do MJ, da Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM e da 
Secretaria de Diretos Humanos – SDH, ambas da Presidência da República, e do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, o Comitê atua também na sensibilização e 
mobilização da sociedade para o tema. 

Além disso, cabe mencionar o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, órgão de 
deliberação coletiva no âmbito do Ministério da Justiça, criado pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 
1997. Compete ao referido Comitê: analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira 
instância, da condição de refugiado; decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante 
requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; determinar a perda, em 
primeira instância, da condição de refugiado; orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da 
proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados; aprovar instruções normativas esclarecedoras à 
execução desta Lei. Para tanto, o CONARE conta com a SNJ, especificamente com seu Departamento 
de Estrangeiros, para fornecer o devido suporte, competência estabelecida pelo Decreto nº 6.061, de 
15 de março de 2007. 

Por fim, inclui-se no âmbito da governança do MJ, a Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, instituída em 2003. Sob a coordenação do 
Ministério da Justiça, a estratégia é formada por mais de 60 órgãos dos Poderes executivo, Legislativo 
e Judiciário, além de Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na 
prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A SNJ, por meio de seu Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, atua como Secretaria Executiva da 
ENCCLA. Dentre seus principais resultados, destacam-se: a criação do Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD e a criação 
do LAB-LD, com replicação do modelo nas unidades da Federação, com a formação de uma rede. 
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4.2. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos 
 
4.2.1. Sistemática de Apuração de Ilícitos e Condução dos Processos Administrativos Disciplinares 
 

O Ministro de Estado da Justiça avocou para o seu Gabinete os assuntos relacionados com as 
atividades correcionais e disciplinares, antes afetas à Secretaria-Executiva deste Ministério, por meio 
do inciso VIII do artigo 2º da Portaria nº 2.783, publicada no DOU de 12 de dezembro de 2011. 

Nessa mesma data, foi editada a Portaria nº 2.784, criando o cargo de Assessor para Assuntos 
Disciplinares, vinculado diretamente ao Gabinete do Ministro, com a incumbência de “assessorar o 
Ministro da Justiça nos assuntos relacionados a atividades correcionais e disciplinares, bem como na 
instauração de sindicâncias e composição de comissões disciplinares”. Assim, a Assessoria de 
Assuntos Disciplinares apura a responsabilidade de servidores do MJ. 

Tal assessoria, à guisa de uma Corregedoria, recebe denúncias sobre possíveis irregularidades 
no âmbito do Ministério, no que se refere à conduta de servidores (exceto aquelas de cunho ético, que 
são apuradas pela Comissão de Ética do Ministério), bem como processos realizados fora das normas 
regulamentares, cabendo então a formação de Comissões de Disciplina para a apuração de 
responsabilidades. 

O material (notícias de condutas reprováveis ou processos mal conduzidos) é encaminhado por 
todos os órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro, órgãos específicos singulares, órgãos 
colegiados e pela autarquia vinculada (CADE)  do Ministério da Justiça, exceção feita a eventuais 
ilícitos disciplinares afetos ao Departamento de Polícia Federal e ao Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal,  os quais possuem estruturas correicionais próprias. O mesmo ocorre com a 
fundação vinculada Fundação Nacional do Índio, que também dispõe de corregedoria própria. No que 
tange a processos de interesse do Departamento Penitenciário Nacional, sua estrutura orgânica previu 
a atuação da Corregedoria-Geral apenas no âmbito da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, de 
modo que têm sido apuradas pela Assessoria de Disciplina as infrações cometidas nas esferas da 
Direção-Geral, da Diretoria-Executiva e da Diretoria de Políticas Penitenciárias. 

As sindicâncias são iniciadas com prazo de 30 dias para sua conclusão, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. A Sindicância Investigativa pode gerar a instauração de um Processo 
Administrativo Disciplinar, sendo iniciado com prazo de 60 dias para sua conclusão, passível de 
prorrogação por igual período. Quando concluídos os procedimentos, a Assessoria para Assuntos 
Disciplinares analisa a forma, enquanto que a Consultoria Jurídica analisa o mérito, estando então os 
processos aptos para a decisão final da autoridade instauradora, o Ministro da Justiça. 

 
4.2.2. Execução das Atividades de Correição no âmbito da Unidade 
 

Todos os órgãos da administração direta e indireta têm inerente às suas atribuições o poder 
disciplinar, embora a estrutura formal do Ministério da Justiça não conte com uma Corregedoria 
Seccional, conforme prevê o Decreto nº 5480, de 30 de junho de 2005. No entanto, ressalta-se que 
após diálogos junto ao MPOG, prevê-se a criação da Corregedoria Seccional, de modo a normatizar 
a estrutura específica responsável por cuidar dos assuntos disciplinares, permitindo maior celeridade 
na resolução dos processos administrativos. Assim, tanto a instauração quanto o acompanhamento e 
a orientação dos trabalhos das comissões de processos e procedimento disciplinares ficarão a cargo 
de tal Corregedoria.  

Dessa forma, haverá ganho de eficiência dentro do órgão, uma vez que os trabalhos 
disciplinares serão desenvolvidos de forma mais adequada, além de aliviar para melhor desempenho 
das funções que são pertinentes àquelas autoridades que antes estavam sobrecarregadas com os 
trabalhos disciplinares. 
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Neste contexto organizacional, a Assessoria para Assuntos Disciplinares, no ano de 2015, 
conseguiu dar andamento em todos os procedimentos disciplinares, como se pode observar na tabela 
abaixo: 

 
Tabela 37: Procedimentos Disciplinares 

PROCEDIMENTO 
DISCIPLINAR 

INSTAURADOS RELATADOS 

Processo Administrativo Disciplinar 24 6 (25%) 
Sindicância Acusatória 0 0 

Sindicância Investigativa 35 26 (75%) 
Fonte: Gabinete do Ministro  
 

Além dos relatórios nos feitos de 2015, conforme tabela acima, registre-se que foram 
concluídos neste exercício alguns processos de 2014, a saber: 2 Sindicâncias (Portarias nº 1748 e 
1667) e 5 Processos Administrativos Disciplinares (Portarias nº 2196, 1550, 1548, 1199 e 779). Além 
disso, foram concluídos 4 Processos Administrativos Disciplinares de 2013 (Portarias nº 3664, 3196, 
3194 e 2888). Assim, dos 59 feitos instaurados em 2015 e dos 11 recebidos de exercícios anteriores, 
43 processos foram relatados, o que equivale a um índice de conclusão de feitos de 61%. 

Além disso, foram realizados os controles de escrituração digital em “Tombinho” e o registro 
das informações no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD. Quanto a este último, 
a Assessoria para Assuntos Disciplinares cumpre o disposto no artigo 5º, da Portaria da CGU nº 1.043, 
de 24 de julho de 2007. 
 
4.2.3. Aderência do Registro de Informações relativas a Processos Disciplinares aos Preceitos 
estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043/2007 
 

Tabela 38: Procedimentos Cadastrados 

PORTARIA 
Nº 

PROCESSO 
Nº 

TIPO DATA 
PUBLICAÇÃO 

DATA 
INSERÇÃO 
CGU/PAD 

EXTRAPOLAÇÃO 
DO PRAZO 

20 08001.000231/2015-18 PAD 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 
21 08001.000235/2015-98 Sindicância 16/01/2015 17/03/2015 Sim – Justificativa 1 
22 08001.000237/2015-87 Sindicância 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 
23 08001.000238/2015-21 Sindicância 16/01/2015 28/05/2015 Sim – Justificativa 1 
24 08001.000239/2015-76 Sindicância 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 
25 08001.000240/2015-09 Sindicância 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 
26 08001.000241/2015-45 Sindicância 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 
27 08001.000242/2015-90 Sindicância 16/01/2015 28/05/2015 Sim – Justificativa 1 
28 08001.000243/2015-34 Sindicância 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 
29 08001.000230/2015-65 PAD 16/01/2015 13/03/2015 Sim – Justificativa 1 

113 08001.000966/2015-33 PAD 26/02/2015 13/03/2015 Não 
114 08001.000965/2015-99 PAD 26/02/2015 13/03/2015 Não 
181 08001.001798/2015-01 Sindicância 01/04/2015 19/05/2015 Sim – Justificativa 2 
216 08001.001758/2015-51 PAD 06/04/2015 14/04/2015 Não 
305 08001.002158/2015-19 PAD 28/04/2015 20/05/2015 Não 
306 08001.002151/2015-99 PAD 28/04/2015 21/05/2015 Não 
378 08001.002965/2015-23 Sindicância 20/05/2015 26/05/2015 Não 
379 08001.002966/2015-78 PAD 20/05/2015 27/05/2015 Não 
380 08001.002969/2015-10 PAD 20/05/2015 27/05/2015 Não 
381 08001.002971/2015-81 Sindicância 20/05/2015 27/05/2015 Não 
382 08001.002972/2015-25 Sindicância 20/05/2015 26/05/2015 Não 
509 08001.003103/2015-18 PAD 27/05/2015 16/06/2015 Não 
510 08001.003101/2015-29 Sindicância 27/05/2015 16/06/2015 Não 
511 08001.003088/2015-16 Sindicância 27/05/2015 30/06/2015 Não 
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PORTARIA 
Nº 

PROCESSO 
Nº 

TIPO DATA 
PUBLICAÇÃO 

DATA 
INSERÇÃO 
CGU/PAD 

EXTRAPOLAÇÃO 
DO PRAZO 

512 08001.003099/2015-98 Sindicância 27/05/2015 30/06/2015 Não 
706 08001.003650/2015-01 PAD 22/06/2015 10/07/2015 Não 
713 08001.003668/2015-03 Sindicância 23/06/2015 24/06/2015 Não 
714 08001.003652/2015-92 Sindicância 23/06/2015 24/06/2015 Não 
715 08001.003649/2015-79 PAD 23/06/2015 07/07/2015 Não 

1031 08001.004608/2015-08 Sindicância 30/07/2015 29/09/2015 Sim – Justificativa 3 
1281 08001.004764/2015-61 Sindicância 07/08/2015 25/08/2015 Não 
1282 08001.004763/2015-16 Sindicância 07/08/2015 24/08/2015 Não 
1283 08001.004794/2015-77 Sindicância 07/08/2015 13/08/2015 Não 
1284 08001.004799/2015-08 Sindicância 07/08/2015 25/08/2015 Não 
1285 08001.004797/2015-19 Sindicância 07/08/2015 16/09/2015 Sim – Justificativa 3 
1286 08001.004766/2015-50 PAD 07/08/2015 27/08/2015 Não 
1470 08001.005525/2015-28 Sindicância 10/09/2015 14/09/2015 Não 
1517 08001.005835/2015-42 Sindicância 21/09/2015 05/10/2015 Não 
1518 08001.005829/2015-95 PAD 21/09/2015 24/09/2015 Não 
1519 08001.005830/2015-10 PAD 21/09/2015 05/10/2015 Não 
1520 08001.005831/2015-64 PAD 21/09/2015 05/10/2015 Não 
1521 08001.005832/2015-17 PAD 21/09/2015 05/10/2015 Não 
1522 08001.005842/2015-44 PAD 21/09/2015 25/09/2015 Não 
1523 08001.005833/2015-53 Sindicância 21/09/2015 28/09/2015 Não 
1524 08001.005834/2015-06 Sindicância 21/09/2015 02/10/2015 Não 
1682 08001.006301/2015-33 Sindicância 09/10/2015 14/10/2015 Não 
1699 08001.006320/2015-60 Sindicância 13/10/2015 15/10/2015 Não 
1700 08001.006321/2015-12 Sindicância 13/10/2015 26/10/2015 Não 
2105 08001.007728/2015-59 Sindicância 18/12/2015 23/12/2015 Não 
2106 08001.007712/2015-46 PAD 18/12/2015 06/01/2016 Não 
2107 08001.007727/2015-12 Sindicância 18/12/2015 23/12/2015 Não 
2108 08001.007725/2015-15 PAD 18/12/2015 06/01/2016 Não 
2109 08001.007724/2015-71 PAD 18/12/2015 06/01/2016 Não 
2110 08001.007726/2015-60 PAD 18/12/2015 06/01/2016 Não 
2111 08001.007741/2015-16 PAD 18/12/2015 24/12/2015 Não 
2112 08001.007730/2015-28 PAD 18/12/2015 23/12/2015 Não 
2113 08001.007729/2015-01 Sindicância 18/12/2015 23/12/2015 Não 
2115 08001.007733/2015-61 Sindicância 18/12/2015 23/12/2015 Não 
2119 08001.007707/2015-33 Sindicância 18/12/2015 23/12/2015 Não 

Fonte: Gabinete do Ministro e Sistema CGU-PAD 
 
Justificativas para as ocasiões de descumprimento do prazo de 30 dias para inserção dos dados no 
Sistema CGU-PAD (Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007): 
 
Justificativa 1 (Portarias nº 20 a 29): No período de 01/01 a 09/03/2015, a Assessoria de Assuntos 
Disciplinares permaneceu sem seu titular, que assumira a Secretaria de Segurança Pública do Estado 
do Ceará, e sem substituto, que estava em fruição de licença-capacitação. Saliente-se que o Assessor 
Substituto também era o único servidor cadastrado para inserir dados no Sistema CGU-PAD. Assim, 
somente após a posse do atual Assessor de Disciplina, ocorrida em 10/03/2015, por meio da Portaria 
nº 161, publicada no DOU de 09 de março de 2015, é que foi possível cadastrar novos usuários e 
implementar as rotinas administrativas necessárias à regular alimentação do referido sistema. Tal fato 
explica os atrasos na inserção das Portarias nº 20 a 29 relacionadas na tabela acima, todas publicadas 
em 16 de janeiro de 2015. Registre-se também que, no caso das Portarias nº 23 e 27, o Sindicante 
(responsável pelo encaminhamento das informações às cadastradoras para a alimentação do Sistema 
CGU-PAD) esteve em curso de formação após a publicação, havendo atraso maior na inserção dos 
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dados pertinentes a esses dois processos em específico, com inclusão apenas no dia 28 de maio de 
2015. 
 
Justificativa 2 (Portaria nº 181): 4 dias após o encaminhamento pelo Sindicante das informações 
pertinentes à Portaria nº 181, em 16 de abril de 2015, sobreveio período de 30 dias de férias da única 
servidora cadastrada à época para a inserção das informações no Sistema CGU-PAD. Somente após 
seu retorno ao trabalho foi possível a alimentação do sistema. Cabe ressaltar que posteriormente 
novos servidores foram lotados na Assessoria de Assuntos Disciplinares, sendo possível assim 
cadastrar mais usuários para a inclusão de dados no sistema, evitando a reincidência do problema. 
 
Justificativa 3 (Portarias nº 1031 e 1285): Os Sindicantes, em ambas ocasiões, foram Advogados da 
União lotados em outros órgãos do Ministério da Justiça. A circunstância de terem trabalhado fora 
das instalações da Assessoria de Assuntos Disciplinares, somada ao acúmulo da condução de feitos 
disciplinares com as atribuições regulares de seus cargos, acarretou em atraso no envio das 
informações para que as cadastradoras promovessem a atualização do Sistema CGU-PAD. 
 
 
4.3. Gestão de Riscos e Controles Internos 
 

Ao longo dos anos, o Ministério da Justiça tem concentrado esforços no sentido de melhorar 
seus controles internos. Para tanto, implementou alguns mecanismos de controle formais, como o 
Comitê de Governança Estratégica, que avalia, em reuniões periódicas da alta administração, as 
incertezas que possam comprometer os principais objetivos da unidade, acompanhando as ações em 
curso, especialmente de projetos definidos como prioritários para o MJ.  

É importante ressaltar que a mesma portaria que criou o CGE também deu início ao processo 
de planejamento estratégico 2015-2019 do MJ, elaborado ao longo do exercício de 2015. Tal 
ferramenta possibilita nortear as políticas públicas de médio e longo prazo do Ministério, auxiliando 
no fortalecimento da gestão estratégica, bem como na cultura do planejamento e monitoramento. 

Outro mecanismo formal, com vistas a melhorar a gestão e minimizar riscos, consiste no Comitê 
de Governança Administrativa, instituído pela Portaria nº 590, de 25 de junho de 2014 e tem como 
objetivo propor políticas e diretrizes para a melhoria contínua nas práticas da gestão administrativa, 
de logística e de recursos humanos, bem como de fomentar a parceria entre órgãos e entidades 
vinculadas ao MJ. Assim, o CGA monitora o andamento das ações administrativas cujo resultado 
poderá impactar os objetivos definidos pela instituição, buscando corrigir rumos e propor alternativas 
para minimizar os riscos. 

Cabe ressaltar que o Planejamento Estratégico do MJ foi elaborado e implementado ao longo 
de 2015, contemplando também a avaliação de riscos em seus projetos. Durante a sua elaboração, as 
Unidades identificaram os principais riscos com potencial de interferir no alcance dos objetivos e 
metas institucionais do órgão. Devido à pluralidade temática e à transversalidade das políticas 
públicas que o Ministério está inserido, dentre os principais riscos apontados estão a dificuldade tanto 
de implementar as políticas integradas quanto de engajamento dos órgãos parceiros, que acabam 
levando ao descumprimento dos prazos estabelecidos e, consequentemente, ao atraso na condução 
dos processos.  

Diante de tal dificuldade, e como forma de mitigar e controlar tais riscos, o MJ tem buscado 
aprimorar a avaliação de seus possíveis parceiros antes de propor a realização de acordos, bem como 
na formalização de pactuações que dependam de priorizações por parte dos estados. Além disso, foi 
elaborada a cadeia de valor, um dos produtos do PE, com os macroprocessos de “Cooperação 
governamental e intersetorial” e de “Suporte à Gestão de Parcerias”, contemplando processos que 
visam melhorar a articulação das unidades envolvidas internamente com os demais poderes, setores 
e órgãos. 
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Ainda no âmbito do Planejamento Estratégico, foi instituído rito de monitoramento, tratado 
com maior detalhamento no item 3.2 do presente relatório, que realiza controle mensal da execução 
da estratégia do MJ como um todo. Por meio desse monitoramento, é realizada a análise de riscos que 
possam comprometer o alcance dos objetivos pactuados à luz dos indicadores traçados. Em 
periodicidade semanal, realizam-se reuniões temáticas de pontos de controle dos assessores do 
Gabinete da Secretaria-Executiva, Gabinete do Ministro e equipe de coordenação do PEMJ 
(CGPLAN) para controlar e avaliar os projetos, viabilizando a identificação de problemas e a adoção 
de medidas mitigadoras.  

Com especial atenção na área de tecnologia da informação, o Ministério conta com uma 
ferramenta que se destina às atividades de inventário, análise, avaliação e tratamento dos riscos da 
unidade, de forma a automatizar o processo de gestão de riscos, ao fornecer suporte à tomada de 
decisões, além de facilitar o desenvolvimento de estratégias para controlar e minimizar os riscos a 
níveis aceitáveis pela organização.   

Ademais, referente à gestão de pessoas, informa-se que os controles para mitigar os riscos, 
especialmente, aqueles que possam comprometer de forma grave o cumprimento da missão 
institucional estão elencados no subitem 7.1.3 deste Relatório. 

No que se refere especificamente a controles internos para assessoramento da gestão, o Assessor 
Especial de Controle Interno – AECI tem a incumbência de assessorar o Ministro de Estado nas áreas 
de controle, risco e integridade da gestão. O AECI presta ainda suporte às unidades do MJ para 
elaboração do Relatório de Gestão e ao longo das Auditorias de Contas da CGU; realiza o 
monitoramento e a supervisão do atendimento às recomendações e determinações exaradas pelos 
órgãos de controle ao Ministério; promove a realização de estudos periódicos acerca da gestão de 
políticas públicas, com vistas ao aperfeiçoamento das políticas e mitigação de riscos; providencia os 
trâmites necessários para remessa de processos de Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas 
da União, com a devida ciência aos gestores; coordena e administra o sistema CGU-PAD no âmbito 
do MJ; e presta orientação permanente aos gestores nos assuntos de controle interno relacionados à 
gestão. 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
A fim de demonstrar os canais de comunicação que são disponibilizados aos cidadãos pelo 

Ministério da Justiça, especificamente pelas Unidades Prestadoras de Contas aqui abrangidas, este 
capítulo traz informações correspondentes ao item 6, Anexo Único da Portaria TCU nº 321/2015. 
Ressalta-se que os subitens 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9 não foram atribuídos as UPCs.   

Após remuneração, o subitem 5.1 traz os canais e as formas de acesso do cidadão para fins de 
solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, contemplando dados gerenciais e estatísticos sobre 
o atendimento às demandas e os resultados decorrentes. 

O subitem 5.2. contempla informações sobre a elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao 
Cidadão, enquanto o subitem 5.3 aborda os mecanismos utilizados para medir a satisfação dos 
cidadãos-usuários dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação das unidades e seus resultados 
em pesquisas de opinião realizadas. 

A relação de sites e caminhos de acesso para a obtenção de informações acerca da atuação das 
UPCs consideradas relevantes à sociedade está contemplada no subitem 5.4.  

Encerra-se o capítulo com o subitem 5.5, que traz informações sobre as medidas adotadas para 
o cumprimento das normas relativas à acessibilidade, garantindo o acesso por cidadãos portadores de 
alguma deficiência. 
 
 
5.1. Canais de Acesso e de Participação do Cidadão 
 

O Ministério da Justiça tem disponibilizado mecanismos que garantam uma adequada 
comunicação junto à sociedade, por meio de diversas áreas responsáveis por receber as demandas do 
cidadão, sendo elas: Ouvidoria-Geral do MJ (GM); Coordenação do Programa Transparência e 
Acesso à Informação (GM), que coordena as atividades do serviço de informação ao cidadão; Central 
de Atendimento da Comissão de Anistia e da Secretaria Nacional de Justiça; Secretaria de Reforma 
do Judiciário, a partir do Atlas de Acesso à Justiça; e Secretaria de Assuntos Legislativos, com o 
Portal do Projeto Pensando o Direito.  

Os canais de acesso são considerados como ferramentas de relacionamento importantes, de 
modo a possibilitar tanto o reconhecimento e a compreensão pelo cidadão das políticas executadas 
no âmbito do órgão quanto para que o MJ identifique a percepção que a sociedade tem de sua atuação 
a partir de suas solicitações, reclamações, denúncias e sugestões.  

Criada em 2012, a Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça é um canal direto de acesso do 
cidadão, tendo a finalidade principal de planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades 
de ouvidoria no âmbito do MJ. Cabe ressaltar que a Portaria nº 2.984, de 9 de setembro de 2013 
designou servidora como responsável, dentre outras competências, por “exercer a coordenação e 
articulação, e orientar tecnicamente as unidades descentralizadas de ouvidoria do Ministério da 
Justiça e de seus órgãos e entidades vinculadas”.  

Fortalecendo o papel da Ouvidoria-Geral, e com o objetivo de tratar as demandas apresentadas 
pela sociedade, foi implementado um sistema eletrônico customizado do Serviço Federal de 
Processamento de Dados – SERPRO. Tal sistema é constantemente atualizado para maior adequação 
da Ouvidoria às responsabilidades do Ministério da Justiça. O acesso se dá pelo endereço eletrônico 
http://www.justica.gov.br/ouvidoria. 

Desde 2014, as atividades relacionadas à transparência, acesso à informação, abertura de dados 
e participação, principalmente interna, foram agregadas à coordenação da Ouvidoria.  

Em relação às atividades precípuas de Ouvidoria, no ano de 2015, foram recebidas 9.301 
manifestações dos cidadãos, tanto pelo sistema eletrônico, como por e-mail. A tabela abaixo apresenta 
este quantitativo fragmentado por tipo de manifestação: 
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Tabela 39: Manifestações dos Cidadãos à Ouvidoria Geral 

Tipo Quantidade Respondidas 

Elogio 324 324 
Solicitação 2.965 2.822 
Sugestão 414 400 
Reclamação 2.896 2.773 
Denúncia 2.702 138 
Total  9.301 6.457 

Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 
A Ouvidoria-Geral tem se apresentado como um canal que, gradativamente, se transforma em 

efetivo instrumento de gestão. No ano de 2015, foram desenvolvidos trabalhos em parceria com a 
Secretaria Nacional de Justiça e com a Comissão de Anistia, que tinham como objetivo o 
aprimoramento da prestação dos serviços, atuação conjunta e colaborativa. 

Um dos trabalhos resultantes desta parceria foi o lançamento, em dezembro de 2015, de outro 
canal de acesso ao cidadão, a “central de atendimento virtual” (http://www.justica.gov.br/central). 
Este canal foi criado com o objetivo de deixar à disposição dos usuários dos serviços as informações 
que, de forma mais recorrente, eram demandadas à central de atendimento, tornando o serviço mais 
transparente e disponível ao cidadão. 

O MJ conta ainda com uma área específica sobre acesso à informação no site da instituição, 
além de um estruturado Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, um dos principais canais utilizados 
pela sociedade para registrar solicitações de informação. Assim, a transparência ativa tem o escopo 
de disponibilizar o maior número de informações possíveis, a fim de serem reduzidos os custos 
gerados no processamento e gerenciamento dos pedidos de acesso a informações que já poderiam ser 
disponibilizados, ativamente, pelo órgão.  

Cabe ressaltar que, no ano de 2015, a junção das atividades de Ouvidoria e Transparência 
facilitou a identificação de situações críticas que puderam ser solucionadas a partir de um trabalho de 
comunicação social. Como exemplo, podem ser mencionados problemas técnicos que ocorreram com 
o Cadastro Nacional de Entidades Sociais – CNES e que refletiram em um aumento da demanda de 
Ouvidoria. No entanto, a crise foi logo identificada e rapidamente solucionada a partir da parceria das 
unidades envolvidas (Ouvidoria e SNJ) com a Assessoria de Comunicação Social, que prontamente 
divulgou nota explicativa e orientadora aos usuários dos serviços. O Gabinete do Ministro, por meio 
de sua Assessoria de Comunicação Social, se utiliza das redes sociais para publicar campanhas 
publicitárias e notícias do MJ. (Facebook: https://www.facebook.com/JusticaGovBr / Twitter: 
https://twitter.com/JusticaGovBR / Instagram: https://www.instagram.com/ministeriodajustica / 
Youtube: https://www.youtube.com/user/JusticaGovBR). A ACS também publica áudios na 
plataforma online Soundcloud (https://soundcloud.com/justicagovbr) e, com menor frequência, 
conteúdos na rede Slideshare (http://pt.slideshare.net/justicagovbr/presentations).  

Com relação aos canais de acesso do cidadão disponibilizados em 2015 pela Comissão de 
Anistia, destaca-se sua Central de Atendimento, localizada nas dependências do Ministério da Justiça, 
que tem a responsabilidade de auxiliar os requerentes na elucidação de questionamentos (inclusive 
sobre a tramitação dos processos) e de dar prosseguimento aos documentos e requerimentos de anistia 
recebidos de particulares e de órgãos internos e externos ao MJ, sendo essencial para a organização 
documental da Comissão.  

Suas atividades estão relacionadas a: (i) prestação de informações gerais ao público, por meio 
de atendimento presencial, telefônico e eletrônico, sobre procedimentos necessários para protocolo 
de novos requerimentos; (ii) prestação de informações sobre requerimentos de anistia e 
disponibilização de autos a requerentes e procuradores; (iii) encaminhamento de solicitações e 
problemas identificados aos demais setores; (iv) atualização de dados cadastrais de requerentes. 
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Tabela 40: Canais de Acesso da Comissão de Anistia 

Canal de Acesso 
Média Mensal 

2015 

Atendimento presencial (balcão) 282,1 

E-mails 562,6 

Telefones 370 

Site * 
Fonte: Comissão de Anistia 
* No site, o cidadão-usuário visualiza informações sobre o trabalho da Comissão de Anistia e a tramitação dos pedidos.  
Para solicitações, dúvidas, reclamações e sugestões, ele é direcionado ao contato por e-mail e telefones do órgão. 

 
Determinadas atividades realizadas pela CA, em virtude de ocorrerem fora das dependências 

do MJ, inclusive fora da cidade de Brasília, podem ser consideradas canais de acesso do cidadão ao 
trabalho realizado. Neste sentido, diversas solicitações e contribuições são coletadas durante as 
Caravanas da Anistia – sessões públicas de análise dos requerimentos de anistia –, bem como nas 
audiências públicas e nos seminários realizados, em editais de seleção de projetos das iniciativas 
“Marcas da Memória” e “Clínicas do Testemunho”, e em reuniões com o Comitê de 
Acompanhamento da Sociedade Civil. 

A Comissão de Anistia mantém página na rede social Facebook 

(www.facebook.com/comissaodeanistia), por meio da qual divulga as pautas das sessões de 
julgamento, os projetos de memória e reparação, dissemina produtos culturais de memória e repercute 
notícias de interesse na temática da justiça de transição e dos direitos humanos. Ao longo de 2015, 
foi realizada campanha de divulgação da página que ampliou o número de “curtidas” da página da 
Comissão de cerca de 3 mil para 10 mil. As publicações no Facebook são replicadas no perfil da 
Comissão no Twitter (www.twitter.com/comissaoanistia). Por fim, a Comissão também disponibiliza 
vídeos por meio de seu canal no Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCup98iVvNvo1PMTNjpUlTQA). 

Registra-se ainda a atualização ocorrida no site do Ministério da Justiça, disponibilizando 
ferramenta de consulta on-line sobre a situação dos processos. Outro ponto importante foi a adesão 
do MJ ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI, permitindo aos requerentes que solicitam o acesso 
permanente, à distância, à integra de seu requerimento e seus andamentos. Tais medidas tendem a 
contribuir para a redução da demanda de atendimento, tendo em vista que o usuário-cidadão terá 
acesso simplificado à informação.  

Em relação à Secretaria Nacional de Justiça, esta contou ao longo de 2015 com a Central de 
Atendimento, para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões sobre os temas de direitos 
de estrangeiros e titulações de entidades sociais. Suas atividades incluíram: 

- Orientar os interessados sobre a legislação de estrangeiros e sua aplicação; 
- Prestar informações sobre processos (prorrogação de prazo de estada, transformação de visto, 

permanência definitiva, mudança de empregador, entre outros); 
- Esclarecer dúvidas acerca das exigências formuladas durante a instrução dos pleitos, bem 

como a forma de melhor atendê-las; 
- Prestar informações sobre qualificação de entidades sociais sem fins lucrativos como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP ou Utilidade Pública Federal – UPF 
ou organizações estrangeiras – OEs sem fins lucrativos para funcionarem no país, bem como a 
renovação anual das respectivas qualificações e autorizações. 

 
Tabela 41: Canais de Acesso da SNJ 

Canal de Acesso 
Média Mensal 

2015 

Atendimento presencial (balcão) 401,58 

E-mails 3.528,08 
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Telefones 1.043,58 

Fonte: SNJ 

 
Tabela 42: Total por Tipo de Atendimento da SNJ 

Tipo de Atendimento 
Total por tipo 

Ano 2015 

Andamento Processual 29.839 

Prioridade 5.687 

Acesso aos processos 3.827 

Reclamações 11.211 

Outros 9.115 

Total 59.679 

Fonte: SNJ 

 
Ainda no âmbito da SNJ, cabe mencionar que a partir da reformulação do sítio do Ministério 

da Justiça, as informações ficaram mais claras e objetivamente apresentadas, facilitando o acesso do 
cidadão. Além disso, temáticas específicas possuem seu respectivo canal de comunicação com o 
cidadão, sendo eles: sac.dejus@mj.gov.br, para assuntos relacionados à coordenação de entidades 
sociais; classificacaoindicativa@mj.gov.br, para informações acerca da Classificação Indicativa; 
traficodepessoas@mj.gov.br, relativo ao Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; drci@mj.gov.br, para 
assuntos relacionados à recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional; 
cooperacaopenal@mj.gov.br e cooperacaocivil@mj.gov.br, para Cooperação em matéria penal e 
civil, respectivamente.  

Além dos meios virtuais, a Secretaria, nos assuntos de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica, também garante o acesso por atendimento presencial em dias úteis, no horário comercial.  

Relacionado aos estrangeiros, além dos e-mails institucionais, estão disponíveis a central de 
atendimento virtual no portal do MJ e os canais de comunicação interna do órgão, como a ouvidoria. 
Assim como em diversas unidades, também na SNJ, o sistema SEI facilitou o acesso aos cidadãos, 
uma vez que o próprio interessado ou terceiros com procuração nos autos obtém informações sobre 
seus respectivos processos. 

Já na Secretaria de Reforma do Judiciário, o cidadão dispõe do Portal Atlas de Acesso à Justiça 
(www.acessoajustica.gov.br), lançado em dezembro de 2013, sendo o resultado de cooperação entre 
o Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília – UnB, que teve por objetivos a construção de 
um mapa de endereços do Sistema de Justiça, a elaboração e divulgação de indicadores nacionais de 
acesso à justiça e a construção de conteúdos de educação em direitos. 

O Portal Atlas oferece, entre outros serviços, um mapa que permite aos usuários identificar e 
localizar as unidades do Sistema de Justiça do Brasil de modo georreferenciado, considerando as 
dimensões judicial e extrajudicial. Isso significa que, ao digitar seu endereço ou o endereço onde 
esteja, o cidadão tem condições de traçar rotas ou saber onde se encontram as mais próximas vias de 
informações, de proteção e de efetivação dos seus direitos, tais como Tribunais, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Ordem dos Advogados e suas seções e subseções, Cartórios e Serventias, 
Delegacias de Polícias, Postos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, entre outros.  

Seu acesso também pode se dar por meio de aplicativos desenvolvidos para plataformas 
Android, IOS e Windows Phone. 
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Gráfico 1: Acessos ao Portal Atlas - 2015 

 
Fonte: SRJ 

 
 
 

Tabela 43: Números de acesso ao Portal Atlas - 2015 

Mês Visualizações de página 

Janeiro 67.872 

Fevereiro 55.998 

Março 69.712 

Abril 80.245 

Maio 62.079 

Junho 56.515 

Julho 60.646 

Agosto 51.884 

Setembro 47.684 

Outubro 26.076 

Novembro 19.419 

Dezembro 13.511 

Total 611.641 

Fonte: SRJ 

 
Tabela 44: Número de downloads dos aplicativos Atlas 

Aplicativo Número de downloads 

Google Play 2.009 

Apple Store 456 

Windows Phone 67 

Total 2.532 

Fonte: SRJ 

 
Por fim, referente à Secretaria de Assuntos Legislativos, além dos canais disponibilizados no 

âmbito do MJ como um todo, seu contato com os cidadãos se dá por meio do portal do Projeto 
Pensando o Direito, além das redes sociais, como Twitter @projetopd; página no Facebook 
(https://www.facebook.com/projetopd) e canal no Youtube 
(https://www.youtube.com/user/pensandoodireito).  
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Por esses meios, são recebidos elogios, críticas, sugestões e muitas vezes até pedidos de 
orientações sobre serviços públicos. Cabe mencionar que o projeto permite ainda a participação social 
na proposição de novas pautas para discussão. 

 
Tabela 45: Números relacionados aos canais de acesso pela SAL - 2015 

Canal Estatística 

Portal Pensando o Direito 
Número de usuários: 110.966 

Visualizações de páginas: 457.876 

Facebook Pensando o Direito 
Número de seguidores: 6.218 

Alcance das publicações: 265.000 pessoas 

Youtube Pensando o Direito 

Número de vídeos: 112 

Nº de pessoas que acessaram a página: 22.497 

Estimativa de minutos assistidos: 95.489 

Número de inscritos: 294 (agosto/2015) 

Twitter 
Número de seguidores: 1.720 

Total de impressões: 233.106 
Fonte: SAL 

 
Para auxiliar na divulgação da comunicação das atividades da Secretaria e atrair um número 

maior de participantes da sociedade, foi desenvolvido um plano de comunicação. No início de 2015, 
a SAL lançou dois debates públicos. Com o suporte de redes sociais criadas exclusivamente para 
promover o Marco Civil da Internet e o anteprojeto de lei de Proteção de Dados Pessoais, os resultados 
surpreenderam. A plataforma do Marco Civil obteve quase 200 mil visualizações. O número elevado 
de acessos ao site demonstra que a taxa de engajamento e o alcance de público nas redes sociais 
auxiliaram de forma significativa a divulgação dos debates públicos realizados no primeiro semestre 
de 2015. 

 
 

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão 
 

A Carta de Serviços ao Cidadão do MJ teve sua elaboração iniciada em 2013, sob a coordenação 
da Ouvidoria-Geral. Inicialmente, foi realizado o mapeamento das unidades que prestam serviços 
diretamente aos cidadãos, para assim solicitar as mesmas a produção textual de informações sobre 
seus respectivos serviços. Após análise qualitativa e consolidação por parte do Gabinete do Ministro, 
coube à Assessoria de Comunicação Social a formatação, diagramação e divulgação no portal do 
Ministério da Justiça. 

Disponível de forma integral aos usuários dos serviços do MJ, a Carta de Serviços traz 
informações sobre as competências da instituição, sua estrutura organizacional, localização, e, 
principalmente, a descrição detalhada dos serviços prestados pelas unidades diretamente aos 
cidadãos, a forma e os meios de acesso, prazo para atendimento, formas de acompanhamento do 
andamento da demanda, bem como canais e contatos para avaliação desses serviços pelo interessado. 
O documento pode ser também consultado de modo fragmentado por unidade, conforme a natureza 
do serviço pretendido, podendo ser acessada no sítio http://www.justica.gov.br/Acesso/servicos-ao-
cidadao-2/anexos/carta_de_servicos_mj.pdf/view. 

No segundo semestre de 2015, iniciou-se o processo de revisão da Carta de Serviços, em que 
cada área tornou-se responsável por atualizar o conteúdo de sua carta, inclusive o processo de trabalho 
para a prestação do serviço, com o objetivo de facilitar o acesso ao usuário. 

No âmbito da Comissão de Anistia, cabe mencionar a produção da Cartilha Informativa para 
divulgar aos cidadãos os serviços prestados, esclarecer dúvidas sobre a concessão de anistia política 
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e sobre as formas de encaminhar requerimento e acompanhar o andamento dos respectivos processos. 
Tal Cartilha teve recentemente seu conteúdo atualizado em formato de perguntas e respostas e 
encontra-se disponível no site da Comissão (http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/anistia/perguntas-frequentes). 

 
 

5.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários 
 
O Ministério da Justiça, a partir da disponibilização de canais de acesso ao cidadão-usuário, 

bem como dos serviços prestados pela instituição, conta com mecanismos que possibilitam mensurar 
o grau de satisfação de seus clientes. Neste sentido, e em atendimento ao art.12 do Decreto nº 
6.932/2009, pesquisas de satisfação são realizadas junto aos usuários. 

Atualmente, o Sistema de Ouvidoria permite ao cidadão que avalie o atendimento e a resposta 
da ouvidoria em três níveis: “Estou satisfeito (a)”, “Estou relativamente satisfeito(a)” ou ainda “Estou 
totalmente insatisfeito(a)”. 

Entretanto, cabe ressaltar que a avaliação não é de preenchimento obrigatório, observando-se 
que dentre as 9.301 manifestações, foram realizadas apenas 258 avaliações em relação ao atendimento 
e 528 avaliações em relação à resposta recebida, soma que não representa nem 10% da população 
atendida. Portanto, não se configura como um instrumento preciso para aferição de satisfação. O 
quadro abaixo apresenta o resultado apresentado em 2015. 

 
Tabela 46: Avaliações Realizadas no Sistema 

Tipo Quantidade 

Estou satisfeito (a) com o atendimento 189 
Estou relativamente satisfeito (a) com o atendimento 33 
Estou totalmente insatisfeito (a) com o atendimento 36 
Estou satisfeito (a) com a resposta 66 
Estou relativamente satisfeito (a) com a resposta 114 
Estou completamente insatisfeito (a) com a resposta 348 

Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 
No que se refere à Secretaria Nacional de Justiça, não há uma forma unificada para aferir o grau 

de satisfação dos cidadãos-usuários utilizando-se de dados proporcionados a partir dos canais de 
comunicação institucional interna, como a Ouvidoria do Ministério da Justiça e a Central de 
Atendimento. No entanto, ações difusas e por política já estão em curso. Por exemplo, quanto a 
classificação indicativa, recentemente, foi publicada uma pesquisa de opinião para balizar as ações 
da coordenação responsável pela temática no que diz respeito ao fornecimento de informação para a 
proteção dos direitos de crianças e adolescentes.  

Outra ação está relacionada especificamente à temática de recuperação de ativos e cooperação 
jurídica internacional, que encaminha formulário a todos que mantiveram contato com o 
departamento responsável, com periodicidade anual. Mais de cinco mil e-mails são enviados e as 
respostas analisadas, orientando assim a atuação do órgão. 

Por fim, no âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos não há mecanismo de aferir 
satisfação de forma direta. De toda maneira, os dados apresentados na tabela 26 do presente relatório 
demonstram o aumento de seguidores e de visualizações nas postagens, depreendendo-se que a 
análise dos resultados é positiva.  
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5.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade 
 
De modo a contribuir para a transparência e facilitar o acesso às informações públicas relativas 

à atuação do Ministério da Justiça, a instituição conta com seu portal (http://www.justica.gov.br) que 
aborda todas as unidades de sua estrutura com informações relevantes à sociedade. Traz ainda 
informações sobre sua gestão, como Relatórios de Gestão e Relatórios de Auditoria, divulgadas no 
endereço http://www.justica.gov.br/Acesso/auditorias. Já as informações referentes ao Plano 
Plurianual, seus programas, objetivos, metas e ações, bem como sobre as informações de seu 
monitoramento, estão disponíveis no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas. 
Quanto ao Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019 encontra-se disponível em: 
http://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/pdfs-planejamento-estrategico. 

A Ouvidoria-Geral, por sua vez, está disponível na página principal da instituição 
(www.justica.gov.br/ouvidoria), com previsão de ser reformulada, de modo a torná-la mais clara, 
amigável e explicativa.    

O Ministério da Justiça, desde 2014, disponibiliza uma sessão dedicada às bases de dados já 
abertas pela Pasta (http://dados.mj.gov.br/dataset), como resultado da implementação de sua Política 
para Abertura de Dados, instituído por meio da Portaria nº 1.378, de 20 de agosto de 2014.    

Vale destacar que é possível ao usuário consultar o Relatório de Atividades da Ouvidoria do 
ano de 2014 no endereço acima mencionado. Até o período de consolidação do presente Relatório de 
Gestão, o Relatório de Atividades da Ouvidoria do ano de 2015 encontra-se em fase de elaboração e 
análise, para posterior publicação. 

Menciona-se ainda que a Ouvidoria-Geral, em cooperação com a Secretaria-Executiva, ajudou 
a pensar a nova intranet do MJ, chamada Você.MJ, tendo como um dos principais propósitos 
aumentar a transparência interna e a integração entre os servidores da pasta.  

Cabe o registro, como já apontado em subitem anterior, que a Carta de Serviços, responsável 
por informar quais os serviços prestados por entes públicos, as formas de acesso a estes, os prazos de 
atendimentos, entre outras informações pode ser acessada pelo site 

http://www.justica.gov.br/Acesso/servicos-ao-cidadao-2/anexos/carta_de_servicos_mj.pdf/view. 
Com relação à Comissão de Anistia, é possível consultar andamento processual de 

requerimentos de anistia, acessar publicações, ter acesso ao calendário das sessões de julgamento, ao 
histórico da Comissão de Anistia e às suas principais ações e projetos: 
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia.  

No âmbito da SNJ, grande parte das informações tratadas pela Secretaria não apresentam caráter 
sigiloso e podem ser disponibilizadas a qualquer momento, a pedido do cidadão, ou consultadas no 
portal do MJ, sendo este último o canal institucional utilizado para informar e dar transparência às 
ações executadas acerca das seguintes políticas:  

- Tráfico de Pessoas: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas; 
- Cooperação Jurídica Internacional: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-
internacional; 
- Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro: http://www.justica.gov.br/sua-
protecao/lavagem-de-dinheiro; 
- Entidades Sociais: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/entidades-sociais;  
- Classificação indicativa: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao;  
- Migrações e refúgio: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros.  
Já as informações e pesquisas da relacionadas à Secretaria da Reforma do Judiciário estão 

disponíveis no site do Centro de Estudos sobre o sistema de justiça, por meio do link 
http://www.justica.gov.br/sua-protecao/reforma-do-judiciario/cejus/publicacoes/capa. Ainda se 
registra o Portal de Acesso à Justiça por meio do endereço eletrônico 
http://www.acessoajustica.gov.br.  
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A SAL, por sua vez, tem como mecanismo de transparência de sua atuação o Portal do MJ, 
especificamente em sua temática (http://justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa), além do 
portal do Projeto Pensando o Direito: (http://pensando.mj.gov.br/), e as redes sociais mencionadas no 
subitem 5.1.  

 
 

5.5. Medidas para garantir a Acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 
 

Consoante ao Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, acessibilidade trata de condição 
para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Neste sentido, o Ministério da Justiça busca se adaptar de forma a atender as necessidades de 
seus servidores e do público em geral, promovendo o acesso fácil aos seus produtos, serviços e 
instalações, na seguinte forma: 

i) Rampas de acesso aos edifícios do complexo que compõem o Ministério (Sede e Anexos); 
ii) Banheiros adaptados para prover acesso a pessoas com deficiência (em particular cadeirantes 

e pessoas com mobilidade reduzida) no pavimento térreo e no 2ª pavimento do Edifício Sede 
e no 1º e 2º subsolos e 2º, 4º e 6º pavimentos do Edifício Anexo II; 

iii)  Reserva de vagas de estacionamento em locais próximos às entradas, de fácil acesso à 
circulação de pedestres, com identificação por placa e pintura no asfalto (Art. 25 do Decreto 
nº 5.296/ 2004); 

iv)  Plataforma automatizada que provê acesso às pessoas com deficiência à garagem e ao 
restaurante/lanchonete. 

 
  



146 
 

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o desempenho financeiro, bem como trazer as 
informações acerca das demonstrações contábeis das UPCs. Traz o conteúdo correspondente ao item 
7 do Anexo Único da Portaria TCU nº 321/2015, e seus respectivos subitens, também renumerados, 
uma vez que diversos deles não foram atribuídos para prestar informações por parte das UPCS. 

O subitem 7.1 traz informações com vistas ao cumprimento das diretrizes estabelecidas nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, NBC T 16.9 e 16.10, demonstrando 
informações relativas aos procedimentos e práticas adotadas para depreciação, amortização de ativos 
e passivos. 

Quanto ao subitem 7.2, este aborda sobre o estágio de desenvolvimento da apuração de custos 
no âmbito do Ministério da Justiça. 

Por fim, cabe mencionar que as informações relativas ao subitem 7.3, correspondente às 
demonstrações contábeis das UPCs, conforme Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estão inseridas 
no anexo do presente relatório.  
 
 
6.1. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de itens do 

Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos 
 
6.1.1.  Aplicação, pela UPC, dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 
 
a) NBC T 16.9 

A referida norma estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, 
amortização e exaustão, apurados sobre os valores dos bens componentes do Ativo Imobilizado, 
Intangível e Investimentos, integrantes do grupo Não-Circulante do Balanço Patrimonial de entidades 
do setor público. 

Em complemento à norma, foram observados os procedimentos de análises contábeis 
estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde consta uma padronização mínima das 
depreciações a serem efetuadas, conforme a Macrofunção 02.03.30 – Reavaliação, Redução a Valor 
Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e 
Fundações. 

Das Unidades Gestoras vinculadas ao Ministério da Justiça, apenas a UG 200005 (Coordenação 
Geral de Logística) contém registros de bens. Dessa forma, as análises levadas a efeito revelaram que 
a UG não efetuou o registro de depreciações de determinados bens ao longo do exercício de 2015, no 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.  
 
b) NBC T 16.10 

O Ministério da Justiça obedece aos dispositivos contidos na Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – NBC T 16.10, que define critérios e procedimentos para avaliação e 
mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público. Os 
procedimentos contábeis são estabelecidos também em conformidade com as metodologias indicadas 
pela STN, e demais normativos relacionados ao tema. 

As análises evidenciaram o que segue: 
 
b.1) Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, se em 
moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Cabe mencionar que 
não ocorreram atualizações.  
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b.2) Créditos e Dívidas  

Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original e, se em 
moeda estrangeira, convertidos à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

A UG 200005 não faz estimativa pelos prováveis valores de realização para o ativo e não faz o 
reconhecimento para os passivos, não constituindo, assim, provisões para perdas.  A justificativa 
encontra-se no subitem 6.1.2.  

 
b.3) Estoques 

Dentre as UGs que fazem parte do presente relatório, apenas a UG 200005 (CGL) possui 
estoque. 

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição e os gastos de 
distribuição, de administração geral e financeiro são considerados como despesas do período em que 
ocorrerem. 

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. 
Quando houver deterioração física parcial, obsolescência, em como outros fatores análogos, é 

utilizado o valor de mercado. 
As diferenças de valor de estoques, se quando ocorrem, são refletidas em contas de resultado. 
 

b.4) Investimentos permanentes  
O registro constante de investimento na Unidade está avaliado pelo custo histórico, sem 

provisão para perdas prováveis.  
 

b.5) Imobilizado 
O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou 

avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. A mensuração dos bens de uso 
comum é efetuada ao valor de aquisição. 

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos 
a depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções 
expressamente consignadas. A depreciação de bens imóveis é realizada em conformidade com os 
critérios da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, por lançamentos da STN.  

A UG 200005 possui registro de bens móveis e imóveis, cuja falta de reavaliação e depreciação 
encontram-se justificadas no subitem que se segue. 
 
b.6) Intangível   

São mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. Recomenda-se o registro de 
amortização em função do desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 
A falta de amortização encontra-se justificada no próximo subitem. 

 
b.7) Diferido 

As Unidades Gestoras inseridas no relatório não possuem registro de diferido. 
 

b.8) Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável  
A UG 200005 não procedeu adequadamente à reavaliação de bens no período sob análise. 
 

6.1.2.  Justificativas da UG 200005 pelo descumprimento do disposto nas alíneas “a”, “b.2”, “b.4”, 
“b.5”, “b.6”, “b.7” e “b.8” 

 
a) O contrato firmado entre o Ministério da Justiça e a empresa Link Data, responsável pela 
implementação e atualização do Sistema de Gestão Patrimonial – ASI, foi encerrado em janeiro de 
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2015. O Sistema de Patrimônio continua utilizando o Sistema ASI, que está operando sem suporte 
técnico pela empresa e, atualmente, tem apresentado inconsistências técnicas, sobretudo nas contas 
de depreciação. Dessa forma, as análises levadas a efeito revelaram que a UG não efetuou 
adequadamente as depreciações, amortizações e exaustões ao longo do exercício, conforme registros 
no SIAFI. 
 
b.2) A UG 200005 não faz estimativa pelos prováveis valores de realização para o ativo e não faz o 
reconhecimento para os passivos, não constituindo, assim, provisões para perdas. A Setorial de 
Contabilidade promoverá a orientação dos responsáveis pelos valores. 
 
b.4, b.5, b.6, b.7 e b.8) A avaliação dos investimentos permanentes será realizada por uma Comissão 
Especial de Avaliação, Reavaliação e Alienação do Acervo Patrimonial, instituída no âmbito do MJ 
por meio da Portaria n° 9, de 30 de novembro de 2015. A Comissão promoverá a avaliação, 
depreciação, redução a valor recuperável e reavaliação dos bens como determina a legislação 
aplicável na Macrofunção 02.03.03, da STN, conforme apresentado nas Demonstrações Contábeis do 
SIAFI. 
 
6.1.3. Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 

apurado pela UPC 
 

De acordo com o Demonstrativo de Variações Patrimoniais da UG 200005, em 2015, houve 
Variação Patrimonial Aumentativa – VPA, de R$ 1,6 milhão referente à reavaliação de ativos e 
Variação Patrimonial Diminutiva – VPD de R$ 17,3 milhões devido à depreciação, amortização e 
exaustão, que influenciaram o resultado apurado pelas UPCs. 

 
 

6.2. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade 
 
De acordo com o Regimento Interno da Secretaria-Executiva, aprovado na forma do Anexo à 

Portaria nº 1.370, de 15 de agosto de 2014, o § único e o inciso II do artigo 1° definem que a 
Secretaria-Executiva do Ministério exerce, dentre outros, o papel de órgão setorial de Custos do 
Governo Federal, sendo tal competência delegada à Coordenação-Geral de Planejamento Setorial no 
artigo 67 do mesmo regimento.  

Atualmente, encontra-se na Consultoria Jurídica minuta de portaria estabelecendo 
competências para a Setorial de Custos do MJ e também para a instalação de Seccionais de Custos 
nas Unidades Orçamentárias vinculadas ao órgão 30000 – Ministério da Justiça, de acordo com as 
previsões contidas nas Portarias STN nº 157, de 09 de março de 2011 e nº 716, de 24 de outubro de 
2011. Ainda conforme previsão nessas portarias, o Ministério da Justiça se utiliza do Sistema de 
Informações de Custos do Governo Federal – SIC como ferramenta para acompanhamento, avaliação 
e gestão de custos. 

Durante o exercício de 2015, a Secretaria-Executiva, por meio da CGPLAN, concluiu estudo 
no âmbito de três unidades do MJ (DEPEN, SRJ e SENASP), sobre composição de custos de gestão 
de convênios, pois grande parte da execução orçamentária do Ministério está vinculada a esta 
modalidade de instrumento de parceria.  

O estudo foi delimitado, nas unidades estudadas, ao levantamento dos Custos incorridos nas 
suas subunidades responsáveis pelas atividades que compõem todas as etapas da gestão de convênios 
– Proposição; Celebração; Execução e Prestação de Contas.  Foram apurados custos de pessoal 
(incluídos deslocamentos) e gerais de manutenção e também estabelecido o tempo médio no MJ para 
o atendimento a todas as etapas de um convênio. 

Os resultados obtidos nos estudos foram os seguintes: 
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Tabela 47: Custos de Gestão de Convênios 

Unidade Tempo Médio de Duração Custo de Gestão de um Convênio 

DEPEN 5 anos R$ 97.740,00 
SRJ 5 anos e 2 meses R$ 80.248,00 
SENASP 7 anos e 1 mês R$ 171.921,00 
Média 5 anos e 9 meses R$ 116.636,00 

Fonte: CGPLAN 
 
Ressalte-se que os valores utilizados para os estudos foram referentes ao exercício de 2014, 

pois era importante que as informações disponíveis para o estudo estivessem niveladas ao mesmo 
patamar. Assim, optou-se pela utilização das informações do último exercício completo encerrado. 

Importante mencionar que os resultados alcançados, apesar de o método utilizado ainda 
necessitar alguns ajustes, foram extremamente úteis para demonstrar que apesar do grande número 
de convênios firmados para a implementação de políticas de modernização do sistema penitenciário 
nacional, acesso à justiça e garantia de direitos e segurança pública, a gestão de convênios no MJ é 
bastante onerosa. Ou seja, a gestão de apenas um convênio custa ao Ministério aproximadamente R$ 
20 mil por ano, sem necessariamente apresentar os resultados esperados de entrega de melhores 
serviços à sociedade. 

Nesse sentido, em 17 de dezembro de 2015, o Ministério da Justiça, buscando a modernização 
de sua gestão, procurou tornar mais efetiva a implementação das políticas públicas de sua 
responsabilidade, lançando o Sistema de Doações e Equipagem – SIDE, fundado, dentre outros, nos 
seguintes princípios: (i) Organização do planejamento de implementação de políticas públicas que 
são construídas nas áreas responsáveis – SENASP, SRJ, SNJ, DEPEN e outras; (ii) Centralização da 
aquisição de equipamentos, o que possibilita um ganho de escala e economia de recursos; e (iii) 
Preferência à metodologia de aquisição direta e doação, em detrimento da celebração de convênios, 
nos casos em que a política pública tenha por objetivo principal o fornecimento de equipamentos a 
entes federados, permitindo assim a desoneração de Estados e Municípios em sua responsabilidade 
em realizar licitações. 

 Dessa forma, com a adoção do SIDE, estima-se que, os elevados custos de gestão de convênios 
(correspondentes a aproximadamente 30% do valor repassado) serão consideravelmente diminuídos 
para um patamar de 3%. Tal redução significa uma economia de aproximadamente 10 vezes, a qual 
ainda poderá ser aliada ao potencial aumento da efetividade dos programas e políticas implementadas 
pela instituição. 

Vale ressaltar que o sistema informatizado desenvolvido pelo MJ para esta finalidade está 
disponível no Portal do Software Público Brasileiro e pode ser customizado para outros entes da 
administração pública, fato que poderá potencializar ainda mais a redução de custos de gestão de 
políticas públicas. 

Ainda em 2015, a CGPLAN avançou nos estudos para a implementação de um modelo de 
apuração de custos que contemplasse toda a estrutura do Ministério – órgãos específicos e singulares 
e ainda suas entidades vinculadas –, de modo a identificar custos para todas as atividades, ações, 
programas e iniciativas que entregam serviços (valores) para a sociedade. Assim, os gestores têm a 
possibilidade de identificar, a partir do modelo, qual é o comportamento das unidades em relação aos 
custos incorridos e ao atingimento das políticas na sociedade. 

Para tanto, o modelo de apuração de custos foi definido tomando-se como base o Planejamento 
Estratégico do MJ, aprovado pela Portaria nº 1.500, de 16 de setembro de 2015, que define: 

“(...) 
Art. 3º Integram o Planejamento Estratégico do MJ como documentos essenciais: 
I - Cadeia de Valor; 
II - Mapa Estratégico, com respectivos indicadores e metas;  
III - Carteira de Projetos Estratégicos. 
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(...)  
(grifo nosso)”. 
 
Com efeito, a partir de um dos documentos essenciais do Planejamento Estratégico, a Cadeia 

de Valor (Anexo II), foi estabelecido o modelo de apuração de custos. A Cadeia de Valor se presta 
especialmente bem a esse propósito, visto que nela estão definidos os atributos de valor mais 
importantes a serem entregues à sociedade por todas as unidades do Ministério. 

A Cadeia de Valor retrata como os diferentes processos do MJ se conectam e se relacionam 
para as entregas aos clientes finais – no caso, a sociedade em geral. Ela separa os processos finalísticos 
daqueles processos de suporte e de gestão (ou de gerenciamento), voltados para a sustentação e para 
o monitoramento dos processos finalísticos. 

O que se pretende no modelo de apuração de custos a partir da Cadeia de Valor é estabelecer 
critérios e regras para definir objetos de custos, de modo a propiciar a apuração dos custos 
relacionados aos macroprocessos e processos vinculados às entregas de valores e também à dimensão 
de suporte. 

A Cadeia de Valor do MJ define 7 Cadeias Finalísticas (incluindo a Cadeia de Suporte a Gestão 
de Parcerias), às quais estão vinculados 21 Macroprocessos e 103 processos, além de 6 
macroprocessos e 50 processos de suporte e/ou gestão. 

Com a adoção desse modelo de apuração de custos, espera-se oferecer à alta gestão do 
Ministério informações sobre custos alocados aos serviços entregues à sociedade, gerando a 
possibilidade de decisões gerenciais. Pretende-se também proporcionar a todos os servidores e 
sociedade conhecimento dos diversos processos e macroprocessos do MJ através da identificação dos 
esforços de todos na consecução das políticas públicas de responsabilidade da pasta. 

O modelo foi lançado oficialmente no âmbito do MJ durante o II Encontro sobre o Sistema de 
Informações de Custos do Governo Federal – Implantação no Ministério da Justiça, realizado no dia 
1º de dezembro de 2015, com a participação de todas as unidades do órgão. 

Ressalta-se que a adoção do sistema implicará acréscimos de rotinas de execução orçamentária 
e financeira em todas as unidades do Ministério, tendo sido identificada a necessidade de elaboração 
de cronograma para implementação da sistemática. Dessa forma, de acordo com o planejamento, 
pretende-se que o modelo de apuração seja adotado até o final de 2016, sendo inicialmente 
implementado em três unidades (SENASP, CGL e DPF). 
 
 
6.3. Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e Notas Explicativas 
 

Cumpre esclarecer que as demonstrações contábeis estão apresentadas na forma do Anexo VII 
deste relatório, sendo, no entanto, necessárias algumas notas explicativas para melhor compreensão:  

 
Tabela 48: Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis 

Nº DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

1 Demonstrações 2015/2014 

Em razão da alteração do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público ter sido 
implantado em 2015, apenas o Balanço Patrimonial apresenta o comparativo 
entre os saldos de 2014 e 2015. As demais demonstrações contêm apenas os 
dados de 2015. 

2 Consolidação 

As Demonstrações Contábeis não foram extraídas do SIAFI, conforme as 
UPCs do Anexo I da DN TCU 146/2015, em razão do SIAFI 2015 encontrar-
se encerrado, não sendo possível a criação de grupos de extração consolidados 
alinhados à norma citada. Foram extraídas então as Demonstrações do Órgão 
30000, contendo as seguintes Unidades Gestoras:  
 - UGs que compõem a UPC: 200001 (Gabinete do Ministro), 200005 
(Coordenação-Geral de Logística), 200006 (Coordenação-Geral de Recursos 
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Nº DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Humanos), 200025 (Comissão de Anistia) e 200094 (Coordenação-Geral de 
Orçamento e Finanças); 
 - UGs que são UPCs, mas que se encontram no Órgão 30000: 200247 
(Arquivo Nacional), 200325 (Coordenação de Recursos Humanos - DEPEN), 
200332 (Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN), 200248 (Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos) e 200400 (Secretaria 
Nacional do Consumidor - SENACON). 

3 
Introdução ou Alteração de 

Práticas Contábeis 

Houve alteração da classificação das algemas contabilizadas no Departamento 
Penitenciário Nacional. Em razão de não atenderem aos critérios de 
durabilidade e fragilidade, serão alterados de bens móveis para bens de 
consumo. Os ajustes ocorrerão em 2016 e as novas aquisições serão pelo novo 
critério. O impacto será verificado no Órgão 30000, tendo em vista que a 
gestão do patrimônio do DEPEN ocorre na UG 200005 (Coordenação-Geral 
de Logística). 
Foi verificada divergência no saldo da conta de 11.311.01.01 - 13° Salário 
Adiantamento: 
 - Na UG 200006 (CGRH), o saldo de R$ 734 mil da conta 11.311.01.01 - 13° 
Salário Adiantamento não correspondia com as solicitações dos servidores, de 
antecipação da primeira parcela, no exercício. O ajuste ocorreu em janeiro de 
2016;  
 - Na UG 200247 (AN), o saldo R$ 7,9 milhões foi ajustado conforme as 
solicitações de antecipação para R$ 900 mil. O ajuste ocorreu em janeiro de 
2016; 
 - Na UG 200325 (CRH DEPEN), o saldo de R$ 7,7 milhões foi ajustado 
conforme as solicitações de antecipação para R$ 1,7 milhões. O ajuste ocorreu 
em janeiro de 2016. 

4 Resultados do Exercício 

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2015 foi de R$ 579 milhões, em que 
as Transferências Intragovernamentais representaram o maior volume de 
Variações Patrimoniais Aumentativas, R$ 12,2 bilhões (83% da VPA) e das 
Variações Patrimoniais Diminutivas, em R$ 11,4 bilhões (83% da VPD). 

5 Renúncias de Receita 
Não há registro de renúncias de receitas no Órgão 30000 (Ministério da 
Justiça). 

6 
Reavaliação e Redução ao 

Valor Recuperável 

As reavaliações foram feitas utilizando-se o valor justo. Os acréscimos no 
valor do ativo em decorrência de reavaliação foram registrados em contas de 
resultado e tiveram impacto na VPA, conta 46.111.02.00 - Reavaliação de 
Bens Imóveis. 
Houve contabilização de Variação Patrimonial Aumentativa decorrente da 
Reavaliação de Imobilizado na Unidade Gestora 200005 - Coordenação-Geral 
de Logística - CGL, R$ 1,6 milhão.  

7 Conciliação de Imóveis 
O controle dos valores de Bens Imóveis de Uso especial é realizado pela 
equação 0167, consultada pelo subsistema "Novo CPR", transação 
"CONDESAUD". Não houve inconsistência ao fim desse último trimestre. 

8 Variação Cambial 
No Órgão 30.000 - Ministério da Justiça não houve receita ou despesa por 
motivo de variação cambial em 2015. 

9 
Criação e Extinção de 

Órgãos e UGs 
Não houve criação ou extinção de Órgãos ou Unidades Gestoras em 2015, no 
Órgão 30000 - Ministério da Justiça. 

10 
Integrações de saldos 

contábeis 

O Ministério da Justiça e seus órgãos subordinados participam do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social e estão inseridos no Balanço Geral da União - 
BGU. 

11 
Ajustes de exercícios 

Anteriores 

Os valores contabilizados à conta 23.711.03.00 – Ajustes de Exercícios 
Anteriores, no exercício de 2015, somaram ao todo R$ 152 mil, nas Unidades: 
 - 200005 (CGL) - Atualização da Depreciação Acumulada lançada pela STN 
- R$ 53 mil; 
 - 200006 (CGRH) - Baixa de 13° salário de exercício anterior - R$ 98 mil.  

12 Eventos Subsequentes 
Não há previsão de eventos subsequentes que resultem em impacto 
representativo no Patrimônio do Órgão Superior 30000 - Ministério da Justiça. 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

No intuito de apresentar os aspectos da estrutura e organização formal das Unidades Prestadoras 
de Contas inseridas no relatório, o presente capítulo contempla informações sobre a gestão de pessoal, 
do patrimônio e infraestrutura, da tecnologia da informação e critérios de sustentabilidade ambiental.  
Originalmente enumerado como item 8 no Anexo Único da Portaria TCU nº 321/2015, cabe 
mencionar que os seguintes subitens não foram atribuídos pelo Tribunal para prestação de contas: 
8.1.4 a 8.1.9; 8.1.12; 8.2.5 e 8.2.6; 8.2.8 a 8.2.10; 8.3.3; 8.6. Em decorrência da não aplicabilidade, 
os subitens aqui apresentados foram renumerados.  

Especificamente no subitem que trata da gestão de pessoas, foram acrescidas informações 
daquelas inicialmente solicitadas, de modo a melhor apresentar o contexto em que as UPCs se 
encontram inseridas. 

Cabe mencionar, no entanto, que embora evidenciada no sistema e-contas a necessidade de 
abordar o item sobre a Gestão de Fundos e Programas, especificamente, a identificação e informações 
dos fundos na gestão da unidade, não há fundos geridos pelas UPCs tratadas no relatório de gestão 
da SE ou que tenham sido objeto de execução orçamentária e financeira por tais unidades. Registra-
se que os fundos presentes no âmbito do Ministério da Justiça (sejam especiais, de natureza contábil, 
rotativos ou de natureza financeira) serão apresentados nos relatórios de gestão correspondentes às 
respectivas unidades que os gerem.  
 
7.1. Gestão de Pessoas 
 
7.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade  
 
Quadro 7.1.1.1. Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 482 619 102 141 
1.1. Membros de poder e agentes políticos  1 1 0 0 
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 481 618 102 145 
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 481 481 53 75 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 50 18 26 
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 87 31 44 

2. Servidores com Contratos Temporários 3 3 4 1 
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 99 73 75 
4. Total de Servidores (1+2+3) 485 721 179 217 
Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

 
Quadro 7.1.1.2. Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1. Servidores de Carreira (1.1) 453 165 

1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 543 165 
1.1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 357 124 
1.1.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 41 9 
1.1.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 55 32 

2. Servidores com Contratos Temporários 3 0 
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 52 47 
4. Total de Servidores (1+2+3) 508 212 

  Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 
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Quadro 7.1.1.3. Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão 224 205 138 155 
1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 1 1 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 223 204 137 154 
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 61 29 29 
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 17 17 22 
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 27 18 28 
1.2.4. Sem Vínculo Não há 96 73 74 
1.2.5. Aposentados Não há 3 0 1 

2. Funções Gratificadas 75 57 17 23 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 45 15 21 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 1 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 12 2 1 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  299 262 155 178 
Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 

 
Análise Crítica: 
 

O Quadro de Pessoal do Núcleo Central do Ministério da Justiça conta com um quantitativo 
reduzido de servidores para a implementação de projetos e ações de crescente complexidade, o que 
impacta também a Secretaria-Executiva no que diz respeito à força de trabalho frente às necessidades 
da unidade. 

Em face desse déficit da força de trabalho, atualmente, a SE conta com 96 servidores sem 
vínculo com a Administração Pública no exercício de cargo em comissão (47% dos cargos em 
comissão). 

Além disso, conta-se com 3 profissionais contratados por tempo determinado, na forma da 
alínea "i", inciso VI, art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, conforme autorização do 
MPOG, por meio da Portaria nº 242, de 28 de julho de 2014, referente ao desenvolvimento de 
atividades inerentes ao gerenciamento do projeto Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisional e sobre Drogas - SINESP. 

Por outro lado, o MJ vem buscando alternativas para recompor a força de trabalho das unidades 
integrantes da Pasta, tais como pedido de concurso público e plano de carreiras. Todavia, algumas 
ações fogem da governabilidade do órgão. 
 
7.1.2. Qualificação da Força de Trabalho quanto ao Grau de Escolaridade, Especialização, Tempo de 
Aposentadoria, Idade e Outros Aspectos Relevantes no Contexto da Unidade 
 

No âmbito da SE, o nível de escolaridade entre os servidores corresponde a: 0,3% com Ensino 
Fundamental incompleto; 1% com Ensino Fundamental; 22% com Ensino Médio; 66% com Ensino 
Superior; 8% com Aperfeiçoamento, Especialização ou Pós-Graduação; 2% com Mestrado; e, 0,3% 
com Doutorado. 

No que se refere ao perfil etário dos servidores em exercício nessa unidade, observa-se a 
seguinte distribuição: 16%, 38%, 16%, 23% e 6% nas faixas “até 30”, “de 31 a 40”, “de 41 a 50”, “de 
51 a 60” e “acima de 60” anos, respectivamente, causando preocupação na Administração, pois há 
risco de evasão de servidores, seja em decorrência dos mais novos buscarem melhores oportunidades 
de salários, seja pelos mais velhos que podem sair a qualquer momento pelo instituto da 
aposentadoria. 
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Do total de 481 servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ em exercício na SE, 119 
completaram ou completarão os requisitos para aposentadoria até o ano de 2018, representando 25% 
do pessoal efetivo. No ano de 2015, foram concedidas 22 aposentadorias. 
 
7.1.3. Política de Capacitação e Treinamento 

 
No âmbito do MJ, foi instituída a Política de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, por meio da 

Portaria nº 2.716, de 5 de agosto de 2013, com as seguintes diretrizes: (i) promoção da excelência na 
qualidade dos serviços prestados à sociedade, partindo das premissas: transparência, eficiência, 
eficácia e efetividade; (ii) promoção à formação e à educação contínua dos servidores; (iii) adequação 
das competências requeridas dos servidores aos objetivos do MJ, tendo como referência o PPA e o 
Plano Estratégico do MJ; (iv) divulgação e gerenciamento das ações de capacitação e 
desenvolvimento; (v) racionalização dos recursos; (vi) mensuração dos resultados advindos das ações 
de capacitação e desenvolvimento com vistas a otimizar os investimentos; e (vii) responsabilização 
dos dirigentes na avaliação das necessidades, bem como no acompanhamento dos resultados das 
ações de capacitação e desenvolvimento. 

No ano de 2015, foi realizado o levantamento das necessidades de capacitação junto às unidades 
do MJ, e os temas mais demandados foram licitações, contratos, convênios e prestação de contas e 
execução orçamentária e financeira. No caso da SE, foram concedidas 219 oportunidades de 
capacitação (cursos e seminários) aos servidores. 

Além disso, o MJ oferece oportunidades de capacitação de longa duração por meio dos 
seguintes programas: Bolsa Universitária (custeio de até 50% da mensalidade do curso de graduação); 
Bolsas Integrais de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado; Curso de inglês ministrado pelo Centro 
Cultural Thomas Jefferson; e Programa de Incentivo à Participação em Cursos de Idioma Estrangeiro 
(custeio de até 50% da mensalidade, até o limite máximo de R$ 200,00). 

Dessas ações, houve a participação de 77 servidores no curso de inglês. Além disso, 4 servidores 
foram beneficiados com o Bolsa Universitária, 03 com a Bolsa Integral de Pós-Graduação, Mestrado 
ou Doutorado e 9 com o Programa de Incentivo à Participação em cursos de idioma estrangeiro. 
 
7.1.4. Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, especialmente 
à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, demonstrando as medidas 
adotadas para tratar a irregularidade identificada. 
 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o controle de possíveis acumulações vedadas de cargos, 
funções e empregos públicos é realizado pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão central do SIPEC, por dois meios: 

a) Parametrização no Sistema de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, no qual é 
bloqueada a operação de cadastramento de um novo vínculo funcional quando detectada a ocorrência 
de ocupação de um cargo público não acumulável no âmbito da Administração Pública Federal, direta 
e autárquica; 

b) Cruzamento das bases de dados do SIAPE com os dados da Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS, com o consequente encaminhamento ao órgão de exercício do respectivo servidor 
para verificação quando da detecção de alguma possível incompatibilidade. 

Em ambas situações, a possível ocorrência deve ser apurada por meio de processo 
administrativo, no qual o contraditório e a ampla defesa são assegurados ao servidor. 

Destaca-se ainda que, no âmbito do MJ, no momento da posse em cargo público, o servidor 
apresenta declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, 
respeitando as situações previstas na Constituição Federal e que, caso faça alguma declaração 
inverídica, essa pode agravar a situação do servidor. Ademais, o servidor se compromete a comunicar 
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à CGRH qualquer alteração que vier a ocorrer em sua vida funcional e de que está ciente de que 
declarar falsamente é crime previsto em Lei. 

No exercício de 2015, não foi detectada nenhuma ocorrência de possível acumulação vedada 
de cargos, funções e empregos públicos. 
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7.1.5. Demonstrativo das Despesas com Pessoal 
 
Quadro 7.1.5. Despesas de Pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total   
Retribuições  

 
Gratificações  

 Adicionais   Indenizações  
 Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2015 0,00 228.504,31 18.560,82 3.016,58 85.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.533,71 
2014 0,00 320.677,56 26.723,13 8.907,71 37.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.444,40 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2015 13.827.017,92 3.353.420,52 22.848.569,46 1.129.956,61 2.263.664,20 1.397.819,25 394.285,11 31.468,75 120.317,56 45.366.519,38 
2014 14.312.900,04 3.115.060,36 21.233.990,35 1.044.757,40 2.403.964,92 1.394.117,96 336.556,67 54.914,65 64.075,67 43.960.338,02 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2015 0,00 2.740.839,48 486.826,52 87.937,13 317.718,89 14.564,32 139.525,32 11.294,92 0,00 3.798.706,58 
2014 0,00 3.177.702,06 463.975,69 101.090,62 174.349,93 17.856,85 104.868,77 8.964,37 0,00 4.048.808,29 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015 0,00 6.097.784,38 511.575,26 140.844,09 323.488,73 519.374,57 285.747,05 7.921,41 0,00 7.886.735,49 
2014 0,00 5.402.976,15 453.286,04 126.098,63 531.904,22 114.438,09 163.919,22 9.455,32 0,00 6.802.077,67 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015 4.336.479,47 1.081,10 3.680.451,75 219.605,34 469.611,68 466.515,41 83.606,20 4.135,62 49.340,83 9.310.827,40 
2014 3.981.845,50 0,00 2.920.209,49 175.724,41 390.833,00 457.331,58 58.922,48 5.566,98 40.274,83 8.030.708,27 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 258.406,67 0,00 24.208,35 0,00 13.427,98 8.300,00 0,00 0,00 0,00 304.343,00 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 
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7.1.6. Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal 
 

O déficit de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça agravou-se, 
principalmente, pela ausência de concurso público para este órgão nas décadas de 80 e 90, 
contrapondo com o gradativo e significativo aumento das atribuições institucionais da Pasta ao longo 
desse mesmo período. 

No entanto, ao realizar os concursos públicos nos anos de 2009 e 2013, os quantitativos 
autorizados ficaram aquém do número necessário de servidores. Destaca-se que, o concurso público 
de 2009 teve como objetivo a substituição por servidores dos prestadores de serviços considerados 
como impróprios, que já não eram suficientes para fazer frente à notória ausência de servidores 
públicos, então verificada no MJ. 

Já com relação ao concurso de 2013, do total de 838 vagas solicitadas, foram autorizadas apenas 
110 vagas, por meio da Portaria nº 592, de 10 de dezembro de 2012, sendo deste quantitativo 10 de 
Administrador, 95 de Analista Técnico-Administrativo, 1 de Contador e 4 de Economista, sob 
alegação de restrições orçamentárias. No ano de 2015, foi autorizada a nomeação de 7 candidatos 
excedentes, sendo 5 para o cargo de Administrador, 1 para o cargo de Economista e 1 para o cargo 
de Engenheiro. 

Entretanto, os servidores do Quadro de Pessoal do MJ são integrantes do Plano Geral do Poder 
Executivo – PGPE e percebem uma das mais baixas remunerações do Serviço Público Federal, 
trazendo como consequências considerável índice de desistência à posse no cargo efetivo e de evasão 
de servidores qualificados. 

Cabe salientar que, referente ao concurso público de 2009, de um total de 604 cargos oferecidos 
(considerando as 450 vagas iniciais e 154 vagas excedentes), apenas 357 vagas estão providas no MJ 
(posição em 31/12/2015), em face da grande oferta de cargos públicos com melhores remunerações, 
inclusive no Poder Executivo Federal. 

Já relacionado ao concurso público de 2013, cujos provimentos se iniciaram a partir de março 
de 2014, apresenta-se o índice de 36% de desistência dos candidatos para assumir o cargo público. 
Além disso, 26% dos candidatos empossados solicitaram vacância do cargo. Assim, o MJ conta com 
123 servidores oriundos desse certame (posição 31/12/2015). 

Diante desse cenário e considerando a carência de servidores, o MJ encaminhou em 2013, e 
novamente em 2014, pedidos de autorização para realização de concurso público ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme quadro a seguir. No entanto, ambos pedidos foram 
indeferidos, sob a alegação de que os Projetos de Lei dos exercícios de 2014 e 2015, encaminhados 
ao Congresso Nacional, não contemplaram recursos orçamentários para a implementação das 
referidas propostas. 

 
Tabela 49: Pedidos de Vagas para Concursos Públicos - Quantitativo 

Cargo Nível 
Quantitativo - Pedido 

2013 
Quantitativo - Pedido 

2014 
Agente Administrativo NI 200 200 
Arquiteto NS - 05 
Contador NS - 05 
Engenheiro NS 04 10 
Estatístico NS - 05 
Técnico em Comunicação Social NS - 10 

TOTAL 204 235 
Fonte: CGRH 
 

No ano de 2015, o Ministério da Justiça solicitou ao MPOG, por meio do Aviso MJ nº 801/2015, 
autorização para realização de novo concurso público para o provimento de 70 cargos de Analista 
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Técnico de Políticas Sociais e 224 cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo Federal, 
sendo: 10 de Administrador; 74 de Analista Técnico-Administrativo; 1 de Arquivista; 10 de 
Arquiteto; 1 de Assistente Social; 6 de Bibliotecário; 5 de Contador; 4 de Economista; 1 de 
Enfermeiro; 20 de Engenheiro; 5 de Estatístico; 4 de Médico; 1 de Psicólogo; 1 de Sociólogo; 10 de 
Técnico em Assuntos Educacionais; 20 de Técnico em Comunicação Social; 50 de Agente 
Administrativo; e, 1 de Auxiliar de Enfermagem. O pedido se encontra em análise no órgão central 
do SIPEC. 

 Além do quantitativo reduzido da força de trabalho, verifica-se que o Quadro de Pessoal do 
Ministério da Justiça possui concentração de servidores ocupantes de cargo de nível superior na classe 
inicial. Já no caso dos servidores de nível intermediário, a concentração acontece na classe final. Em 
ambas situações, esses aspectos tornam-se um fator preocupante para os gestores do MJ, já que existe 
a possibilidade de evasão de servidores, seja por posse em outro cargo inacumulável ou 
aposentadoria, dentre outras modalidades de vacâncias. 

Em face das aposentadorias previstas até o ano de 2018, embora a possibilidade dessas 
aposentadorias acontecerem na totalidade seja mínima, cada vez que um servidor se aposenta, agrava 
mais a situação do déficit de pessoal, pois não há a reposição de imediato. 

A fim de estabelecer uma política de remuneração capaz de manter seu quadro de pessoal, o 
MJ encaminhou em 2012 e 2013, respectivamente, as seguintes propostas: 

- Plano de Gratificações composto pela Gratificação de Apoio à Execução de Políticas de 
Justiça, Segurança e Cidadania – GAJUSC e pela Gratificação de Desempenho de Apoio à Execução 
de Políticas de Justiça, Segurança e Cidadania – GDAJUSC; e 

- Plano de Carreira: constituído pelos cargos de Analistas e Técnicos de Justiça, Cidadania e 
Segurança Pública (a serem criados) e demais cargos de provimento efetivo de nível superior, 
intermediário e auxiliar, cujos titulares encontram-se lotados nas Unidades do Núcleo Central do MJ, 
que seriam enquadrados no novo plano, salvo manifestação irretratável, mantendo-se as 
denominações e as atribuições do cargo já definidas por legislação específica. 

Todavia, ambos pedidos foram indeferidos sob a alegação de que as atuais diretrizes 
governamentais são no sentido de não se instituir novas gratificações específicas para determinado 
grupo de servidores de órgão ou entidade nem novos planos de carreiras e cargos específicos para 
órgão ou entidades da Administração Pública Federal. No caso das gratificações, evita-se o aumento 
das distinções remuneratórias no âmbito da Administração Pública Federal. Já no caso dos planos de 
carreiras, busca-se privilegiar a transversalidade, no sentido de que os servidores de um plano de 
carreiras e cargos existente possam ser alocados de acordo com as necessidades de cada órgão. 

Em razão da necessidade de constituir um Quadro de Pessoal permanente e qualificado que 
possa dar continuidade às ações governamentais, novamente o MJ, no exercício de 2014, submeteu a 
proposta do Plano de Gratificações, por meio do Aviso nº 653, de 30 de maio de 2014. O Plano, no 
entanto, foi indeferido em dezembro de 2015 sob a alegação de que o Projeto de Lei do exercício de 
2016, encaminhado ao Congresso Nacional, não contemplou recursos orçamentários para a 
implementação da referida proposta. 

Em que pesem, todas as dificuldades encontradas, o Ministério da Justiça continua empenhado 
a reduzir o déficit da força de trabalho das unidades que o integram. 
 
7.1.7. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 
- Absenteísmo: O indicador gerencial “absenteísmo”, utilizado no Núcleo Central do Ministério da 
Justiça, busca medir as ausências dos servidores, no qual são computados todos os tipos de 
afastamentos, inclusive aqueles considerados por lei como de efetivo exercício, tais como: licença 
para tratamento da própria saúde, licença à gestante, licença casamento, licença falecimento, dentre 
outras. Para se obter esse índice é utilizada a fórmula: 
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ABS:          nº de dias de ausências             ,      em que: 
          nº de servidores x nº de trabalho 
 

nº de dias de ausências = quantidade de dias de ausências dos servidores em 2015; 
nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade; 
nº de dias de trabalho = quantidade de dias no ano. 

 
Ressalte-se, que no item “nº de dias de trabalho” será considerado o número de 365 dias 

correspondente ao um ano civil (sem excluir os dias não úteis), uma vez que vários afastamentos dos 
servidores, embora tenham incidência em finais de semana ou feriados, são computados como 
“efetivo exercício”. 

Observando a realidade do Ministério da Justiça, como parâmetro, entende-se que um índice de 
absenteísmo aceitável seria em torno de 5%, pelos seguintes aspectos: 

i) antes do exercício de 2010, os últimos provimentos para os cargos efetivos se deram da 
seguinte forma: em 1988, mediante concurso público (processo seletivo para todo o Poder Executivo 
Federal) promovido pelo extinto Departamento de Administração de Serviço Público – DASP; em 
1994, por meio de aproveitamento dos candidatos habilitados nos concursos públicos efetuados pelo 
Ministério da Marinha (hoje, Comando da Marinha) e pelo Ministério da Educação; e ano de 1998, 
para as vagas remanescentes de Técnico de Contabilidade e Técnico em Assuntos Educacionais, o 
que contribuiu para uma concentração de 1/4 dos servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ na 
faixa etária acima de 51 anos. Naturalmente, essa concentração contribui para estipular um índice 
diferenciado, pois é comum que à medida que as idades avancem, alguns problemas de saúde também 
sobressaiam; 

ii) com a nomeação e posse de novos servidores em cargos efetivos, em virtude de habilitação 
em concurso público promovido por este Ministério, houve também uma concentração de 60% do 
efetivo nas faixas etárias abaixo de 40 anos. Parte desse grupo são mulheres que estão em fase 
reprodutiva, podendo se afastar por licença à gestante por até 180 dias (concessão inicial e 
prorrogação), o que também contribui para estipulação aceitável de 5%.  

Considerando a meta fixada, foi calculado o índice de absenteísmo da SE, por meio da fórmula 
acima mencionada, no qual chegou-se ao seguinte resultado: ABS: [26.164 / (721 x 365)] x 100 = 
10%. 

 
- Acidentes de trabalho: No Núcleo Central do Ministério da Justiça, o número de acidentes de 
trabalho é pequeno, levando em consideração os últimos 3 exercícios, sendo que, no ano de 2015, 
houve apenas 2 casos no total.   

Para as unidades do MJ em que ocorreram os eventos, a CGRH desenvolveu a seguinte fórmula: 
 

AT =    (nº de casos x 100) ,    em que: 
                nº de servidores 
 
nº de casos = quantidade de acidentes de trabalho; 
nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 
Considerando a natureza dos cargos efetivos que compõem o Quadro de Pessoal do MJ, bem 

como as atividades desenvolvidas, pode-se dizer que o nível de risco no trabalho é pequeno, se 
tomado por referência outros cargos da Administração Pública, como os de carreira policial. 
Entretanto, como há fatores que não estão sob a governabilidade do órgão, como, por exemplo, 
acidente no percurso residência-trabalho e vice-versa, considera-se aceitável um índice de até 2%, 
embora o ideal seria que não ocorressem casos de acidente de trabalho. 
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No exercício de 2015, no âmbito da SE, houve 2 casos de acidente de trabalho. Utilizando-se a 
fórmula supra, foi obtido o índice de 0,27%, o que permite concluir que o índice está dentro do limite 
aceitável. 

 
- Doenças Ocupacionais: Observando o Código Internacional de Doenças – CID, foram levantados 
os afastamentos que podem ter sido provocados por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. 
Considerando a complexidade do tema, foi estipulado para o exercício de 2015 que o índice aceitável 
seria de até 5%.  

Destaca-se que, a principal causa de afastamento tem relação com doenças do aparelho 
locomotor. Há também ocorrências de transtornos mentais e comportamentais. Todavia, por ser uma 
questão sigilosa tratada apenas no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
– SIASS, não é possível identificar os CID por unidades, tão somente classificar como doença 
ocupacional ou não. 

Para se obter o índice de Doenças Ocupacionais é utilizada a seguinte fórmula: 
 
DO: (nº de servidores com doenças ocupacionais x 100),     em que: 

                                nº de servidores 
 

nº de servidores com doenças ocupacionais = quantidade de servidores que tiveram doenças 
classificadas pelo CID como doenças ocupacionais; 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 
 

No exercício de 2015, não houve caso de doença ocupacional. 
 

- Rotatividade: Para mensurar o índice de rotatividade, a CGRH utiliza a seguinte fórmula: 
 

ROT: (entrada + saída)/ 2 x 100,      em que: 
                  nº de servidores 
 
entrada = quantidade de ingressos na Unidade; 
saída = quantidade de egressos na Unidade;  
nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 
 
A rotatividade é um assunto que sempre desperta preocupação na organização, pois quando o 

índice é alto, possivelmente há reflexo na produtividade do trabalho. Todavia, caso isso ocorra, a 
instituição deve detectar as possíveis causas determinantes que impactam na mensuração deste 
indicador. 

No caso do Ministério da Justiça, na mensuração do índice de rotatividade, são considerados os 
seguintes aspectos: 

a) Os cargos de Direção e Assessoramento Superior – DAS são de livre provimento, podendo 
haver, sempre que houver interesse público, a nomeação e exoneração dos seus ocupantes, a qualquer 
tempo, o que contribui para elevação do índice; e 

b) Os cargos efetivos do MJ estão inseridos no PGPE, plano de cargos este com os menores 
salários na Administração Pública, motivo pela qual servidores buscam constantemente outros cargos 
públicos com melhores remunerações, inclusive no próprio Poder Executivo. 

Assim, embora o ideal seja um índice de rotatividade de 10%, uma vez que o ingresso de 
pessoas também traz benefícios para a organização, oxigenando o ambiente de trabalho, a partir de 
novos conhecimentos e habilidades, há aspectos que fogem à governabilidade da instituição. 

Utilizando-se a fórmula acima mencionada, em que ROT = {[(179+217)/2]/721x100}, obtém-
se um índice de rotatividade de 28%. 
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- Disciplina: De acordo com as normas legais, para aqueles servidores que não cumprem seus deveres 
funcionais, poderão ser aplicadas penalidades disciplinares de advertência, suspensão, demissão, 
destituição de cargo em comissão, dentre outras. A questão envolve conduta do profissional e o ideal 
é que não haja nenhum caso. 

Para medir esse índice, a CGRH utiliza a seguinte fórmula: 
 

DISC:     nº de penalidades     ,      sendo: 
               nº de servidores 
 
nº de penalidades = quantidade de penalidades (advertência, suspensão, demissão, destituição 

de cargo em comissão, dentre outras); 
nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 
 
No exercício de 2015, 2 servidores sofreram penalidades de suspensão. Utilizando-se a fórmula 

acima mencionada, em que DISC = [(2/721) x 100], obtém-se um índice de 0,3%. 
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7.1.8. Contratação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos 
 
Quadro 7.1.8.1. Contratos de Prestação de Serviços não Abrangidos pelo Plano de Cargos da Unidade 

Unidades Contratantes 
Nome: CGMA e SDH 
UG/Gestão: 200005/Coordenação-Geral de Logística 

Informações sobre os Contratos 

Ano  Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas 
Nível de escolaridade mín. 
exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit.  

Início Fim 

18/2011 Prestação de Serviços de Brigada contra Incêndio. 
WMED UTI-Móvel 

Serviços de Saúde Ltda. 
CNPJ: 07.720.240/0001-00 

28/08/2015 27/08/2016 
 

Ensino Técnico/ Profissional 
 

P 

44/2012 
Prestação de serviços de limpeza, conservação e 
higienização Ed. Sede, Anexos I e II do MJ. 

Real JG Serviços Gerais 
Ltda. 

CNPJ: 08.247.960/0001-62 
07/12/2015 06/12/2016 

Encarregado e Auxiliar de 
Encarregado (Ensino Médio 

Completo) 
 

Auxiliar de Almoxarifado 
(Ensino Fundamental Completo) 

 
Servente (Nível Médio Completo) 

 
Lavador de Carros (Ensino 

Fundamental) 

 
 

P 

46/2012 
Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de execução indireta de limpeza, conservação e 
higienização no âmbito do Contratante – SDH. 

RDJ - Assessoria e Gestão 
Empresarial Ltda. 

CNPJ: 06.350.074/0001-34 
07/12/2015 06/12/2016 

 Encarregado e Auxiliar de 
Encarregado - (Ensino Médio 

Completo) 
 

Auxiliar de Almoxarifado - 
(Ensino Fundamental Completo) 

 
Servente - (Nível Médio Completo) 

 

 
 

P 
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Lavador de Carros - (Ensino 
Fundamental) 

28/2014 

Contratação de empresa remanescente especializada para 
prestação dos serviços de execução indireta de limpeza, 
conservação e higienização no âmbito do Contratante, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra 
uniformizada, de material de limpeza, de material de 
consumo e de equipamentos adequados à execução dos 
trabalhos, a serem executadas nas instalações do Arquivo 
Central; Shopping ID – SENASP; Força Nacional Base 
Cruzeiro; Força Nacional Base Gama – SENASP - 
Ministério da Justiça e Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. 

RDJ – Assessoria e Gestão 
Empresarial Ltda. 

(Remanescente da Zarcone) 
CNPJ: 06.350.074/0001/34 

15/07/2015 14/07/2016 Ensino fundamental P 

29/2014 
Prestação de serviços de técnico em secretariado, 
secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue 
para o Ministério da Justiça – MJ. 

Ágil Serviços Especiais 
Ltda. 

CNPJ: 72.620.735/0001-29 
01/08/2015 31/07/2016 Ensino Superior e Técnico  P 

53/2014 

Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de copeiragem (copeira, garçom, operador de 
carga e descarga, auxiliar de encarregado e encarregado 
geral), com fornecimento de todo material de consumo 
relacionado e necessário a execução. 

Real JG - Serviços Gerais 
Ltda. 

CNPJ: 08.247.960/0001-62 
21/10/2015 20/10/2016 

Copeira, Garçom e Operador de 
carga e descarga - (Ensino 

Fundamental) 
 

Encarregado e Auxiliar de 
Encarregado - (Ensino Médio 

Completo) 

P 

87/2014 

Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços continuados na área de apoio operacional e 
atividades de Carregador e Almoxarife que não estão 
abrangidas pelo Plano de Cargos do MJ. 

Coqueiro & Pereira 
Consultoria Eireli-ME 

CNPJ: 04.927.866/0001-01 
18/12/2015 17/12/2016 

 
Ensino Médio 

 
P 

40/2015 
Prestação de serviços de recepcionista e contínuo, para o 
Ministério da Justiça – MJ (Remanescente da empresa 
GVP). 

Planalto Service Ltda. - 
contrato remanescente 

CNPJ: 02.843.359/0001-56 
31/07/2015 30/07/2016 Ensino Médio A 

42/2015 

Prestação de serviços de operação e manutenção dos 
sistemas de ventilação, exaustão, sistema central de ar 
condicionado do tipo Fluxo de Refrigerante Variável – 
VRF, em inglês variable refrigerant flow, recuperadores 
de energia com célula LOOSNAY, rede elétrica dos 
sistemas condicionadores de ar, monitoramento da 
qualidade do ar, análise gravimétrica de partículas, 
limpeza e higienização geral dos dutos condutores do ar 

Liga Engenharia Indústria e 
Comércio Ltda. 

CNPJ: 26.972.885/0001-84 
09/10/2015 08/10/2016 Ensino Profissional A 
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refrigerado, com fornecimento de todos os materiais de 
consumo, peças de reposição e mão-de-obra. 

Legenda: Ativo Normal (A); Ativo Prorrogado (P); Encerrado (E). 

Fonte: CGL 
 

Quadro 7.1.8.2. Contratação de Estagiários 

Nível de Escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício de 

2014 
(em R$) 

Despesa no exercício de 
2015 

(em R$) 
1º Semestre 

2014 
2º Semestre 

2014 
1º Semestre 

2015 
2º Semestre 

2015 
1. Nível superior 193 246 442 580 1.451.014,79 2.105.834,87 

1.1. Área Fim 193 246 263 355  1.451.014,79  1.269.258,38  
1.2. Área Meio 0 0 179 225  -  836.576,49  

2. Nível Médio 74 82 110 143 376.058,80 352.485,86 
2.1. Área Fim 8 13 0 0 40.051,98   -  
2.2. Área Meio 66 89 110 143  336.006,82  352.485,86  

3. Total (1+2) 267 348 552 723 1.827.073,59  2.458.320,73  
 

A contratação de estagiários para participarem do Programa de Estágio deste MJ segue as disposições contidas no Capítulo VI da Portaria nº 1678, 
de 15 de novembro de 2012, que regulamentou o referido programa no âmbito deste Núcleo Central. 

Ressalta-se que a contratação de estagiários de nível médio, em sua maioria, se dá para a realização de atividades de apoio e operacional, tais como 
aquelas desempenhadas pelos protocolos (tramitação e entrega de documentos). 

Todavia, as contratações de estagiários de nível superior, em sua grande maioria, destinam-se ao apoio às atividades finalísticas das unidades do 
órgão, obedecendo à grade curricular do estagiando.  

Na oportunidade, destaca-se, que há uma grande rotatividade de estagiários, o que pode ser explicado pelo valor da bolsa estágio. 
 



165 
 

7.1.9. Contratação de Consultores com base em Projetos de Cooperação com Organismos 
Internacionais 
 
7.1.9.1. Contratação no âmbito da Secretaria-Executiva do MJ 
 

Por meio do projeto OEI/BRA/14/002, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-
Americanos – OEI, a Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração formalizou acordo 
de cooperação técnica internacional cujo objetivo é a modernização da capacidade institucional do 
Ministério da Justiça na formulação, gestão e avaliação de políticas relacionadas à cidadania, justiça 
e segurança pública no Brasil. Para tanto, estão previstas ações relacionadas à concepção de 
metodologias, técnicas e processos de planejamento e gestão de atividades, no sentido de redução da 
criminalidade e da violência, por meio de ações integradas de justiça, segurança, cidadania e direitos 
humanos. Completam as atividades programadas do projeto a estruturação e aplicações-piloto dos 
processos propostos, com vistas à avaliação das soluções encontradas e seus possíveis 
aperfeiçoamentos.  

No primeiro ano de execução do projeto, foram contratados consultores especializados na 
modalidade produto, que tiveram como objetivos principais: 

i) sugerir diretrizes para a realização de análise de bancos de dados a serem realizadas pelo 
núcleo de gestão da informação do MJ; 

ii) propor diagnóstico, análise e suporte do uso de tecnologias de informação na gestão da 
coleta, tratamento e divulgação dos dados provenientes das políticas públicas do Ministério 
da Justiça, referente aos resultados previstos no documento de projeto firmado com a OEI; 

iii) propor estratégias de comunicação com o cidadão e divulgação de debates públicos 
relacionados a áreas de competência do MJ; 

iv) sugerir diretrizes sobre plataformas para disponibilização de análises de dados a serem 
realizadas pelo núcleo de gestão da informação da instituição; 

v) sugerir diretrizes para a visualização e arquitetura das análises de dados a serem realizadas 
pelo núcleo de gestão da informação do Ministério; 

vi) elaborar material que permita modernizar e aperfeiçoar interface gráfica e usabilidade de 
sistemas e portais web como plataforma de democratização e participação no processo de 
elaboração normativa; e identificar e documentar boas práticas para criação de material de 
divulgação dos projetos de participação social no processo de elaboração normativa. 

Para o processo de escolha dos consultores, o MJ seguiu as orientações da Agência Brasileira 
de Cooperação – ABC do Ministério das Relações Exteriores, Manual de Contratação de Consultorias 
da CGU, bem como legislações pertinentes, tais como: Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 e 
Portaria MRE n° 717, de 9 de dezembro de 2006. Nesse sentido, o Ministério da Justiça publicou 
editais tanto em jornal de grande circulação quanto em seu site. Cabe ressaltar ainda que os 
consultores contratados no projeto passaram por avaliação curricular, entrevista pessoal e 
comprovação de experiência, conforme os editais de seleção. 

As despesas relacionadas ao projeto OEI/BRA/14/002 foram destinadas ao pagamento de 
produtos elaborados por consultores e entidades e à publicação de editais em jornal de grande 
circulação. O detalhamento dos gastos realizados está disponível no Sistema de Informações 
Gerenciais de Acompanhamento de Projetos – SIGAP, permitindo entender a adequação entre os 
gastos realizados e os resultados alcançados pelo projeto.  

Além disso, todo o fluxo financeiro do projeto consta detalhadamente no Sistema de 
Acompanhamento e Gestão dos Projetos da Organização dos Estados Ibero-Americanos – SIGOEI. 

No que diz respeito à avaliação de riscos relacionados às contratações e controles internos 
instituídos, informa-se que é elaborado Termo de Referência – TOR antes de toda e qualquer 
contratação, detalhando todas as especificidades da consultoria a ser realizada. Nessa fase de 
elaboração do TOR, além da submissão à OEI para aprovação, é realizada pesquisa interna junto à 
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CGRH sobre a disponibilidade de servidores no MJ com perfil compatível para atuar no projeto. Com 
isso, a contratação só se concretiza com a confirmação da não existência ou indisponibilidade de 
servidores com o perfil solicitado. 

Conforme mencionado, o Ministério da Justiça faz ampla divulgação dos editais publicados no 
âmbito do projeto OEI/BRA/14/002 em jornal de grande circulação e em seu sítio institucional 
(http://www.justica.gov.br/Acesso/selecao-e-concursos). A publicidade também é implementada por 
meio da publicação do extrato dos contratos de consultoria no Diário Oficial da União. 

 
7.1.9.2. Contratação no âmbito da Comissão de Anistia 

 
Em parceria com o PNUD, a Comissão de Anistia executa o projeto de cooperação técnica 

BRA/08/021, que tem o objetivo de subsidiar e apoiar a implementação das políticas de justiça de 
transição no país, com base na cooperação técnica internacional. O projeto estrutura suas atividades 
em três resultados: (1) Gerar subsídios para estudos e políticas públicas; (2) Fomentar troca de 
experiências internacionais exitosas no meio internacional, com especial ênfase na Cooperação Sul-
Sul; e (3) Disseminar a informação e mobilização nos planos nacional e internacional. Tendo em vista 
a grande diversidade de experiências internacionais na área de justiça de transição, a cooperação 
internacional tem contribuído para a inovação e para o aperfeiçoamento das políticas implementadas 
no país. 

O projeto BRA/08/021 envolve diversas atividades, das quais algumas contam com o suporte 
de consultoria técnica especializada. As consultorias baseadas na entrega de produto tornam-se 
necessárias a partir do surgimento de uma demanda extraordinária, temporária e inédita para a qual 
não existe expertise nem pessoal especializado na estrutura administrativa do Estado. Os critérios 
para seleção levam em conta os perfis necessários para atender às exigências técnicas e 
administrativas dos produtos previstos, observando-se boas práticas na área e as recomendações dos 
órgãos de controle. 

Em 2015, foram contratadas 18 consultorias de pessoa física no âmbito do referido projeto 
(Cooperação para o intercâmbio internacional, desenvolvimento e ampliação das políticas de Justiça 
Transicional no Brasil). Tais consultorias resultaram em produtos relacionados à geração de subsídios 
e pesquisas para as políticas públicas e a mobilização e disseminação de conteúdos.  

Na área de geração de subsídios e pesquisas, as contratações produziram material analítico que 
subsidiou importantes iniciativas da Comissão de Anistia: a Rede Latino-Americana de Justiça de 
Transição e o recém-lançado Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em Memória e Direitos Humanos 
– LAB-MDH. Foram produzidos insumos a partir da análise do acervo da CA, tendo como foco a 
elaboração de perfis de anistiados, a operação Condor; estudos a respeito dos legados da ditadura; 
sistematização da memória institucional e das políticas de justiça de transição no país; estudos acerca 
da judicialização da justiça de transição na América Latina e produção de recomendações sobre 
padrões de acesso a arquivos relativos a violações de direitos humanos na região; e sobre políticas de 
reparação psíquica. 

Com relação à mobilização e disseminação de conteúdos, as contratações geraram novas 
estratégias de articulação e mobilização regionais, aprimoraram as políticas de difusão de conteúdos 
e produtos culturais e contribuíram para o enriquecimento das políticas de memória e reparação por 
meio da troca de experiências. Os projetos Marcas da Memória, Clínicas do Testemunho, Memorial 
da Anistia, Rede Latino-Americana de Justiça de Transição e Rede Latino-Americana de Reparação 
Psíquica foram particularmente beneficiados pelos produtos contratados. 

Toda e qualquer despesa é realizada mediante autorização do ordenador de despesas do projeto, 
seja por meio do seu acesso direto ao sistema Atlas, mantido pelo PNUD, seja por meio de ofícios 
endereçados ao órgão solicitando a realização de determinada despesa. 

Os gastos do projeto são acompanhados por meio dos Relatórios Gerenciais disponíveis na 
Extranet (http://www.undp.org.br/Extranet/novo/Public/Login.aspx). Essa ferramenta permite 
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analisar as despesas realizadas e o desenvolvimento das atividades programadas no plano de trabalho 
do PRODOC, facilitando, assim, o gerenciamento tanto financeiro quanto físico do projeto. 

Por fim, registra-se que em 2015 foram instituídas na estrutura de governança do projeto as 
figuras de supervisor de consultoria e de vice-diretor, de modo a promover maior segregação de 
funções com relação aos papéis de ateste e ordenamento de despesas nas diferentes etapas, bem como 
ampliar a capacidade de acompanhamento dos serviços prestados. A medida tem gerado resultados 
positivos e contribui para a otimização da gestão de riscos no âmbito do projeto. 
 
7.1.9.3. Contratação no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça 
 

Para a qualificação do sistema nacional do refúgio foram buscadas consultorias para melhoria 
e treinamento para os procedimentos de Determinação da Condição de Refugiado – DCR.  

Quando do processamento das solicitações de refúgio, como medidas complementares e 
seguindo a boas práticas internacionais, são colhidas informações e efetuados procedimentos 
adicionais de oitivas e diligências pelo Poder Público e pelo ACNUR. Tais medidas são previstas no 
art. 18, parágrafo único da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, bem como no art. 4º da Resolução 
Normativa CONARE nº 18, de 30 de abril de 2014, entre outras normas. 

Os Consultores de Fortalecimento de Capacidades, cujo vínculo empregatício é com o ACNUR, 
têm os Manuais do ACNUR, as diretrizes do Governo Brasileiro e outros documentos relevantes 
como base para a proteção dos refugiados e outras populações de interesse. Dentre suas atribuições, 
os consultores dão suporte às atividades de DCR, de parceiros implementadores, de instituições 
governamentais e de organizações da sociedade civil. Além disso, aconselham solicitantes de 
refúgio/asilo em relação aos procedimentos de DCR e sobre seus direitos e obrigações, dentre outras 
atribuições.  

Para que os consultores sejam selecionados são levados em consideração os seguintes critérios: 
(i) formação acadêmica: diploma de Bacharelado em Direito, Relações Internacionais, Ciências 
Sociais ou outras áreas correlatas; (ii) experiência profissional relevante de 3 anos; (iii) competências-
chave: excelentes habilidades em informática; fluência em português, inglês e outra língua oficial das 
Nações Unidas; flexibilidade e adaptabilidade; habilidade para trabalhar bem sob pressão; excelentes 
competências interpessoais; habilidade para trabalhar em ambiente multicultural e interagir com 
população de interesse diversa; disponibilidade para viajar em missões; cidadania brasileira ou 
residência brasileira permanente; comprovada habilidade para trabalho em equipe. 

Por fim, cabe mencionar que não há despesas diretas para o Ministério da Justiça, uma vez que 
os salários dos consultores são pagos pelo ACNUR. 
 
7.1.9.4. Contratação no âmbito da Secretaria de Reforma do Judiciário 
 

O Projeto BRA/12/013 foi assinado em 14 de agosto de 2012 pela Secretaria de Reforma do 
Judiciário, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pela Agência Brasileira de 
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Com vigência inicialmente prevista até 2015, o 
projeto passou por revisão substantiva que alterou o prazo final para 31 de dezembro de 2016 e 
diminuiu a estimativa do valor total que seria aportado ao projeto. 

A motivação para assinatura do projeto decorreu da necessidade de elaboração e produção de 
conhecimentos específicos que pudessem contribuir para impulsionar políticas implementadas pela 
SRJ. Os principais objetivos do projeto são:  

i) dar maior visibilidade à discussão sobre o acesso à justiça na sociedade brasileira, 
permitindo que esse debate se estenda para além dos juristas e operadores do direito;  

ii) institucionalizar metodologias de pesquisas para produção de conhecimento sobre o acesso 
à justiça;  
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iii) definir estratégias para o fomento de cultura de resolução de conflitos, para que não haja 
judicialização; e  

iv) permitir o fomento de políticas que promovam o acesso à justiça à população brasileira. 
 

Ao longo de dois anos de execução, o projeto contribuiu significativamente para a elaboração 
de pesquisas sobre o acesso à justiça (todas elas disponíveis no link http://www.justica.gov.br/sua-
protecao/reforma-do-judiciario/cejus/publicacoes/capa) e para a institucionalização da Escola 
Nacional de Mediação. Atualmente, está permitindo o desenvolvimento de capacidades institucionais 
das Defensorias estaduais, por meio de trabalho realizado pela OEA. Dos cinco resultados previstos 
na matriz lógica do projeto, somente um ainda não foi iniciado – aquele relacionado à conferência 
nacional de acesso à justiça –, em razão da inexistência, até o momento, de ambiente político propício 
para a realização de evento dessa natureza. 

Com relação ao resultado relativo à gestão eficiente do instrumento, importantes entregas 
ocorreram em 2015, ainda que não por meio de contratações realizadas pelo projeto. Entre 2014 e 
2015, a CGU realizou auditoria no BRA/12/013, resultando em recomendações que ensejaram a 
criação de um Grupo de Trabalho na SRJ com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do projeto. Entre 
várias orientações elaboradas, o Grupo definiu parâmetros de remuneração para consultores pessoa 
física, manual de prestação de contas para cartas acordo, modelo padrão de currículos e de produtos, 
portaria sobre diárias e passagens e, ainda, um manual com diretrizes para a execução do projeto 
como um todo.  

Uma das orientações apresentadas no manual diz respeito aos critérios de escolhas de 
consultores e projetos, em que se deve recorrer à contratação por meio do BRA/12/013 quando a SRJ 
identificar lacunas de conhecimento que possam ser supridas por profissionais ou entidades com 
qualificações e habilidades específicas, indisponíveis no quadro de servidores do MJ. O principal 
critério para a contratação, portanto, é a inexistência de servidores na instituição com as qualificações 
específicas necessárias.  

Também no manual foram descritos procedimentos que permitem a efetivação de controles 
internos na gestão do projeto. O principal deles é a separação de atribuições, espelhada, por exemplo, 
na segregação de funções, na aprovação de produtos e na emissão de passagens aéreas. Outros 
controles internos estão caracterizados na definição de parâmetros para a atuação do gestor (como a 
portaria sobre remuneração de consultores e o manual de prestação de contas de cartas acordo) e na 
adoção de documentos padronizados (por exemplo, currículo que deve ser preenchido pelos 
candidatos nos processos seletivos, a folha de rosto para análise desses currículos e o roteiro de 
entrevistas). 

As despesas realizadas no âmbito do projeto foram destinadas ao pagamento de produtos 
elaborados por consultores e entidades, além da emissão de passagens e pagamento de diárias. O 
detalhamento dos gastos realizados está disponível no SIGAP, possibilitando assim compreender a 
adequação entre os gastos realizados no projeto e seus resultados alcançados. 

A maior parte dos recursos do projeto BRA/12/013 foi aportada em 2012, e um montante menor 
em 2014. O valor repassado ao PNUD é convertido imediatamente em dólares, em decorrência da 
política de gestão daquele organismo internacional. Como consequência, a variação cambial de 2015 
(que desvalorizou o real frente ao dólar) beneficiou o projeto, aumentando o saldo disponível para 
utilização. 
 
7.1.9.5. Contratação no âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos 
 

A contratação de consultores na modalidade “produto” no âmbito de projetos BRA/07/004 – 
Democratização de Informações no Processo de Elaboração Normativa, por meio de cooperação 
técnica com organismos internacionais, especificamente com o PNUD, tem apresentando resultados 
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satisfatórios para o aprofundamento das demandas que requerem conhecimentos específicos não 
contemplados no perfil dos servidores da SAL.  

Tal modalidade de contratação possibilita que a Secretaria internalize novas práticas, aprofunde 
e se especialize em conhecimentos específicos, seja por meio da leitura dos produtos, seja por meio 
do acompanhamento das consultorias.  

Relacionado à democratização do processo legislativo, temática de suma importância para a 
SAL, a contratação de consultorias especializadas de “mobilização e participação social”, bem como 
de “audiovisual” e de "conteúdo", por exemplo, estão sendo capazes de consolidar esse escopo, 
institucionalizando a participação social junto às competências da unidade. 

Os principais objetivos das contratações são:  
i) avaliar e acompanhar tecnicamente os resultados obtidos pelo projeto, especialmente os 

seus impactos na produção acadêmica ligada à pesquisa empírica em Direito no Brasil; 
ii) mapear, sistematizar e sugerir melhoria dos processos de produção e edição audiovisual 

identificados como necessários para a divulgação e comunicação das atividades da SAL 
relacionadas ao projeto; 

iii) identificar as melhores práticas de design de portais e produzir subsídios que possam 
embasar a construção de sistemas web e portais de democratização e participação no 
processo de elaboração normativa no âmbito do projeto; 

iv) avaliar a participação da sociedade civil no processo de elaboração normativa e propor 
plano de ativação de redes, capacitação e articulação da sociedade civil organizada; 

v) analisar e avaliar componentes de software, sugerir teste de integração de subsistemas de 
acordo com os padrões adotados para a construção de sistemas de democratização e 
participação no processo de elaboração normativa; 

vi) analisar e avaliar a viabilidade de implantação de sistema de referência legislativa visando 
racionalizar e automatizar processos de trabalho da SAL, além de promover acesso e 
democratização das normas de competência do MJ; 

vii) elaborar orientações de projeto de software, dentro das restrições de requisitos, arquitetura 
e processos, que possam embasar a construção de sistemas de acompanhamento de 
elaboração normativa do Pensando o Direito; 

viii) avaliar a estratégia de atuação na edição de conteúdos e animação de debates legislativos 
no Portal "Pensando o Direito", com foco no ambiente 2.0, e produção de orientações para 
geração de conteúdo para o constante fortalecimento, mobilização e realização dos 
objetivos do projeto; 

ix) identificar as melhores práticas e produção de subsídios para a elaboração de sistemas de 
integração e gerenciamento de informações que podem servir de subsídios para pesquisas 
ligadas à elaboração normativa sobre o sistema prisional brasileiro; 

x) avaliar e analisar a produção de conteúdo digital pelo Portal do Projeto Pensando o Direito, 
associada ao Portal MJ, em articulação com a Assessoria de Comunicação Social do 
Ministério, com foco no ambiente 2.0, propondo insumos para a realização dos objetivos 
do projeto no âmbito das redes sociais. 
 

A seleção dos consultores, por sua vez, é feita mediante edital público, divulgado por meio do 
Diário Oficial da União, com o preenchimento de formulário online pelos candidatos com seus 
respectivos dados, incluindo qualificações obrigatórias e qualificações classificatórias. Após o 
preenchimento, é feita a classificação prévia dos candidatos, sendo chamados a apresentar os 
documentos comprobatórios de suas qualificações. Ato contínuo, os primeiros classificados são 
convocados a participar de uma entrevista, realizada por uma banca de servidores da própria 
Secretaria, que define o candidato selecionado. 

Já os projetos de pesquisa são definidos de acordo com a demanda da SAL e de seus parceiros 
institucionais, como outras Secretarias, órgãos e até Ministérios. A partir de uma necessidade de 
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aprofundamento e conhecimento empírico de alguma temática, são construídos os editais de 
chamamento público para contratação de equipes de pesquisa para desenvolvimento do projeto, cujo 
resultado será utilizado pela SAL para a democratização do processo legislativo. 

Os insumos externos relacionados às despesas realizadas no âmbito do projeto se concentraram 
no pagamento dos produtos desenvolvidos/entregues pelos consultores, além da emissão de passagens 
e pagamento de diárias.  

Já o efeito da variação cambial no fluxo financeiro do projeto no último período foi positivo, 
uma vez que possibilitou a última prorrogação do PRODOC/PNUD e a publicação de edital para a 
contratação de mais quatro consultores.  

Registra-se que parte das contratações teve seu período de vigência prorrogado ainda dentro do 
exercício de 2015, com algumas exceções que se estendem até o início de 2016. 

Um dos possíveis riscos neste tipo de contratação corresponde à eventualidade do 
descumprimento do contrato por meio dos consultores, situação vivenciada no último edital de 
seleção. O problema ocorreu com o contrato de consultoria PNUD nº 2015/000141-00, que teve por 
escopo a “elaboração de análise crítica (review), sistematização e monitoramento técnico dos 
resultados alcançados pelo Projeto Pensando o Direito com o objetivo de qualificação acadêmica e 
metodológica”. 

A consultoria, que teve sua vigência encerrada em 31/12/2015, conforme previsto em termo 
contratual, não foi realizada em razão da não entrega de nenhum dos quatro produtos previstos. 
Apesar das inúmeras tratativas junto à consultora selecionada para que houvesse o cumprimento do 
contrato, não houve êxito na realização das atividades. O prazo de vigência da consultoria foi 
concluído sem a realização das atividades previstas, bem como sem a apresentação dos relatórios 
estabelecidos no Termo de Referência.  

Para que problema dessa natureza não volte a ocorrer, a SAL tem buscado aprimorar seus 
controles internos, realizando avisos formais ao consultor com maior frequência acerca dos prazos 
do produto que estiver em atraso; efetuando comunicação ao PNUD tão logo o consultor descumpra 
alguma cláusula contratual ou atrase a entrega dos produtos; vedando a prorrogação da entrega de 
produto por mais de um mês. 

As informações sobre a contratação de consultores constam no SIPAG, tendo para o exercício 
de 2015 o valor informado de R$ 675.000,00, correspondente ao pagamento dos consultores. 

No Portal do Pensando o Direito estão disponíveis informações sobre o desenvolvimento do 
projeto, divulgação de edital e seleção dos consultores (http://pensando.mj.gov.br). 

 
 

7.2. Gestão do Patrimônio e Infraestrutura 
 
7.2.1. Gestão da Frota de Veículos 
 
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: 
- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação, 
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras 
providências; 
- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela 
administração pública federal direta, autárquica e funcional; 
- Instrução Normativa nº 183, de 08 de setembro de 1986, destinada a proporcionar aos Órgãos 
Integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG orientação nos procedimentos a serem adotados 
quando da ocorrência de acidentes com veículos terrestres automotores oficiais; 
- Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 
- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
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b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC: 

A frota de veículos disponibilizada visa atender as necessidades de transporte de todos os 
colaboradores do Ministério da Justiça no cumprimento de suas atividades, obedecendo às 
formalidades legais e no estrito interesse da Administração Pública, e dispor de condições de 
atendimento às necessidades de transporte. 
  
c) Grupos de veículos e seus respectivos dados:  

 
Tabela 50: Dados sobre a Frota de Veículos 

Grupo de Veículo 
Quantidade em uso Média Anual de km 

rodados 
Idade Média da 

Frota (ano) 

Terc. 
Frota 

Própria 
Total Terc. 

Frota 
Própria 

Terc. 
Frota 

Própria 
Transporte Institucional 14 06 20 285.600 54.732 01 10 
Transporte de Representação 07 07 14 16.800 8.950 01 07 
Transporte de Cargas 01 - 01 3.202 - 01 - 
Transporte Tipo Van 01 02 03 6.870 3.320 01 05 

Fonte: CGMA 
 
d) Despesas associadas à manutenção da frota no exercício de 2015: 
- Despesas com combustível: R$ 139.087,57 
- Despesas com manutenção: R$ 119.207,29 
- Despesas com seguro obrigatório, taxa de licenciamento, autorização de placa vinculada e placa de 
bronze: R$ 3.737,96 
 
e) Plano de substituição da frota: 

Em decorrência da idade média da frota própria do Ministério da Justiça, identificou-se a 
necessidade da aquisição de 5 novos veículos, sendo: 2 para atendimento ao Ministro e 3 para a sua 
segurança. No entanto, ressalta-se que o processo para aquisição não foi iniciado no exercício de 
2015, mas sim no início do ano subsequente (registrado no SEI sob nº 08084.000103/2016-74).  
  
f) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação: 

Decidiu-se por adquirir novos veículos para a frota do MJ, já que a equipe responsável pela 
segurança e pelo transporte do Ministro da Justiça é composta unicamente por Policiais Federais, 
além da necessidade dos veículos possuírem características próprias, tais como: sinalização visual 
(conjunto de luzes estroboscópicas para faróis e lanternas, sinalizador visual tipo rotolight removível, 
sinalização de emergência frontal e traseira); sinalização sonora (sirene eletrônica com função 
megafone); e, Global Positioning System – GPS (sigla em inglês para Sistema de Posicionamento 
Global por satélite). Quanto aos veículos blindados, estes deverão corresponder ao nível de proteção 
balística III. 
  
g) Estrutura de controles para a prestação eficiente e econômica do serviço de transporte: 

Até 2015, o controle de utilização de veículos e de consumo de combustível foi realizado por 
meio da Guia de Movimentação de Veículos Oficiais, sob a fiscalização da Chefia do Setor de 
Transportes. 

No entanto, para uma melhor gestão do serviço de transportes, seja de veículos terceirizados ou 
mesmo de frota própria, iniciou-se o desenvolvimento do sistema Carros.MJ pela CGTI. Tal sistema 
ainda se encontra em fase de construção, com previsão de início de funcionamento para março de 
2016.  

Ao demandar um veículo no sistema, o servidor poderá visualizar as demais solicitações, de 
modo a evitar que haja o deslocamento de veículos para o mesmo destino sem sua ocupação total.  
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Possibilita, portanto, que sejam realizadas caronas para um itinerário, aproveitando a viagem já 
reservada por outro servidor. Inicialmente, com funcionamento no endereço www.carros.mj.gov.br, 
prevê-se a utilização do sistema por um aplicativo para smartphones, já em desenvolvimento.  

Espera-se que o sistema Carros.MJ traga resultados positivos, gerando impacto tanto nos custos 
quanto na gestão da frota. 

 
7.2.2. Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações Gerenciais sobre 
Veículos nessas Condições 

 
Atualmente, o Ministério da Justiça possui um total de 7 automóveis em condições de 

desfazimento, os quais não geram despesas de armazenamento, já que se encontram em 
estacionamento próprio. 

Em 2015, foram realizadas gestões no sentido de implementar a política de desfazimento do 
Ministério da Justiça por meio de Portaria que instituirá a Comissão de Desfazimento de Bens e o 
Manual de Desfazimento de Bens. Cabe ressaltar queminuta de tal portaria encontra-se em fase de 
análise e validação. 
 
7.2.3. Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 
 

A gestão patrimonial de imóveis é realizada no Serviço de Patrimônio por intermédio de 
servidor, que acompanha e atualiza as operações junto ao Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Imobiliário de uso especial da União – SPIUnet.  

Alguns imóveis foram locados para atender necessidades de espaço físico, uma vez que os 
imóveis que pertencem ao Ministério da Justiça já não são mais suficientes para atender as atuais 
demandas. Assim, os contratos de aluguéis, cessão e manutenção de imóveis são geridos pela CGL, 
com fiscalização da CGMA. 

Os imóveis estão distribuídos conforme tabelas abaixo:  
 

Tabela 51: Distribuição Geográfica dos Imóveis da União 

Localização Geográfica 
Quantidade de imóveis de propriedade da União de 

Responsablilidade da UPC 
Exercício 2015 

BRASIL 

UF – Distrito Federal 
04 

         Brasília 
UF – Minas Gerais 

01 
         Belo Horizonte 
Total (Brasil) 05 

Fonte: Secretaria do Patrimônio da União – SPU, SPIUnet 
 

Tabela 52: Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UPC, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 
Valor do Imóvel 

Valor Histórico Valor Reavaliado 
200005 9701.17218.500-0 Doação Bom 608.855,55 677.478,21 
200005 9701.22333.500-4 Doação Bom 1.196.835,20 2.242.870,45 
200005 9701.22334-500-0 Doação Bom 19.306.957,43 31.818.434,17 
200005 9701.22335.500-5 Doação Bom 13.064.512,45 23.707.051,27 
200005 4123.00216.500-4 Doação Bom 5.742.505,55 7.369.002,39 

Fonte: SPIUnet 
* O valor do imóvel corresponde à avaliação realizada em 26/01/2015. 

 
Cabe ressaltar que os imóveis que compõem a Sede e anexos do Ministério da Justiça ainda não 

possuem regularização cartorial, pendência a ser solucionada pela Superintendência do Patrimônio 
da União junto a TERRACAP/GDF. Tratativas vêm sendo realizadas por aqueles órgãos na tentativa 
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de viabilizar suas respectivas vinculações documentais a este Ministério da Justiça, fato este que 
prejudica a completude das informações no SPIUnet. 

As despesas com manutenção encontram-se assim distribuídas: 
 

Tabela 53: Despesas com Manutenção - 2015 
Serviços - Manutenção Valor Contratual (R$) 

Predial  4.066.156.56 
Ar-condicionado 679.913,20 

Elevadores 563.446,32 
Fonte: CGMA 
 
7.2.4. Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos Públicos e Órgãos e Entidades Públicas ou 
Privadas 
 

Tabela 54: Cessão de Espaços Físicos 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 

RIP: 9701.00506.500-5 - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Ed. 
Sede - MJ 
RIP: 9701.00504.500-4 - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - 
Anexo II - MJ 

Endereço 
Ministério da Justiça - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Anexo 
II e Térreo do Ed. Sede. 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 60.701.190/0001-04 
Nome ou Razão Social ITAÚ UNIBANCO S.A 
Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Bancos múltiplos, com carteira comercial 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contrato de cessão de uso oneroso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Instalação de unidade administrativa necessária aos serviços do 
ITAU UNIBANCO S.A, com vistas a operacionalizar pagamentos 
de servidores e fornecedores, bem como outras operações de 
interesse do Ministério da Justiça. 

Prazo da Cessão 21/11/2012 a 20/11/2017 

Caracterização do espaço 
cedido 

Área situada no térreo do Ed. Anexo II, medindo 103m², incluindo 
agência bancária e terminal de caixa eletrônico no térreo do Ed. 
Sede. 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Valor mensal de R$ 21.062,72 (vinte e um mil sessenta e dois reais 
e setenta e dois centavos). 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

- 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos 

- 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

É calculado o valor equivalente aos gastos com água e luz e 
encaminhado, via GRU para pagamento pelo cessionário. 

 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 
RIP: 9701.00504.500-4 - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Ed. 
Sede - MJ 

Endereço 
Ministério da Justiça - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Anexo 
II. 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 03.296.968/0001-03 

Nome ou Razão Social 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 
SENAC 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Atividade relacionada à educação profissional 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Acordo de Cooperação 
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Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Implantar e operacionalizar o Projeto "Empresa Pedagógica de 
Gastronomia" do SENAC nos espaços gastronômicos do MJ. 

Prazo da Cessão 10/02/2014 a 09/02/2019 
Caracterização do espaço 
cedido 

Restaurante principal: 196m²; Restaurante executivo: 75,81m²; 
Lanchonete: 82,78m²; Área de produção e vestiário: 289,95m². 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Termo de Cooperação. Não há repasse de valores. 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

- 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos 

- 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Termo de Cooperação. Não há repasse de valores. 

 
Ademais, as informações acerca do ressarcimento das importâncias relacionadas ao uso do 

espaço físico do Ministério da Justiça pela Associação de Servidores do Ministério da Justiça – 
GASJUS, Acórdão 9930/2015 – TCU - 2ª Câmara serão tratadas em subitem específico (8.1. 
Tratamento de Determinações do TCU). 
 
7.2.5. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros 
 

De modo a informar sobre os contratos de locação de imóveis das Unidades Prestadoras de 
Contas inseridas neste relatório, segue abaixo tabela-resumo:  

  
Tabela 55: Locação de Imóveis 

Contrato Nº Processo Empresa Contratada 
Objeto do 
Contrato 

Valor Global 
Atual (R$) 

UPC 

61/2008 08099.002241/2007-38 
Antônio Venâncio da Silva 

Empreendimentos 
Imobiliários LTDA 

Locação 1.342.867,68 SNJ 

83/2010 08000.000242/2009-51 Fotogravura Gramatic 
Locação de 

imóvel 
comercial 

943.795,20 CGMA 

Fonte: CGL 
  
O contrato nº 61/2008, celebrado em 12 de agosto de 2008, tem como objeto a locação de 

imóvel comercial destinado à ocupação das unidades SENASP e SNJ a partir da necessidade de 
espaço físico frente à insuficiência nos imóveis do MJ. Atualmente, encontra-se vigente por meio do 
12º Termo Aditivo.  

Já o contrato nº 83/2010 foi celebrado em 31 de agosto de 2010, tendo como objeto a locação 
de imóvel comercial, localizado no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 02, Lotes 450/460 – 
Brasília/DF, com 2.252,19 m² de área construída, em terreno de 3.000 m², para realocar o Arquivo 
Central do Ministério da Justiça. Encontra-se atualmente vigente por meio do 5º Termo Aditivo. 

As despesas com manutenção dos espaços são assumidas pelo próprio Ministério. Os serviços 
de manutenção contemplam a área hidráulica, elétrica, lógica e ar condicionado. Esses serviços têm 
como finalidade manter as infraestruturas em funcionamento sem alterar os espaços. Nesses serviços 
não são geradas quaisquer benfeitorias aos imóveis. Busca-se tão somente atender às necessidades 
corriqueiras de manutenção: verificação de quadros elétricos, trocas de lâmpadas, consertos de 
aparelhos de ar condicionado, desentupimentos de vasos, etc. 

Há ainda adequações nos layouts dos ambientes, visando adaptar as estruturas existentes às 
novas necessidades das unidades.  

Não há registro da realização de reformas nesses espaços às custas do MJ. 
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7.3. Gestão de Tecnologia da Informação 
 

A fim de estabelecer um patamar tecnológico que viabilize aos usuários do MJ serviços de alta 
disponibilidade e desempenho na execução de atividades diárias, foi aprovado o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação – PDTI 2013/2015 do Ministério da Justiça pelo Comitê de Tecnologia da 
Informação – CTI por meio da publicação da Portaria SE nº 1.204, de 23 de outubro de 2013, passando 
a ser denominado Comitê Gestor de Tecnologia da Informação pela Portaria MJ nº 3.528, de 3 de 
dezembro de 2013. Tal Comitê promoveu a transformação das necessidades de TI em projetos, o que 
possibilitou um melhor planejamento e controle das ações. Cabe ressaltar que o referido PDTI busca 
ainda estar alinhado ao objetivo estratégico “Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TI”. 

Os projetos do PDTI foram, por sua vez, elencados em ordem de prioridade, tendo como 
referencial tanto as necessidades do órgão quanto seu alinhamento aos projetos estratégicos previstos 
no Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019.  

Após organizadas as demandas de projetos, o CTI se reuniu nos meses de março e setembro de 
2015 para deliberação sobre assuntos afetos a acompanhamento de projetos de TI; construção do novo 
PDTI e definições normativas. 

Ao longo do exercício em questão, a CGTI esteve envolvida no desenvolvimento dos seguintes 
sistemas de informação: 

 
- Sistema de Informação da Comissão de Anistia – SINCA: permite a identificação automática 

de processos prioritários para julgamento e sua distribuição aleatória para os Conselheiros, bem como 
a disponibilização do processo digitalizado para analistas, conselheiros, requerentes e procuradores. 
Entre as funcionalidades previstas, está também a produção de informações gerenciais, como alertas 
para controle de prazos, emissão de relatórios estatísticos e acompanhamento de metas de julgamento 
e indicadores.  

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
Responsável da área de negócio: João Alberto Tomacheski. 
 
- Sistema Eletrônico de Informações – SEI: o objetivo do sistema consiste na implantação de 

solução de processo eletrônico no Ministério da Justiça, simples e intuitivo, visando eliminar o 
retrabalho, otimizar rotinas, favorecer o trabalho colaborativo e reduzir drasticamente o uso de papel. 
Projeto implantado e finalizado em janeiro de 2015. 

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
Responsável da área de negócio: Bruno Crescenti de Paiva. 
 
- Sistema de Informação RECALL: objetiva garantir a celeridade e a eficiência do intercâmbio 

de informações entre SENACON, cidadãos, entidades parceiras e mercado. O principal escopo do 
Recall é, portanto, eliminar riscos à saúde e segurança dos consumidores, já que quanto maior a 
agilidade da informação, maior a chance de evitar acidentes de consumo. O sistema em questão 
objetiva ainda garantir o direito à informação aos consumidores, ocorrendo também por meio do 
sistema em tela, que emite alertas rápidos de recall aos consumidores e entidades cadastrados.  

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
Responsável da área de negócio: Seyr Lemos de Souza. 
 
- CONARE: tem como objetivo centralizar as informações de refugiados para que equipe do 

CONARE possa trabalhar simultaneamente, fato que não é possível atualmente, pois as informações 
de refugiados são trabalhadas por meio de uma planilha Excel. Esse sistema também permitirá a 
geração de inúmeros relatórios com dados estatísticos por essa equipe. O projeto está em 
desenvolvimento na CGTI. 

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
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Responsável da área de negócio: Paulo Guerra. 
 

- SIDE: o objetivo deste produto é permitir que os resultados obtidos com os convênios 
firmados entre o Ministério da Justiça e entidades vinculadas à Administração Pública, 
principalmente aqueles que envolvam a transferência de bens, possam ser alcançados de maneira mais 
célere e econômica, de modo a atender ao princípio constitucional da Eficiência, através de doações 
diretas. Além disso, apoiará o MJ no controle da entrega e correta utilização dos bens doados, 
permitindo o tombamento patrimonial destes e, acima de tudo, assegurando posteriormente que a 
utilização dos bens doados às entidades beneficiárias se dê em plena concordância com os fins 
econômicos e sociais das políticas públicas deste Ministério. O projeto encontra-se em 
desenvolvimento na CGTI. 

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
Responsável da área de negócio: Washington Leonardo Guanaes Bonini. 
 
- Atlas de Acesso à Justiça: objetiva gerar conhecimento, por meio de estudo de caso, e da 

ampliação da capacidade da SRJ em formular, acompanhar e avaliar políticas públicas relacionadas 
ao desenvolvimento do sistema de justiça e à ampliação do acesso à Justiça. Visa, portanto, a 
construção de um mapa de endereços que permite aos usuários identificar e localizar as unidades do 
sistema de justiça, a elaboração e divulgação de indicadores nacionais de acesso à justiça e a 
construção de conteúdos de educação em direitos. O projeto foi desenvolvido em um Acordo de 
Cooperação entre a SRJ e a UnB.O projeto foi desenvolvido em um Acordo de Cooperação entre a 
SRJ e a UnB. 

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
Responsável da área de negócio: Gabriella Vieira Oliveira Gonçalves. 
 
- Sistema de Acompanhamento Legislativo – SISLEGIS: o objetivo do sistema é garantir ao 

Ministério da Justiça uma ferramenta para gerenciamento das políticas de aprimoramento do sistema 
normativo e institucional, que são transversais em relação a todas as áreas de negócio do Ministério. 
A consolidação de um sistema de acompanhamento legislativo irá propiciar maior agilidade na 
atuação legislativa do Ministério e maior integração entre as áreas de mérito e no âmbito do governo. 
O projeto foi desenvolvido por meio de consultoria externa contratada pela SAL. 

Responsável técnico: Daniel Fontoura Campos da Silva. 
Responsável da área de negócio: Marco Antonio Konopacki. 
 
No entanto, alguns sistemas de informação que estavam previstos não foram desenvolvidos, 

conforme apontado abaixo:  
- Registro de Identidade Civil – RIC: tem como objetivos: (i) promover segurança nas relações 

sociais; (ii) promover a redução de fraudes; (iii) individualizar unívoca os cidadãos brasileiros; (iv) 
possibilitar a interligação das bases de dados governamentais; (v) integrar, através de uma base central 
(Cadastro Nacional de Registro de Identidade Civil – CANRIC), as informações geradas pelos Órgãos 
de Identificação das Unidades da Federação; (vi) cumprir o que determina a Lei 9.454, de 7 de abril 
de 1997, bem como viabilizar o cadastro nacional de registro de identidade civil. Depois de estudo 
prévio, com elaboração do Documento de Visão, o projeto foi remanejado para o TSE. 
 

 - Plataforma de Educação à Distância: objetiva viabilizar a adoção, por parte do MJ, de uma 
solução capaz de atender a necessidade das Unidades de utilização de plataforma de educação à 
distância para a execução das atividades de capacitação, treinamento e formação, entre outras. O 
projeto, no entanto, foi cancelado por iniciativa da área requisitante (SPOA/SE). 
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- SIGED: os objetivos do projeto são: o gerenciamento do cadastro, das consultas e dos 
históricos dos protocolos (documentos e processos) do DEEST; automatização da análise, do controle 
e da geração de expedientes de cada protocolo; estabelecimento de integração com sistemas de 
protocolo e com o Cadastro Cartório do MJ; estabelecimento de interoperabilidade com a Rede 
Infoseg e o Sistema da Interpol; automatização do controle e do acompanhamento da negociação de 
Acordos Internacionais de matérias competências do DEEST; e emissão de relatórios gerenciais e 
estatísticos. Projeto foi cancelado por iniciativa da área requisitante (SNJ). 

 
- Sistema Gerencial COESO – SG-COESO: o objetivo principal é agilizar e informatizar o 

andamento processual, culminando com melhor atendimento às entidades sociais tituladas, 
qualificadas e autorizadas pelo MJ, por meio de uma solução informatizada que possibilite prover 
transparência e agilidade no andamento e análise dos processos. O referido sistema foi absorvido pelo 
Sistema CNES. 

 
- INTEGRATIO: consiste em um sistema integrado de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 

possibilitando o compartilhamento de dados entre órgãos governamentais e não governamentais que 
atuam no enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas. Auxiliará na compreensão do fenômeno do 
Tráfico de Pessoas, a responsabilização de seus autores, a sua prevenção e repressão. O Sistema 
INTEGRATIO funciona como um banco de dados, e pode ser definido como um conjunto de registros 
dispostos em estrutura regular que possibilita a sua reorganização e produção de informação. Projeto 
cancelado por iniciativa da área requisitante (SNJ). 

 
- Norma Jurídica SAL: objetiva prover ferramenta eficiente e confiável para garantir segurança 

e confiança quanto à vigência de normas infralegais de competência do Ministério da Justiça e seu 
texto atualizado para o público interno e externo. Projeto cancelado por iniciativa da área requisitante 
(SAL). 

 
Já no âmbito das capacitações do pessoal de TI, para que os servidores tenham condições de 

operar as soluções tecnológicas em caso de interrupção contratual de empresas contratadas, foram 
realizados em 2015 treinamentos relacionados às tecnologias: Switche; Gerenciamento de Risco e 
Conformidade – GRC; Solução de Segurança de Perímetro; Acelerador de rede WAN. 

Em 2015, a força de trabalho na área de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça, 
dentre servidores do quadro de pessoal e colaboradores, contou com 125 pessoas, conforme 
detalhamento: 

- 19 servidores ativos permanentes;  
- 1 servidor e 1 empregado efetivos de outras carreiras de outros órgãos; 
- 6 servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades; 
- 4 servidores Contratação Temporária; 
- 85 terceirizados; 
- 9 estagiários. 
 
A CGTI tem envidando esforços no sentido de aprimorar os seus processos de gerenciamento 

de serviços de tecnologia da informação. Desta forma, os processos que estão sendo implementados 
se baseiam nas práticas dos modelos: Cobit 5, ITIL 3, NBR ISO/IEC 38.500, NBR ISO/IEC 20.000, 
NBR ISO/IEC 27001, NBR ISO/IEC 27.002, NBR ISO/IEC 27005 e NBR 15.999. Além disso, foram 
consideradas as normas do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – 
SISP, Normas Complementares do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – DSIC/GSIPR e as recomendações 
do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão 1.233/2008 – TCU - Plenário. 

Nesse sentido, os processos de gerenciamento de serviços de TI implementados são: 
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a) Estratégia de Serviço: o propósito desta área do ciclo de vida de serviço é ajudar a 

organização a desenvolver a habilidade de pensar e agir estrategicamente. Objetiva fornecer 
uma visão clara dos relacionamentos entre sistemas, processos, funções, serviços, modelos 
de negócio, estratégia e visão da organização, bem como obter um gerenciamento com foco 
estratégico através de análise, planejamento e posicionamento; 

b) Desenho de Serviço: tem como objetivo desenhar serviços novos ou modificados para a 
implantação em ambiente de produção, visando assegurar consistência e integração com 
todas as atividades e processos dentro de toda a infraestrutura de TI. Método: ITIL v.3; 

c) Transição de Serviços: objetiva gerenciar os recursos necessários para construir, testar e 
implantar com sucesso um novo serviço ou uma alteração em um serviço existente, 
garantindo uma estrutura consistente e rigorosa para avaliar a habilidade de serviço e perfil 
de risco; 

d) Operação de Serviços: tem como objetivo coordenar e realizar as atividades e os processos 
necessários para fornecer e gerenciar serviços em níveis acordados com usuários e clientes 
do negócio; 

e) Medição de Serviços: o propósito deste processo é definir objetivos de desempenho, 
mecanismos de coleta e análise de indicadores de resultado (metas) e de desempenho de TI 
que deverão ser medidos em intervalos de tempo preestabelecidos. 
 

Ainda em 2015, foi desenvolvido o projeto “Contratação e gestão de bens e serviços de 
Infraestrutura de Tecnologia da Informação". Assim, alinhado ao objetivo de estratégico de 
“Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TI”, as iniciativas que foram desenvolvidas pela 
CGTI dizem respeito à sustentação dos serviços de tecnologia da informação disponibilizados aos 
usuários do Ministério, com ações destinadas ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pela TI, de 
forma a suportar as atividades desenvolvidas pelas diversas áreas do órgão.  

Para facilitar a compreensão e dar maior transparência quanto ao relacionamento entre o recurso 
empregado e os resultados obtidos, as iniciativas foram agrupadas por projetos: 

 
Solução de Segurança de Perímetro: O Ministério da Justiça adquiriu uma Solução de 

Segurança de Perímetro, que tem como objetivo reestruturar o ambiente de segurança da informação 
do órgão, por meio do Contrato Administrativo nº 61/2014. A referida aquisição busca promover alta 
disponibilidade, substituindo os sistemas de firewalls de pequeno porte que operam com hardware 
inapropriado por uma solução de grande porte. Dessa forma, torna-se possível um maior desempenho 
na comutação de pacotes entre as sub-redes do MJ, tratando todo o tráfego sem perda ou 
enfileiramento de pacotes, além de centralizar o controle das sub-redes, de modo a ampliar o número 
de conexões VPN disponíveis, sigla para Virtual Private Network (Rede Particular Virtual), e de 
atualizar a estrutura de segurança corporativa do órgão. 

Para a manutenção da solução durante o período de 2015 foi demandada a quantia de R$ 
24.000,00 para os serviços de suporte técnico On-Site e R$ 63.904,00 para a execução do treinamento 
para os servidores da CGTI, totalizando o valor de 87.904,00. 

 
Serviços de tecnologia da informação e comunicação disponibilizados por meio da rede 

INFOVIA/Brasília: os serviços são providos pelo SERPRO por meio do Contrato Administrativo nº 
71/2014, e tem como objetivo atender às necessidades de todas as unidades do Ministério da Justiça 
relativas à demanda de conexão entre os pontos de acesso nos endereços do MJ, conectividade com 
outros órgãos federais e acesso à internet e videoconferência. Tal projeto demandou a execução de 
R$ 584.910,00 durante o ano de 2015. 
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Serviço técnico especializado de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC: por meio 
do Contrato Administrativo nº 90/2014, o serviço consiste na manutenção da infraestrutura de suporte 
técnico aos usuários do MJ, com impacto direto aos sistemas informatizados legados e aos dados 
corporativos, em especial, no atendimento as soluções tecnológicas de apoio ao negócio do Ministério 
e seus Órgãos singulares que operam na cidade de Brasília, além das Unidades Penitenciárias 
Federais. 

O serviço contempla a aplicação de novas tecnologias de informação, além de promover a 
disponibilidade e o apoio tecnológico visando à implantação de um novo modelo de governança de 
TIC para o Ministério, baseado nas melhores práticas de mercado, fato que tem elevado a 
produtividade e otimização dos recursos de TIC para o MJ. Para o serviço acima citado o foi 
demandada a execução de R$ 4.694.163,17 durante o ano de 2015. 

 
Aquisição de 70 certificados digitais (servidor web): os certificados digitais padrão ICP-Brasil 

foram fornecidos pelo SERPRO durante o ano de 2015, por meio do Contrato Administrativo nº 
101/2014, e estão sendo utilizados para autenticação de serviços web e assinatura de código, com o 
objetivo de atender às necessidades de segurança da informação dos sistemas disponibilizados pelo 
Ministério da Justiça aos seus usuários. A utilização de certificados digitais nos sistemas 
disponibilizados permite que os dados e as informações trafegadas pela Internet recebam um nível 
adequado de proteção que considere o potencial do impacto causado pela perda de sua integridade ou 
sigilo, demandando a execução de R$ 14.712,12 durante o ano de 2015. 

 
Solução de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC: objeto do Contrato 

Administrativo nº 100/2014, visa ao atendimento das demandas em Governança, Gestão de Riscos e 
Conformidade em Segurança da Informação do Ministério da Justiça. A solução contribui para 
permitir ao órgão condições para conduzir os negócios alinhados às boas práticas de governança, de 
forma a cumprir com maior eficiência a sua missão institucional, uma vez que o ambiente tecnológico 
do MJ tem exigido um aumento de capacidade de Gestão de Riscos. 

No supracitado contrato, para as atividades destinadas a execução do serviço de operação e 
manutenção da solução, incluindo atividades de apoio na elaboração de planos de continuidade, 
políticas de segurança, avaliação de riscos, plano de tratamento, especificação de segurança, 
desenvolvimento de integrações por meio de API nativa do software, implementação de controles e 
elaboração de metodologias afins, que se encontra em curso, foi demandada a execução de R$ 
146.965,00 durante o ano de 2015. 

 
Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva e atualização de licenças da solução integrada de 

Segurança da Informação McAfee: os serviços foram fornecidos ao ambiente tecnológico de 
segurança da informação do MJ durante o período de 2015, por meio do Contrato Administrativo nº 
134/2013, de forma a possibilitar a continuidade da utilização da solução, demandando a execução 
de R$ 128.161,28 em 2015. 

 
Prestação de serviço para suporte técnico para softwares Symantec NetBackup e Symantec: os 

serviços de suporte técnico para os softwares de backup de dados Symantec NetBackup e Symantec 

Enterprise Vault foram utilizados no ambiente tecnológico do MJ durante o período de 2015, por 
meio do Contrato Administrativo nº 44/2011, de forma a possibilitar a continuidade da utilização da 
solução, demandando a execução de R$ R$ 441.453,35 em 2015. 

 
Serviços de rede de dados de longa distância para a INFOVIA – MJ: os serviços de rede de 

dados de longa distância para a Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança 
Pública – denominada INFOVIA-MJ – foram utilizados para a comunicação das redes de 
computadores das diversas unidades do Ministério da Justiça por meio da tecnologia Wide Area 
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Network – WAN sobre Multiprotocol Label Switching – MPLS, com a execução do montante de R$ 
594.994,75 para o período de 2015.  

 
Serviços de impressão (outsourcing): os serviços de impressão contratados pelo MJ se destinam 

as suas unidades que operam no Distrito Federal e além daquelas descentralizadas localizadas nas 
Penitenciárias Federais. Foi concebido sobre uma solução baseada em outsourcing que contempla o 
gerenciamento de impressões do órgão, de forma a controlar e reduzir os gastos com impressão e 
cópias, incluindo a eliminação do estoque e logística dos insumos consumíveis, além da atualização 
tecnológica sem necessidade de investimentos. O valor empenhado para a execução dos serviços no 
período de 2015 foi de R$ 1.044.744,00. 

 
Serviços de fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas 

operacionais, incluindo suporte técnico e garantia de atualização das versões: a supracitada 
contratação foi realizada com o objetivo de garantir a continuidade do uso dos serviços corporativos 
de rede de computadores do Ministério da Justiça, destinados aos equipamentos e estações de trabalho 
e servidores de rede do Ministério da Justiça que utilizam as soluções da Microsoft. O valor pago 
para a execução dos serviços no período de 2015 foi de R$ 1.159.872,00.  

 
Além dos projetos/ iniciativas elencados acima, a CGTI também esteve envolvida nos projetos 

abaixo: 
  
Sistema de Informação da Comissão de Anistia – SINCA: alinhado com o objetivo estratégico 

de “Promover o acesso à justiça e proteger os direitos do cidadão”, o sistema teve como objetivo 
conceder maior celeridade, qualidade, segurança e transparência ao trâmite processual de 
requerimentos de anistia, gerando, portanto, melhores resultados para os requerentes e para a 
sociedade brasileira como um todo. No PDTI relativo ao triênio 2013-15 este projeto ainda não havia 
sido orçado. 
 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI: relacionado ao objetivo estratégico de “Aprimorar e 
integrar a gestão e a governança institucional”, o SEI teve como finalidade a implementação de um 
sistema simples e intuitivo, com vistas a eliminar o retrabalho e otimizar as rotinas, favorecendo o 
trabalho colaborativo e eliminando, quando possível, o uso de papel ou reduzindo-o drasticamente. 

 
Segue abaixo resumo acerca dos contratos de serviços de TI vigentes e encerrados em 2015: 
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Tabela 56: Contratos Vigentes - CGTI 

Contrato Nº Processo Empresa Contratada Objeto do Contrato 
Valor Global 

Atual (R$) 

60/2012 08008.005472/2012-32 
3CORP Technology S/A Infraestrutura 

de Telecom 
Aquisição de Central Telefônica 996.600,00 

98/2012 08006.000558/2010-27 Telemar Norte Leste S.A. 
Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de 
Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública – 
denominada Infovia-MJ. 

6.410.442,62 

25/2013 08008.003442/2012-91 
Cia de Telecomunicações do Brasil 

Central – ALGAR TELECOM 

Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, de Longa Distância 
Internacional – LDI, compreendendo as ligações para o exterior para 
atendimento do MJ.  

24.622,70 

45/2013 08020.018056/2012-36 SERPRO 

Prestação de serviços especializados em tecnologia da informação e 
comunicação, dotando e provendo o SINESP, e os entes federados de 
sistemas de informação e gestão da informação, com uma base atualizada 
segura e confiável, capaz de subsidiar o processo de análise e tomada de 
decisão em segurança pública e elaboração de políticas públicas de 
segurança.  

297.465.153,05 

114/2013 08008.006457/2012-10 CLARO S.A 
Serviço de transmissão de sinais de televisão por assinatura com a instalação 
e assistência técnica de 79 pontos, para atendimento das unidades do MJ. 

130.910,40 

140/2013 08006.000558/2010-27 Telemar Norte Leste S.A. Infovia-MJ. 1.533.932,92 
144/2013 08006.001313/2013-60 MCR – Sistema e Consultoria Aquisição de licenças Adobe. 373.660,00 

55/2014 08006.001379/2012-79 
FATTO Consultoria e Sistemas LTDA 

EPP 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, 
sustentação de sistemas e portais e desenvolvimento de sistemas e portais - 
fábrica de software.  

540.550,70 

57/2014 08006.001379/2012-79 
SPREAD Sistemas e Automação 

LTDA 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, 
sustentação de sistemas e portais e desenvolvimento de sistemas e portais - 
fábrica de software. 

1.762.874,63 

58/2014 08006.001379/2012-79 G4F Soluções Corporativas LTDA 
Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, 
sustentação de sistemas e portais e desenvolvimento de sistemas e portais - 
fábrica de software. 

1.080.095,77 

59/2014 08006.001379/2012-79 CPM BRAXIS S.A. 
Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, 
sustentação de sistemas e portais e desenvolvimento de sistemas e portais - 
fábrica de software. 

4.403.500,00 

60/2014 08006.001379/2012-79 RSI Informática LTDA 
Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, 
sustentação de sistemas e portais e desenvolvimento de sistemas e portais - 
fábrica de software. 

3.980.000,00 
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Contrato Nº Processo Empresa Contratada Objeto do Contrato 
Valor Global 

Atual (R$) 

61/2014 08006.000968/2014-00 
NTSEC Soluções em Informática 

LTDA 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada 
de segurança de perímetro – firewall. 

3.485.436,00 

67/2014 08008.004989/2013-95 CLARO S.A 
Prestação de serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel) – 
Modalidade Longa Distância Nacional. 

613.537,09 

68/2014 08008.004989/2013-95 Global Village Telecom S.A. – GVT  
Prestação de serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel) – 
Modalidade Local. 

1.550.357,91 

71/2014 08006.001586/2014-95 SERPRO INFOVIA 
Contratação dos serviços de tecnologia da informação e comunicação 
disponibilizados na INFOVIA, providos pelo SERPRO, para atender às 
necessidades do MJ. 

1.758.720,00 

74/2014 08006.001074/2014-29 AYNIL Soluções S.A. 
Fornecimento de solução de segurança e comunicação unificada na 
infraestrutura de tecnologia da informação do Ministério da Justiça. 

5.447.827,84 

90/2014 08006.001967/2014-74 Business To Business Integration Contratação de Serviços Técnicos Especializados de TIC. 8.525.682,00 

100/2014 08006.002518/2014-43 Modulo Security Solutions S.A. 
Implantação do Centro Nacional de Supervisão Operacional e Informações 
Gerenciais – CNSOIG e dos Centros Regionais de Supervisão Operacional – 
CRSO. 

1.271.458,33 

10/2015 08008.000123/2015-77 
Stefanini Consultoria e Assessoria em 

Informática 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, 
desenvolvimento de novos sistemas e portais, sustentação de sistemas e 
portais, mensuração de software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão para o MJ e órgãos 
vinculados. 

1.740.000,00 

21/2015 08006.000027/2015-49 
Simpress Comércio Locação e 

Serviços S.A 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
impressão (outsourcing), por registro de preços com fornecimento de 
equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e 
componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindros), exceto 
papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos. 

1.044.744,00 

41/2015 08006.001620/2014-21 
COMPUSOFTWARE 

INFORMÁTICA LTDA. 

Fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas 
operacionais, destinados aos equipamentos e estações de trabalho e 
servidores de rede do MJ, incluindo suporte técnico e garantia de atualização 
das versões pelo período de 12 meses. 

1.159.872,00 

48/2015 08008.002984/2013-28 CLARO S.A. 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal e de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – STFC, com fornecimento de aparelhos em regime de 
comodato. 

453.320,69 
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Tabela 57: Contratos Encerrados em 2015 - CGTI 

Contrato Nº Processo Empresa Contratada Objeto do Contrato 
Final da 
Vigência 

Valor Global 
Atual (R$) 

38/2009 08006.000119/2009-81 
Soluções Serviços Especializados 

LTDA. 

Prestação de serviços especializados na área de tecnologia da 
informação para a execução de suporte técnico remoto e 
presencial a usuários do MJ. 

18/05/2015 4.024.715,01 

35/2010 08008.000009/2010-32 
Simpress Comercio, Locação e 

Serviços S.A. 

Prestação de serviços continuados de impressão por meio 
digital e/ou cópias de documentos, com fornecimento de mão 
de obra e todos os insumos necessários a execução dos 
serviços, exceto papel. 

13/04/2015 2.113.978,50 

44/2011 08006.000979/2011-39 Vert Soluções em Informática LTDA 
Suporte técnico para softwares Symantec NetBackup e 
Symantec. 

27/12/2015 1.841.195,00 

23/2012 08015.006534/2011-53 SMS Tecnologia Eletrônica LTDA Aquisição de NO-BREAK, 20KVA/16KW 28/05/2015 27.900,00 

24/2013 08008.001171/2013-11 
Stefanini Consultoria e Assessoria 

em Informática 

Prestação de serviços especializados na área de tecnologia da 
informação, compreendendo o desenvolvimento de sistemas 
de informação, manutenção corretiva, adaptativa. Evolutiva 
ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e 
documentação de sistemas de informação, por intermédio 
das atividades, de acordo com as especificações, padrões 
técnicos de desempenho e qualidade. 

27/03/2015 13.332.977,58 

43/2013 08006.000212/2012-91 
Stefanini Consultoria e Assessoria 

em Informática 
Prestação de serviços especializados na área de tecnologia da 
informação. 

17/05/2015 3.890.593,20 

134/2013 08006.000218/2013-49 NETSAFE CORP LTDA 
Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva e atualização 
de licenças da solução integrada de segurança da informação 
McAfee. 

16/12/2015 122.742,58 

56/2014 08006.001379/2012-79 
Logiks Consultoria e Serviços em 
Tecnologia da Informação LTDA 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas 
e portais, sustentação de sistemas e portais e 
desenvolvimento de sistemas e portais - fábrica de software. 

26/10/2015 1.650.000,00 

77/2014 08006.002014/2014-23 
BBR Soluções, Comércio e Serviços 

LTDA. 
Aquisição de 1.000 monitores. 09/12/2015 450.000,00 

83/2014 08084.002312/2014-91 
BBR Soluções, Comércio e Serviços 

LTDA. 
Aquisição de scanners de média e alta produção para atender 
as necessidades de implantação do SEI. 

28/01/2016 350.434,00 

86/2014 08006.001950/2014-17 Servix Informática LTDA Storage. 17/12/2015 5.379.538,00 
91/2014 08006.002013/2014-89 Lenovo Tecnologia Brasil LTDA Aquisição de 1.000 computadores de mesa (desktop). 28/12/2015 3.500.000,00 

93/2014 08006.002179/2014-03 Lenovo Tecnologia Brasil LTDA 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
computadores do tipo ultrabook, incluindo garantia de 
funcionamento (Garantia On-Site) de 36 meses. 

28/12/2015 215.950,00 
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Contrato Nº Processo Empresa Contratada Objeto do Contrato 
Final da 
Vigência 

Valor Global 
Atual (R$) 

97/2014 08006.002302/2014-88 Servix Informática LTDA 
Aquisição de solução de Backup/Restore e de duplicação de 
dados com garantia de 36 meses, para atendimento das 
necessidades do MJ. 

30/12/2015 
7.254.014,88 

98/2014 08006.002583/2014-79 Servix Informática LTDA 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
solução de aceleração Wan com recurso s de virtualização de 
servidores e armazenamento remoto, para otimização da 
comunicação entre as redes ocais do MJ. 

30/12/2015 3.898.996,00 

101/2014 08006.002086/2014-71 SERPRO 
Aquisição de 70 certificados digitais servidor web, emitidos 
pelo SERPRO, para atender às necessidades do MJ e órgãos 
de Estado. 

30/12/2015 57.213,80 

 
Por fim, cabe ressaltar que com o intuito de não criar dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para o 

Ministério da Justiça, foram adotadas medidas, como implantação de sistema de gerenciamento de código fonte e capacitação de servidores, conforme 
mencionado anteriormente. 
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7.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
 
7.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de 
Serviços e Obras 

 
A atuação do Ministério da Justiça no âmbito da sustentabilidade ambiental se dá por meio de 

várias ações e projetos. Em janeiro de 2015, o MJ, por meio da CGMA, coordenou a implantação do 
SEI, convertendo todos seus processos físicos em eletrônicos e propiciando economias com papel 
(36% a menos que em 2014, correspondente a R$ 63.820,00), impressão (25% a menos que em 2014 
ou R$ 344.181,72), postagem de correspondências (30% a menos em 2014, equivalente a R$ 
738.340,12) e transporte (36% a menos que em 2014, ou R$ 860.304,00).  

O serviço de limpeza, por sua vez, realiza a separação do lixo comum do lixo reciclável, em 
que grande parte do lixo reciclável é recolhida por uma associação de catadores. O lixo reciclável 
remanescente é destinado ao Núcleo de Reintegração Social e Sustentabilidade – NRSS, onde parte 
do material de escritório descartado pelas unidades do órgão é reaproveitada na criação de cadernos, 
blocos de anotação, lixeiras, porta-lápis, risque-rabisque e outros produtos que venham a ser 
demandados. 

Na elaboração de Termos de Referência para contratação de serviços ou aquisição de materiais, 
sempre que possível, itens referentes a critérios de sustentabilidades são inseridos. Além disso, 
iniciativas que visam economia de água e energia elétrica foram adotadas com divulgação de 
campanhas de uso racional, acompanhamento de indicadores e troca de lâmpadas e torneiras por 
modelos mais eficientes. Um horário de funcionamento do ar-condicionado foi implementado e o 
nível de água no espelho d’água foi reduzido. 

Vale lembrar que o Ministério da Justiça é signatário do Programa Esplanada Sustentável, que 
consiste na integração do Programa de Eficiência do Gasto – PEG, Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica – Procel, Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P e a 
Coleta Seletiva Solidária. 

Apesar de não haver uma formalização do Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, e 
consequentemente a Comissão Gestora, várias ações foram tomadas nos últimos anos, com maior 
destaque para a implantação do sistema SEI. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE  
 

Este capítulo abordará informações sobre o atendimento a demandas específicas de órgãos de 
controle, relacionados no item 9 do Anexo Único da Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 
2015, com seus respectivos subitens, também renumerados para melhor adequação. Não está atribuída 
às Unidades Prestadoras de Contas deste relatório a exposição dos subitens 9.4 a 9.8 e 9.10 a 9.12.  

Assim, o subitem 8.1 apresentará a relação de recomendações/determinações oriundas do 
Tribunal de Contas da União, bem como o tratamento, providências e resultados a elas relacionados. 
Será realizada comparação dos quantitativos de deliberações do TCU frente ao quantitativo atendido. 
Neste subitem serão ainda relacionadas as determinações do Tribunal que remetem a obrigação de 
informar sobre o andamento das providências neste Relatório de Gestão, por força de acórdão 
específico. 

Já no subitem 8.2 serão informadas as recomendações do órgão de controle interno, 
Controladoria-Geral da União, e como as UPCs as tem gerenciado, apresentando quantitativos e 
resultados. 

Além disso, o capítulo expõe como são tratados os ilícitos administrativos, especialmente 
aqueles que resultam em dano ao Erário, sendo inseridos no subitem 8.3.  

Por sua vez, o subitem 8.4 traz a demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos 
de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, prestação de serviços, 
observado o art. 5º da Lei 8.666/93.  

Serão também fornecidas informações sobre a revisão em contratos vigentes firmados com 
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, a serem abordadas no subitem 8.5. 

Por fim, o subitem 8.6 apresenta informações relevantes sobre contratos de publicidade e 
propaganda realizados ao longo de 2015. 

 
 

8.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU 
 

No exercício de 2015, a Secretaria-Executiva recebeu 10 acórdãos com 
deliberação/determinação, conforme quadro abaixo:  

 
Tabela 58: Determinações/ Recomendações do TCU 

Acórdão Processo TCU 
7.872/2015 - 2ª Câmara TC 025.036/2013-0 
9.930/2015 - 2ª Câmara TC 017.353/2008-0 
1.445/2015 - Plenário TC 034.635/2014-9 
1.568/2015 - Plenário TC 003.146/2015-4 

4.824/2015 - 1ª Câmara TC 019.435/2015-0 
5.259/2015 - 1ª Câmara TC 019.436/2015-7 
1.176/2015 - Plenário TC 034.062/2011-4 

1.353/2015 - 2ª Câmara TC-029.040/2012-4 
753/2015 - Plenário TC 007.501/2012-9 

1.882/2015 – TCU-Plenário TC 005.629/2013-6 

 
Ressalta-se que as recomendações constantes dos acórdãos n° 1445/2015, 1568/2015, 

4824/2015, 5259/2015, 1176/2015 e 753/2015 foram integralmente cumpridas pelas áreas 
responsáveis. As recomendações contidas nos demais acórdãos encontram-se em fase de 
implementação pelo órgão, tendo em vista a necessidade de um lapso temporal mais amplo para seu 
efetivo atendimento. 

O acompanhamento das deliberações do Tribunal é realizado de maneira prévia pela Assessoria 
Especial de Controle Interno, por meio do monitoramento da publicação dos acórdãos e posterior 
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envio dos julgados aos gestores, via mensagem eletrônica, para ciência e providências cabíveis. Além 
disso, a comunicação expedida pelo Tribunal quanto ao acórdão deliberado é igualmente inserida no 
SEI para acompanhamento do atendimento tanto pelos servidores designados como ponto focal em 
cada unidade quanto pelos gestores responsáveis pelo cumprimento. Com a implantação do SEI no 
órgão, o acompanhamento das determinações é realizado por todas as áreas responsáveis de forma 
conjunta, possibilitando maior celeridade no processo. 

O órgão vem envidando esforços no sentido de cumprir as determinações/recomendações 
exaradas pelo TCU em seus julgados, conforme exposto no quadro abaixo, no qual constam as 
recomendações pendentes de cumprimento do exercício 2015 e exercícios anteriores: 

 

Quadro 8.1. Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Cumprimento 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 025.036/2013-0 7872/2015 1.13  27/10/2015 29/10/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação/recomendação 
1.13 - Recomendar à Secretaria‐Executiva do Ministério da Justiça que adote providências com vistas a adequar o 
quadro de pessoal efetivo da Secretaria Nacional de Segurança Pública às atribuições da unidade, bem como a reverter 
à elevada participação de empregados temporários e sem vínculo com a Administração no quadro funcional da unidade. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

1.13 - A Secretaria Nacional de Segurança Pública iniciou a elaboração de um Plano de Ação (Processo SEI: 
08000.017349/2015-87; Documento 1555225), a fim de atender a determinação do TCU relacionada aos colaboradores 
eventuais da referida Secretaria. No intuito de apresentar o cenário atual e discutir as medidas para solucionar o 
problema, reuniões foram realizadas tanto com o TCU quanto com a CGU. Também pode ser destacado o esforço para 
alteração do Decreto da Força Nacional de Segurança Pública, relativo aos mobilizados por meio de Acordo Federativo 
(Processo SEI nº 08020.0014162016-94), que também impactará na temática. A Secretaria-Executiva, por sua vez, por 
meio de suas Coordenações-Gerais de Recursos Humanos e de Planejamento Setorial, tem auxiliado a SENASP tanto 
no dimensionamento da força de trabalho da Secretaria, identificando a necessidade de pessoal, quanto no mapeamento 
das atividades em que os colaboradores eventuais estão envolvidos, verificando aspectos de racionalização das rotinas 
de trabalho. A utilização de tal metodologia auxiliará o Ministério no aperfeiçoamento de seu quadro de servidores 
efetivos em substituição aos colaboradores eventuais da SENASP 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 017.353/2008-0 9930/2015 1.7.1 13/11/2015 19/11/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação/recomendação 
1.7.1 - À Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça que informe no próximo Relatório de Gestão sobre: 
ressarcimento, devidamente atualizado, das importâncias relacionadas ao uso do espaço físico do Ministério da Justiça 
pela Associação de Servidores do Ministério da Justiça (GASJUS), conforme valores discriminados no Ofício n. 
68/2015/CGMA/SPOA/SE-MJ. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Em continuidade as ações de atendimento ao Acórdão n° 9930/2015 - TCU- 2ª Câmara, que solicita informações acerca 
do ressarcimento, devidamente atualizado, das importâncias relacionadas ao uso do espaço físico do Ministério da 
Justiça pelo GASJUS, reitera-se que a CGMA vem adotando as medidas necessárias para o devido ressarcimento dos 
valores devidos pelo grupo associativo ao erário. Após algumas tentativas não exitosas de acionar diretamente a 
Presidência do grupo, através de ofícios, solicitando o pagamento, através de GRU, de valores tidos como devidos para 
fins de rateio e aluguel dos espaços utilizados nas últimas décadas, a CGMA submeteu à Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração sugestão de abertura de procedimentos visando instaurar processos de sindicância e 
processo de tomada de contas especial para que sejam efetivamente atendidas as recomendações do referido acórdão. 
(Memorando nº 194/2016/CGMA/SPOA/SE – Processo SEI 08001.000447/2016-56). 
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 017.353/2008-0 9930/2015 1.7.1.2 13/11/2015 19/11/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação/recomendação 
1.7.1.2 - As providências adotadas para evitar as ocorrências descritas no subitem 2.3.1.3 (constatação 004) do Relatório 
de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno referente ao exercício de 2007, sobre a cessão de servidores com 
vigência expirada e sobre o atraso nos reembolsos efetivados pelos órgãos cessionários, o que afronta o disposto no art. 
4° e parágrafos do Decreto n. 4.050/2001. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Informa-se que os processos estão sendo instruídos com antecedência de 60 dias, solicitando o retorno do servidor 
quando do término da cessão, a fim de evitar a ocorrência da cessão com vigência expirada. Em alguns casos, o órgão 
cessionário tem solicitado a prorrogação de cessão, cujo pleito é avaliado sob o aspecto legal e no interesse da 
Administração. No caso de não reembolso da cessão, o órgão cedente deverá notificar o órgão cessionário da 
necessidade de imediato retorno do servidor ao órgão de origem, sob pena de suspensão de pagamento e abertura de 
procedimento administrativo disciplinar para apuração de eventual abandono de cargo. Destaca-se que o retorno do 
servidor não exime o órgão cessionário da obrigação de efetuar o reembolso da cessão, devendo em caso de 
inadimplemento, serem adotadas as providências cabíveis. Dessa forma, caso ocorra atraso no pagamento de reembolso, 
esta Unidade providenciará, até o 5º dia após o vencimento da fatura, o pedido de retorno do servidor, sem prejuízo de 
adoção das demais medidas cabíveis. (Processo SEI: 08000.035355/2015-16 - Memorando n° 100). 

  
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC-029.040/2012-4 2632/2014 1.7.1 25/06/2014  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Comissão de Anistia e Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
“1.7. Determinar aos órgãos do Ministério da Justiça: Comissão de Anistia (CA/MJ) e à Secretaria-Executiva (SE/MJ) 
que: 
1.7.1. elaborem método, procedimento e/ou sistema claro e passível de verificação, que assegure a observância, de 
forma harmônica, dos critérios de prioridades combinados e da sequência das datas de protocolo, de modo a garantir a 
adequada ordem de prioridade na apreciação dos requerimentos de anistia, em estrita conformidade com os normativos 
vigentes, nas seguintes condições: 
a) Prazos: 
- Implantação: 180 dias; 
- Cadastramento dos primeiros 30 requerimentos: 30 dias após a implantação; e 
- Cadastramento dos requerimentos restantes ainda não apreciados: 120 dias após a implantação. 
b) Critérios mínimos de priorização contemplados: 
- Data de protocolo; 
- Data de nascimento do requerente; e 
- Situação do requerente quanto aos aspectos: saúde (doença, invalidez e outras); idade; atividade laboral 
(empregado/desempregado); e remuneração percebida na atualidade”. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Conforme informado regularmente ao TCU, três iniciativas vêm sendo levadas a cabo para dar cumprimento ao item 
1.7.1.: (i) aplicação de sistemática e critérios metodológicos de priorização nas sessões de julgamento; (ii) 
desenvolvimento de sistema gerencial de processos; e (iii) recadastramento de manifestações de interesse na obtenção 
de prioridade de tramitação. A situação de implantação das medidas será descrita a seguir. 
Com relação ao item (i), foi aprovada pelo Conselho da Comissão de Anistia uma sistemática de priorização de 
apreciação de requerimentos, que foi fixada pela Portaria CA nº 13, de 29 de julho de 2015, que combina os critérios 
fixados na legislação atinente (Lei 9.784/1999 e Portaria Interministerial n.º 447/2002). Como se sabe, por meio da 
Portaria CA nº 04, de 12 de fevereiro de 2015, foi realizado o recadastramento de manifestações de interesse na 
obtenção de prioridade de tramitação – item (iii). Tendo em vista o disposto pelo § 1º do art. 69-A da Lei 9.784/1999, 
que estabelece que “a pessoa interessada na obtenção do benefício [de prioridade na tramitação], juntando prova de 
sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem 
cumpridas”, a Portaria CA nº 04/2015 abriu prazo para que os requerentes e seus representantes legais recadastrassem 
e atualizassem informações relativas a interesse na obtenção de prioridade de tramitação, conforme critérios estipulados 
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pelo art. nº 69 da Lei nº 9.784/1999 e pelo art. 4º da Portaria Interministerial nº 447, de 6 de maio de 2002. Tal 
recadastramento foi obrigatório, acompanhado de documentos comprobatórios das situações indicadas. 
Por meio do Memorando nº 235/2015/DIRCA/CA e do Ofício nº 395/2015/SE-MJ, de 30 de junho de 2015, a Comissão 
de Anistia e a Secretaria-Executiva já informaram ao TCU a respeito da sistemática de combinação de critérios de 
prioridade formalizada e divulgada pela Portaria CA nº 13/2015. Em cumprimento à determinação de que se realizasse 
o “cadastramento dos primeiros 30 requerimentos: [em] 30 dias após a implantação”, a mesma portaria divulgou a lista 
dos requerimentos recadastrados nas três primeiras faixas, totalizando 271 processos. 
Foram recebidos 3.147 pedidos de prioridade. Em 06 de outubro de 2015, a Comissão de Anistia publicou a Portaria 
CA nº 18, de 01 de outubro de 2015, que divulgou os requerimentos que solicitaram o benefício de prioridade na 
tramitação e que foram classificados nas faixas de 4 a 7, conforme metodologia estabelecida pela Portaria CA nº 
13/2015, devidamente ordenados. Os pedidos de prioridade já cadastrados foram consolidados numa lista única, e os 
requerentes que demandam a esta Comissão atualizações sobre a situação de seu processo têm recebido informações 
sobre a posição de seu requerimento na ordem de prioridade. 
Com relação ao item (ii), destaque-se que, após a implantação do Sistema de Informações da Comissão de Anistia – 
SINCA, em junho de 2015, foi entregue a ferramenta de classificação automática das faixas de prioridade. Com ela, 
foi possível gerar com precisão a relação divulgada pela Portaria CA nº 18/2015. Segue em curso o desenvolvimento 
das funcionalidades do SINCA previstas para dois módulos posteriores: integração entre o SINCA e o SEI, o sistema 
de processo eletrônico do Ministério da Justiça; distribuição automática de processos aos conselheiros; ferramentas de 
atendimento ao requerente; e produção de relatórios de gerenciamento. 
A letra A do item 1.7.1 estipula que se realize o “cadastramento dos requerimentos restantes ainda não apreciados: 
[em] 120 dias após a implantação”. Entretanto, para além dos mais de três mil requerimentos cadastrados em função 
da atualização do interesse na obtenção do benefício de prioridade na tramitação, estima-se que haja outros onze mil 
processos em tramitação na Comissão de Anistia. 
As informações constantes de bases de dados anteriores da Comissão de Anistia, como o Programa de Controle de 
Processos de Anistia – PCPA, foram migradas para o SINCA. Assim, todos os mais de 75 mil requerimentos autuados 
na Comissão de Anistia foram cadastrados no Sistema, com informações básicas relativas aos requerimentos 
disponíveis nos registros atuais. Entretanto, tendo em vista a já conhecida fragilidade dos instrumentos de controle 
gerencial historicamente disponíveis para a Comissão de Anistia, os registros existentes a respeito da situação dos 
processos não são plenamente confiáveis, e apresentam lacunas significativas. Por exemplo, em muitos requerimentos, 
não se tem informações acerca da data de nascimento do requerente – um dado fundamental para que se possa proceder 
à classificação do requerimento nas faixas de prioridade, conforme metodologia explicitada anteriormente. 
Por outro lado, também são frágeis os registros relativos à situação processual do requerimento – ou seja, se o 
requerimento já foi pré-analisado, se já passou por uma sessão de turma, se há portaria publicada e se há outras petições 
pendentes de análise. Assim sendo, embora estime-se que haja cerca de 14 mil requerimentos em trâmite, apenas uma 
avaliação individualizada dos requerimentos permitirá estabelecer com segurança a listagem daqueles que aguardam 
apreciação em algum nível. 
Desse modo, embora todos os requerimentos de anistia estejam cadastrados no SINCA, não é possível precisar quais 
desses encontram-se em trâmite, para além dos 3.147 requerimentos recadastrados. As providências para sanar estas 
deficiências estão sendo avaliadas, conforme será descrito a seguir. 
Destaque-se que a publicação da Portaria CA nº 04, de 12 de fevereiro de 2015, cumpriu três finalidades: a primeira 
refere-se à necessidade de que a prioridade de tramitação, conforme estipula o § 1º do art. 69-A da Lei 9.784/1999, 
deve ser requerida pela pessoa interessada na obtenção do benefício à autoridade administrativa competente, no caso 
a Comissão de Anistia; a segunda diz respeito ao fato de que sua publicação permitiu ao órgão identificar as situações 
de prioridade processual para aplicação da sistemática das faixas; por fim, a terceira relaciona-se à própria identificação 
de requerimentos aguardando apreciação. 
Destaque-se que, entre fevereiro e julho deste ano, a Comissão de Anistia dedicou-se a triar, analisar e registrar os 
pedidos de prioridade recebidos, viabilizando seu cadastramento no SINCA. Tendo em vista que os pedidos de 
prioridade eram compostos de formulários que identificavam o requerente, o requerimento e o motivo de prioridade, e 
levando-se em conta o pressuposto de que pediram prioridade na análise aqueles requerentes que aguardam apreciação 
de seus pedidos, o cadastro dessas informações no Sistema era relativamente simples, e já foi concluído. 
Em contraste, a atualização do cadastro dos cerca de 11 mil requerimentos restantes é um procedimento bastante mais 
complexo, porque envolve a análise de cada processo individualmente, levantando o histórico de apreciação e decisão 
de cada um, bem como informações de identificação pessoal. 
Não obstante o prazo já decorrido da decisão prolatada no Acórdão 2632/2014, cabe destacar que não teria sido possível 
realizar o levantamento individualizado em questão enquanto não fosse concluído o desenvolvimento do Sistema. Isso 
porque, na ausência de um instrumento confiável de registro e controle, corria-se o risco de novamente se gerar registros 
vulneráveis e que não estivessem plenamente harmônicos com os campos do SINCA. 
Tendo em vista que o tempo necessário para realizar a verificação da situação processual para efetivar o cadastramento 
de um processo em trâmite é de aproximadamente uma hora, por profissionais já capacitados e familiarizados com os 
requerimentos de anistia política, depreende-se que seriam necessárias cerca de 11 mil horas de trabalho. Desse modo, 
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é compreensível que o tempo decorrido desde 30 de julho de 2015, prazo em que se realizou a entrega do Sistema, 
tenha sido insuficiente para completar o disposto na letra A do item 1.7.1. 
Para sanar este problema, e possibilitar o cadastramento dos processos restantes ainda não apreciados conforme 
estipulado, a Comissão de Anistia, juntamente com a Secretaria-Executiva, vem avaliando alternativas mais efetivas 
para sua viabilização (que incluem parcerias com organismos internacionais e/ou instituições de pesquisa até a 
redistribuição de mão de obra no âmbito do Ministério). No momento, a atividade vem sendo realizada parcialmente 
por servidores que cumulam outras funções, com o apoio administrativo por parte dos estagiários que haviam sido 
destinados à Comissão de Anistia para realizar o cadastramento dos requerimentos de anistia deferidos, conforme 
estipulado pelo item 1.7.3. 
Entretanto, tendo em vista que a contratação de outros serviços, que possam ser aliados à utilização da mão de obra já 
existente, ainda deve levar até o final do ano corrente, em função dos trâmites administrativos necessários, foi solicitada 
a extensão do prazo para cumprimento da determinação A do item 1.7.1 para até 31 de dezembro de 2016, quando 
deverá ser possível completar a sistematização de informações e, portanto, proceder à organização da relação de 
requerimentos que aguardam decisão.  

  
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
004.264/2005-8 1599/2009-Plenário 1.5.1 Ofício nº 1167/2009-TCU-Sefip 31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da 
Secretaria-Executiva. 

Descrição da determinação 
1.5. – Determinações:  
1.5.1. – faça cumprir em sua totalidade o Plano Cronológico de Ação que define dezembro de 2010 como a data limite 
para o término dos trabalhos de revisão dos pagamentos de vantagens e benefícios, quintos e décimos dos servidores 
aposentados e pensionistas do Ministério da Justiça, conforme determinado pelo Acórdão nº 331/2005-TCU-2ª 
Câmara; 
1.5.2 – envie à Secretaria de Fiscalização de Pessoal/TCU, a cada 3 meses, os resultados da ações empreendidas 
comparativamente às metas estabelecidas para o período, além de informar contra-medidas planejadas e executadas 
para o caso de não alcance das metas pactuadas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A análise da matéria sofreu relativo atraso em razão da superposição e complexidade da legislação que versa sobre o 
assunto. Entretanto, após estudo a respeito do tema, a demanda está sendo tratada como prioritária no âmbito da CGRH, 
conforme acordado com o TCU. Os trabalhos mantêm-se impulsionados e o relatório sobre os feitos e atos que estão 
sendo praticados serão submetidos a essa Corte de Contas. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.2 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.2. estabeleça processo de planejamento estratégico de TI que contemple, pelo menos, as práticas descritas nos itens 
9.1.2.1 a 9.1.2.6 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário, em atenção ao art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967. 9.1.2. em 
atenção Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e art. 7º, normatize a obrigatoriedade de que todos os entes sob sua 
jurisdição estabeleçam processo de planejamento estratégico de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a 
exemplo do processo "PO1 - Planejamento Estratégico de TI" do Cobit 4.1, contemplando, pelo menos (subitem II.2): 
9.1.2.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que 
materialize o plano estratégico de TI, contemplando, pelo menos: 9.1.2.1.1. objetivos, indicadores e metas para a TI 
organizacional, sendo que os objetivos devem estar explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do 
plano estratégico institucional; 9.1.2.1.2. alocação de recursos (financeiros, humanos, materiais etc); 9.1.2.1.3. 
estratégia de terceirização; 9.1.2.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano estratégico de TI; 
9.1.2.3. desdobramento do plano estratégico de TI pelas unidades executoras; 9.1.2.4. divulgação do plano estratégico 
de TI para conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos formalmente declarados sigilosos ou restritos; 
9.1.2.5. acompanhamento periódico do alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios; 9.1.2.6. divulgação 
interna e externa do alcance das metas, ou os motivos de não as ter alcançado. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
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A partir da entrega de diversos produtos previstos no Planejamento Estratégico MJ 2015-2019, no mês de setembro de 
2015, a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação iniciou os procedimentos de elaboração do PDTI. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.3 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.3. institua formalmente o plano diretor de TI, que deve ser aprovado pelo dirigente máximo da instituição, em 
atenção ao art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação iniciou os procedimentos de elaboração do PDTI e sua instituição 
se dará de acordo com o que preceitua o art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.4 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.4. elabore, execute e teste periodicamente o plano de gestão de continuidade do negócio, de forma a minimizar os 
impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas sobre as atividades do órgão, à 
semelhança das orientações contidas na seção 14 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, nas seções 8.6 e 8.7 da ABNT 
NBR 15999-1:2007, no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business continuity response (Desenvolver e 
implementar resposta à continuidade do negócio – tradução livre) e em atenção às disposições contidas na NC – 
DSIC/GSI/PR 6/IN01, de 11/11/2009, e com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC se encontra implantada no ambiente tecnológico 
do MJ, e irá auxiliar na elaboração, execução e teste do plano de gestão de continuidade do negócio. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.5 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.5. elabore e execute processo de gestão de ativos de informação do órgão, à semelhança das orientações contidas 
na seção 7.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, no Cobit 5, Processo BAI09 – Manage assets (Gerenciar ativos – 
tradução livre) e na NC – DSIC/GSI/PR 10/IN01, de 30/1/2012. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC se encontra implantada no ambiente tecnológico 
do MJ, e irá auxiliar na elaboração e execução do processo de gestão de ativos de informação do órgão. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.7 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.7. elabore, aprove e implemente processo corporativo de gestão de riscos de segurança da informação, à semelhança 
das orientações contidas na seção 4 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e em atenção ao disposto na NC – 
DSIC/GSI/PR 4/IN01, de 15/2/2013. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC se encontra implantada no ambiente tecnológico 
do MJ, e irá auxiliar na elaboração e implementação do processo corporativo de gestão de riscos de segurança da 
informação. 
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.8 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.8. elabore e execute processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como institua formalmente 
equipe para tratar dos incidentes dessa natureza, à semelhança das orientações contidas na seção 13 da ABNT NBR 
ISO/IEC 27002:2005 e em atenção ao item 3.2.7 da NC – DSIC/GSI/PR 2/IN01, de 13/10/2008. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC se encontra implantada no ambiente tecnológico 
do MJ, e irá auxiliar na elaboração e execução do processo de gestão de incidentes de segurança da informação. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.9, 9.1.9.1, 9.1.9.2, 9.1.9.3, 

9.1.9.4 e 9.1.9.5 
Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.9. faça constar do plano diretor de TI, no mínimo quanto aos seguintes elementos, em consonância com o art. 6º, I, 
do Decreto-Lei 200/1967: 9.1.9.1. desdobramento das diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a exemplo do 
plano estratégico institucional e do plano estratégico de TI; 9.1.9.2. vinculação das ações de TI (atividades e projetos) 
a indicadores e metas de negócio; 9.1.9.3. vinculação das ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão; 
9.1.9.4. vinculação entre as ações de TI priorizadas e o orçamento de TI; 9.1.9.5. quantitativo necessário (ideal) para a 
força de trabalho em TI; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Após a publicação de produtos do Planejamento Estratégico MJ 2015-2019, em de setembro de 2015, a Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação iniciou os procedimentos de elaboração do PDTI, que irá contemplar o atendimento 
as recomendações contidas no item 9.1.9. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.12, 9.1.12.1, 9.1.12.2 e 

9.1.12.3 
Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.12. elabore e aprove formalmente processo de aprimoramento contínuo da governança de TI, a exemplo das boas 
práticas contidas no capítulo 3 do guia de referência da implementação do Cobit 5, que contemple, pelo menos, o 
seguinte: 9.1.12.2. realização de diagnósticos ou auto avaliações de governança e de gestão de TI; 9.1.12.3. definição 
e acompanhamento de metas de governança de TI e das ações necessárias para alcançá-las, com base em parâmetros 
de governança, necessidades de negócio e riscos relevantes. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Após a entrega de produtos do Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 em setembro de 2015, a Coordenação-Geral 
de Tecnologia da Informação está iniciando as tratativas para formalização do processo de aprimoramento contínuo da 
Governança de Tecnologia da Informação do órgão. 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.13, 9.1.13.1, 9.1.13.2, 

9.1.13.3 e 9.1.13.4 
Ofício 0521/2014-TCU 

 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
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9.1.13. estabeleça formalmente, em consonância com o disposto no item 9.1.1 do acórdão 2308/2010-TCU-Plenário, 
e a exemplo das boas práticas contidas na seção 3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009;  
9.1.13.1. objetivos de gestão e de uso corporativos de TI alinhados às estratégias de negócio; 
9.1.13.2. indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos; 
9.1.13.3. metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para cada indicador definido;  
9.1.13.4. mecanismos para acompanhamento e para gestão dos riscos de TI. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Com a elaboração do Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 e publicação de diversos produtos em setembro de 2015, 
a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação está iniciando as tratativas para formalização das recomendações 
contidas no 9.1.13. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.14 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.14. realize, por meio de uma área interna ou externa à TI, avaliações periódicas na área de tecnologia da informação 
do órgão, a exemplo da avaliação dos controles de governança de TI, do funcionamento dos sistemas de informação e 
de suas bases de dados, assim como dos processos relacionados à segurança da informação e às aquisições de bens e 
serviços de TI, haja vista as orientações contidas no Cobit 5, MEA02.03 - Perform control selfassessments (Realizar 
auto avaliação dos controles – tradução livre). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC se encontra implantada no ambiente tecnológico 
do MJ, e irá auxiliar nas avaliações periódicas na área de tecnologia da informação do órgão. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.15 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.15. realize avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI, de forma a delimitar as necessidades de 
recursos humanos necessárias para a gestão e operação das atividades de TI, à semelhança das orientações contidas no 
Cobit 5, Prática de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing (Manter pessoal adequado e 
apropriado – tradução livre), atividade 1, e em consonância com o item 9.2.2 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A CGTI, em parceria com a SPOA, elaborou o trabalho de dimensionamento de pessoas da CGTI, a partir da 
metodologia desenvolvida pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 729, de 01 de julho de 2013, que definiu 
o método de dimensionamento da força de trabalho – DFT do Núcleo Central do Ministério da Justiça. 
Com base no estudo realizado, a avaliação quantitativa e qualitativa e pessoal para a CGTI encontra-se em fase de 
análise, de forma a possibilitar a redefinição do quadro ideal de servidores, em qualidade e quantidade para atuação no 
âmbito da Coordenação-Geral. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.16 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.16. implemente o processo de gestão de nível de serviço de TI, de forma a assegurar que níveis adequados de 
serviço sejam entregues para os clientes internos de TI de acordo com as prioridades do negócio e dentro do orçamento 
estabelecido, à semelhança das orientações contidas na seção 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 20000- 2:2008. 

Justificativa das medidas adotadas 
A ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC se encontra implantada no ambiente tecnológico 
do MJ, e irá auxiliar na implementação do processo de gestão de nível de serviço de TI. 
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 
Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.17 Ofício 0521/2014-TCU  
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 

Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 
Descrição da determinação 

9.1.17. elabore, publique e mantenha atualizado o catálogo de serviços de TI, de acordo com as orientações contidas 
no Cobit 5, Prática de Gestão APO09.02 – Catalogue IT - enabled services (Catalogar serviços de tecnologia da 
informação habilitados – tradução livre). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A CGTI elaborou uma versão do Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação que, atualmente, se encontra em 
revisão. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.18 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.1.18. implante formalmente processo de contratação de soluções de TI e de gestão de contratos de solução de TI, 
adequando o processo definido na IN-SLTI/MP 4/2010 ao contexto do órgão, em consonância com o item 9.2.9.9 do 
acórdão 1233/2012-TCU-Plenário. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Encontra-se em fase de elaboração, por meio do processo n° 08008.004099/2014-64, a formalização do processo de 
contratação de soluções de TI e gestão de contratos de solução de TI. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.2 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça 

Descrição da determinação 
9.2. determinar ao Ministério da Justiça que inclua nos relatórios de gestão dos exercícios vindouros informações 
específicas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações afetas à governança de TI, conforme 
orientações contidas no item 7 e seus subitens do Anexo Único da Portaria TCU 175/2013. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A CGTI vem atendendo a recomendação acima descrita desde o Relatório de Gestão de 2013, de acordo com a Decisão 
Normativa TCU 127/2013 e Portaria TCU nº 175/2013. 
Registre-se que a CGTI está consolidando as informações que vão permitir o acompanhamento pelos órgãos de controle 
das ações afetas à governança de TI do órgão, de forma a manter uma base de dados atualizada. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 026.165/2007-2 1163/2008 9.4.4 Ofício 0521/2014-TCU  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
Ministério da Justiça / Secretaria Executiva 

Descrição da determinação 
9.4.4. avalie a possibilidade de posicionar hierarquicamente a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação de 
modo independente dos setores usuários, visando facilitar sua atuação e a implementação de políticas de TI no âmbito 
do Ministério, conforme orientações contidas no Cobit 4.1, item PO4.1(Localização organizacional da área de TI). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
A partir da publicação do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, que aprova a nova estrutura regimental do 
Ministério da Justiça, cujas tratativas iniciaram-se em 2015, foram criadas uma Coordenação-Geral de Infraestrutura e 
Governança de Tecnologia da Informação e uma Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas, ambas ligada 
à Subsecretaria de Administração. 
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8.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 
 

Com a implantação do sistema de monitoramento das recomendações exaradas pela 
Controladoria-Geral da União, Sistema Monitor, o MJ vem envidando esforços no sentido de reduzir 
a quantidade de recomendações expedidas pela CGU, conforme quadro comparativo, a seguir: 

 
Tabela 59: Recomendações Expedidas pela CGU - SE 

Situação 
Quantidade de Recomendações 

Em 6/3/2015 Em 16/3/2016 

Atendidas 191 213 
Canceladas 22 2 

Monitorando 84 37 
Total 277 252 

Fonte: Sistema Monitor 
 

Nota-se que no exercício de 2015, a SE reduziu em aproximadamente 54% as recomendações 
do Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento.  

No ano de 2015, em decorrência da auditoria de contas do exercício de 2014, a Secretaria 
Executiva recebeu sete recomendações, em sua maioria de classe estruturante, as quais estão 
direcionadas à adoção de sistema de controles internos administrativos, principalmente na instrução 
de processos de licitação. 

Da análise das recomendações do referido exercício, considera-se que a recomendação de maior 
impacto para a gestão a que segue: “Adotar medidas para o encerramento, no menor prazo possível, 
da terceirização imprópria no âmbito do Contrato nº 29/2014, firmado com a empresa Ágil Serviços 
Especiais Ltda., por descumprimento do art. 37, inciso II da Constituição Federal e do § 2º do art. 
1º do Decreto nº 2.271/97, contemplando os devidos ajustes estruturantes na força de trabalho, com 
o intuito de manter as atividades do MJ, avaliando, dentre as possibilidades existentes, a eventual 
necessidade de realização de concurso público”. 

A solução para a impropriedade apontada pela CGU, sem que se inviabilize o funcionamento 
do Ministério e, consequentemente, sem que haja comprometimento da execução de políticas públicas 
de suma importância para a sociedade, passa, forçosamente, pela paulatina substituição de 
terceirizados considerados “impróprios” por servidores concursados. Nesse ponto, entretanto, faz-se 
necessário atentar para o atual cenário macroeconômico do país, que obrigou o Governo Federal, 
entre outras medidas de contenção do gasto público, a suspender a realização de concursos públicos.  

Buscando atenuar a situação de desconformidade com a Constituição e com o Decreto nº 
2.271/97, enquanto a substituição de terceirizados por concursados não pode ser provida, esta Pasta 
encaminhou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Aviso nº 1212/2015-
MJ, sugestão de alteração dos Decretos nº 71.236, de 11 de outubro de 1972, que “dispõe sobre o 
Grupo-Serviços Auxiliares, a que se refere o artigo 2º da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 
dá outras providências” e o Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, que "dispõe sobre a contratação 
de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional" a fim de conferir 
maior segurança jurídica no que se refere à contratação por execução indireta.No âmbito da Comissão 
de Anistia, no exercício de 2015, foi recebida uma única recomendação proveniente da CGU, no 
âmbito do Relatório de Auditoria Anual de Contas relativa ao Projeto BRA/08/021. A recomendação 
foi plenamente atendida, tendo sido realizada modificação do cronograma de desembolso do projeto 
no momento de sua revisão substantiva. 

O acompanhamento do recebimento e implementação de recomendações de órgãos de controle 
é realizado diretamente pelo gabinete do Diretor da Comissão de Anistia, que designa servidores 
específicos para esse fim. 
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Já com relação à Secretaria Nacional de Justiça, no relatório de auditoria anual de contas, 
realizado em 2015 pela CGU, foi evidenciada a avaliação do Projeto de Cooperação 
PNUD/BRA/X63, cujos resultados foram apresentados por meio do relatório nº 201412884. 

O projeto em questão teve vigência de 36 meses, de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, com 
previsão de alocação de recursos da ordem de US$ 3.375.750,00. Após avaliação, constatou-se que 
houve baixa execução físico-financeira – 37% do orçamento total. Entretanto, a mesma avaliação 
pondera que a baixa execução “não implica necessariamente em um insatisfatório grau de atingimento 
dos seus objetivos. Desse modo, constatou-se que foram desenvolvidas diversas ações a fim de 
atender aos resultados do Prodoc”. 

Os exames realizados pela equipe de avaliação incluíram análise quanto à execução das 
atividades programadas e ao cumprimento dos resultados pactuados, tendo por base os controles 
internos de monitoramento e avaliação mantidos pela Unidade, os relatórios de avaliação existentes 
e os investimentos realizados no período, e, ainda, as verificações in loco procedidas pela equipe de 
auditoria. Como resultado, concluiu-se que são mantidos controles internos adequados para a 
implementação das atividades do Projeto, em seus aspectos mais relevantes, e que o projeto atingiu 
no exercício um razoável nível de execução das atividades programadas. 

Assim sendo, cabe concluir que não há ação pendente de cumprimento no que tange a essa 
recomendação. 

Por fim, na Secretaria de Reforma do Judiciário foram apresentadas 6 recomendações 
decorrentes de auditoria realizada no Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA12/013. Tais 
recomendações foram objeto de discussão do Grupo de Trabalho criado por meio da Portaria SRJ nº 
02, de 04 de maio de 2015, com o objetivo de propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão do 
mencionado Projeto. 

Referente à recomendação de propiciar processos de seleção mais objetivos, transparentes e 
aprimorar os procedimentos relativos à seleção e à contratação de consultores, foram construídos 
parâmetros de remuneração de consultores, currículo-padrão (aprovado pelo GT e pelo Diretor do 
Projeto) e termo de referência, de modo a permitir a assinatura do contrato apenas mediante 
apresentação de toda a documentação que comprove a pontuação obtida pelo consultor. Também foi 
elaborado um modelo de roteiro para a realização de entrevistas e folha de rosto para ser anexada a 
cada um dos currículos, apresentando a avaliação realizada, bem como estabelecida atividade de 
enviar ata de seleção, com as pontuações obtidas por todas as instituições, via e-mail aos 
coordenadores indicados – já sendo esta última cumprida pela SRJ no Edital 01/2015. 

No que diz respeito a demais determinações, cabe apontar as realizações da SRJ: (i) 
disponibilização no site da Secretaria e no Portal Atlas todas as pesquisas realizadas por meio de 
acordos de cooperação técnica internacional, de modo a promover transparência e possibilidade de 
controle social dos produtos desenvolvidos pelas consultorias; (ii) cuidado ao definir critérios que 
orientarão o aceite dos produtos nos Termos de Referência; (iii) avaliação dos produtos (análise e 
verificação) realizada por uma instância adicional no âmbito do Departamento de Política Judiciária 
da SRJ; e (iv) registro de reuniões entre o consultor contratado e o projeto por meio de ata (orientação 
incluída no manual de execução). 

As análises de cumprimento encontram-se detalhadamente disponíveis tanto no processo SEI 
nº 08025.000812/2015-73 quanto no Sistema Monitor da CGU. 
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8.3. Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário 
 
Quadro A.8.3. Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário 

Casos de 
dano objeto 
de medidas 

admin. 
internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 
Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas 

 Outros 
Casos* 

Não remetidas ao TCU 

Remetidas 
ao TCU 

Débito 
< R$ 

75.000 
 

Prazo         
> 10 
anos 

Arquivamento Não enviadas 
> 180 dias do 

exercício 
instauração* 

Recebimento 
Débito 

Não 
Comprovação 

Débito <  
R$ 

75.000 
- - - - - - - - 2 

 
Das UPCs abordadas neste documento, registra-se que apenas 2 processos indicados foram 

instaurados no âmbito da Secretaria de Reforma do Judiciário em 2015. A Coordenação de 
Contabilidade CONT conduz o processo de apuração de danos ao erário, conforme detalhado no 
subitem 2.4 – Macroprocessos Finalísticos, especificamente no macroprocesso 1 da SE – Gestão e 
Controle Institucional. 
 
 
8.4. Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o Art. 
5º da Lei 8.666/1993. 

 
A Coordenação-Geral de Logística, por intermédio da Coordenação de Execução Orçamentária 

e Financeira – COEFIN, observa o disposto no art. 5º da Lei 8.666/93 referente ao cronograma de 
pagamento, respeitando a ordem cronológica das exigibilidades, bem como o prazo de 5 dias úteis a 
partir da apresentação da fatura atestada.  

Neste sentido, para garantir o cumprimento do cronograma e orientar a todos envolvidos, foi 
mapeado e elaborado um fluxo de trabalho (Anexo VI), com auxílio da CGPLAN, representando a 
metodologia aplicada para o processo de pagamento de faturas no âmbito da CGL. 

 
 

8.5. Informações sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas Beneficiadas 
pela Desoneração da Folha de Pagamento 
 

Como medida adotada para a revisão dos contratos, foi instituído um Grupo de Trabalho, por 
meio da Portaria nº 170, de 11 de dezembro de 2014, com a finalidade de analisar os contratos com 
cessão de mão de obra firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.  

Quando iniciados os trabalhos, foi dada ciência pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação – SLTI sobre a decisão cautelar emitida pelo Tribunal de Contas da União por meio do 
TC 013.515/2013-6, a qual suspendeu os efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão do TCU nº 2.859/2013 
– Plenário. Para efeito de esclarecimento, explica-se que o item 9.2 diz respeito à adoção de medidas 
necessárias à revisão dos contratos de prestação de serviços ainda vigentes, mediante alteração das 
planilhas de custo, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, 
mencionadas na legislação; além da obtenção administrativamente do ressarcimento dos valores 
pagos a maior em relação àqueles contratos já encerrados, que foram firmados com empresas 
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento. Já o item 9.3 trata da adoção, no âmbito de 
seus contratos, das medidas indicadas no item anterior, no prazo de 60 dias, a contar da ciência da 
notificação, informando ao TCU sobre as providências adotadas.  

Assim, a SLTI divulgou a decisão e informou que somente expedirá orientações aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional integrantes do SISG após 
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o exame final da matéria pelo TCU. Desta forma, desde tal comunicado, o Ministério aguarda decisão 
definitiva sobre o assunto, a fim de dar prosseguimento na análise dos contratos. 
 
 
8.6. Informações sobre Ações de Publicidade e Propaganda 
 
Quadro A.8.6. Despesas com Publicidade 

Publicidade  Propaganda/Ação orçamentária Valores Empenhados Valores Pagos 
Institucional    

Legal     
Mercadológica    

Utilidade pública Programa 2112 - Ação Orçamentária 4641 7.827.535,00 7.508.455,43 
Nota: Valores pagos referentes a restos a pagar inscritos de exercícios anteriores R$ 117.061,41 
 

As ações de publicidade e propaganda do MJ concentram-se no Gabinete do Ministro, tendo 
sido veiculadas no ano de 2015 aquelas que visavam tornar conhecidos direitos legalmente 
assegurados, com prévia aprovação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência de Republica 
– SECOM. As principais ações de publicidade desenvolvidas foram: 
 
- Campanha "Bebeu, perdeu": com a proximidade do Carnaval, quando se aumenta o consumo de 
bebidas alcoólicas, o MJ lançou a campanha para conscientizar menores de 18 anos sobre os 
malefícios do álcool. Com o mote “Bebeu, perdeu”, a iniciativa também visou sensibilizar os 
comerciantes a não venderem o produto para crianças e jovens – prática criminosa que, de acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, pode ser punida com até quatro anos de prisão e 
multa. 
 
- Campanha "Marco Civil e Dados Pessoais": A lei do Marco Civil foi construída com uma ampla 
participação da sociedade e o resultado foi extremamente positivo, exemplo a ser seguido pelo 
mundo, e sendo importante metodologia do Governo para regulamentar e auxiliar na construção de 
novas leis. As campanhas buscaram aumentar a adesão aos processos de participação na elaboração 
normativa – respectivamente, de minuta de Decreto e de Projeto de Lei. 
 
- Campanha "Coração Azul": Uma iniciativa de conscientização para lutar contra o tráfico de pessoas 
e seu impacto na sociedade. A campanha Coração Azul buscou encorajar a participação em massa e 
servir de inspiração para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. A campanha permitiu 
que todas as pessoas demonstrassem sua solidariedade com as vítimas do tráfico de pessoas, usando 
o Coração Azul. 
 
- Campanha "Refugiados": Quando se fala em refugiados, o uso do termo “ilegal” ainda é bastante 
comum, em especial na imprensa e na política. Embora não pareça a princípio, seu uso carrega uma 
conotação bastante negativa e depreciativa da situação de ser imigrante, como se o ato de imigrar em 
si fosse considerado uma atividade ilícita. A migração deve ser considerada um direito humano. 
 
- Campanha "Imigração": A campanha buscou trazer de forma positiva a herança imigratória do país, 
tendo como conceito “Brasil, a imigração está no nosso sangue", e trazendo histórias familiares de 
pessoas reais quanto à imigração. A estratégia de mídia concentrou esforços de investimento para o 
público formador de opinião, com um mix de meios que possibilita ampla cobertura, frequência e 
economicidade para a campanha. Assim, foram priorizados meios de concentração de público em 
detrimento dos meios de massa, selecionando-se Internet, redes sociais e painéis em aeroportos, 
considerando a melhor relação entre atingimento e afinidade. 
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- Campanha "Ligue 132 - Campanha Crack": O Ligue 132 é um serviço gratuito, anônimo e 
confidencial. O atendimento funciona 24 horas por dia e fornece orientações e informações sobre 
drogas por telefone, atendendo todas as regiões do Brasil. O serviço também presta aconselhamento 
aos familiares que possuem parentes em sofrimento em decorrência do uso ou do abuso de drogas, 
assistência à saúde via telefone, acompanhamento de casos, e informações à população sobre 
possíveis locais para tratamento conforme a localidade do atendimento. Os consultores são 
profissionais de saúde, educação e assistência social. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Análise Pest do Ministério da Justiça 
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ANEXO 2 - Cadeia de Valor do Ministério da Justiça 
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ANEXO 3 - Análise SWOT do Ministério da Justiça 
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ANEXO 4 - Mapa Estratégico do Ministério da Justiça 
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ANEXO 5 - Carteira de Projetos Estratégicos 
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ANEXO 6 - Fluxo de Trabalho – Processo de Pagamento de Faturas (Coordenação-Geral de Logística) 
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ANEXO 7 - Demonstrações Contábeis 
 

  MINISTÉRIO DA FAZENDA           
  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           
                    

TITULO   BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   30000 - MINISTERIO DA JUSTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ORGÃO SUPERIOR     

EXERCíCIO   2015 

PERíODO   Anual 

EMISSÃO   10/03/2016 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

INGRESSOS DISPÊNDIOS 

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

Receitas Orçamentárias 130.286.679,76 - Despesas Orçamentárias 860.648.350,47 - 

    Ordinárias 130.897.953,66 -     Ordinárias 699.031.695,04 - 

    Vinculadas 371.235,82 -     Vinculadas 161.616.655,43 - 

        Educação   -         Educação 1.230,72 - 

        Seguridade Social (Exceto RGPS)   -         Seguridade Social (Exceto RGPS) 126.844.585,23 - 

        Operação de Crédito   -         Operação de Crédito 21.718.783,94 - 

        Alienação de Bens e Direitos   -         Alienação de Bens e Direitos   - 

        Transferências Constitucionais e Legais   -         Transferências Constitucionais e Legais   - 

        Previdência Social (RGPS)   -         Previdência Social (RGPS)   - 

        Doações 30.001,00 -         Doações   - 

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 341.234,82 -         Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 12.052.512,74 - 

        Outros Recursos Vinculados a Fundos   -         Outros Recursos Vinculados a Fundos 999.542,80 - 

        Demais Recursos   -         Demais Recursos   - 

    (-) Deduções da Receita Orçamentária -982.509,72 -       

Transferências Financeiras Recebidas 12.174.213.936,91 - Transferências Financeiras Concedidas 11.416.803.159,13 - 

    Resultantes da Execução Orçamentária 10.806.230.922,75 -     Resultantes da Execução Orçamentária 10.234.938.501,76 - 

        Cota Recebida 10.095.705.734,58 -         Cota Concedida   - 

        Repasse Recebido 93.061.624,40 -         Repasse Concedido 9.617.502.640,14 - 

        Sub-repasse Recebido 617.412.445,04 -         Sub-repasse Concedido 617.412.445,04 - 

        Recursos Arrecadados - Recebidos   -         Recursos Arrecadados - Concedidos   - 

        Valores Diferidos - Baixa   -         Valores Diferidos - Baixa   - 

        Valores Diferidos - Inscrição   -         Valores Diferidos - Inscrição   - 

        Correspondência de Débitos   -         Correspondências de Créditos   - 

        Cota Devolvida   -         Cota Devolvida   - 

        Repasse Devolvido 27.702,15 -         Repasse Devolvido   - 

        Sub-repasse Devolvido 23.416,58 -         Sub-repasse Devolvido 23.416,58 - 

    Independentes da Execução Orçamentária 1.367.983.014,16 -     Independentes da Execução Orçamentária 1.181.864.657,37 - 

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 1.345.973.480,17 -         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 1.043.946.200,86 - 

        Demais Transferências Recebidas 5.004.628,62 -         Demais Transferências Concedidas 5.582.331,50 - 

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 17.004.905,37 -         Movimento de Saldos Patrimoniais 132.336.125,01 - 

        Movimentações para Incorporação de Saldos   -         Movimentações para Incorporação de Saldos   - 

    Aporte ao RPPS - -     Aporte ao RPPS - - 

    Aporte ao RGPS - -     Aporte ao RGPS - - 

Recebimentos Extraorçamentários 174.691.270,87 - Despesas Extraorçamentárias 262.282.226,52 - 

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 595.389,07 -     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 19.479.381,33 - 

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 170.192.209,67 -     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 239.055.284,62 - 

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.828.815,58 -     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.991.119,80 - 

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 2.074.856,55 -     Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.756.440,77 - 

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de 
Pagamento 

  -         Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento 2.494,15 - 

        Restituições a Pagar   -         Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores   - 

        Passivos Transferidos   -         Pagamento de Passivos Recebidos   - 

        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 5,00 -         Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior 1.753.946,62 - 

        Arrecadação de Outra Unidade 1.438.171,35 -         Transferência de Arrecadação para Outra Unidade   - 

        Variação Cambial   -         Variação Cambial   - 

        Valores para Compensação   -         Valores Compensados   - 

        Valores em Trânsito   -         Valores em Trânsito   - 

        DARF - SISCOMEX   -         Ajuste Acumulado de Conversão   - 

        Ajuste Acumulado de Conversão   -         Demais Pagamentos   - 

        Demais Recebimentos 636.680,20 -       

Saldo do Exercício Anterior 107.607.022,08 - Saldo para o Exercício Seguinte 47.065.173,50 - 

    Caixa e Equivalentes de Caixa 107.607.022,08 -     Caixa e Equivalentes de Caixa 47.065.173,50 - 

TOTAL 12.586.798.909,62 - TOTAL 12.586.798.909,62 - 
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  MINISTÉRIO DA FAZENDA                         

  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                         
                                      

TITULO   BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   30000 - MINISTERIO DA JUSTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ORGÃO SUPERIOR     

EXERCíCIO   2015 

PERíODO   Anual 

EMISSÃO   10/03/2016 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

RECEITA 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO 

RECEITAS CORRENTES 277.724,00 277.724,00 130.286.679,76 130.008.955,76 

    Receitas Tributárias - - - - 

        Impostos - - - - 

        Taxas - - - - 

        Contribuições de Melhoria - - - - 

    Receitas de Contribuições - - - - 

        Contribuições Sociais - - - - 

        Contribuições de Intervenção no Domínio 
Econômico 

- - - - 

        Contribuição de Iluminação Pública - - - - 

    Receita Patrimonial 100.792,00 100.792,00 129.336,74 28.544,74 

        Receitas Imobiliárias - - - - 

        Receitas de Valores Mobiliários 100.792,00 100.792,00 129.336,74 28.544,74 

        Receita de Concessões e Permissões - - - - 

        Compensações Financeiras - - - - 

        Receita Decorrente do Direito de Exploração de 
Bens Públicos 

- - - - 

        Receita da Cessão de Direitos - - - - 

        Outras Receitas Patrimoniais - - - - 

    Receitas Agropecuárias - - - - 

        Receita da Produção Vegetal - - - - 

        Receita da Produção Animal e Derivados - - - - 

        Outras Receitas Agropecuárias - - - - 

    Receitas Industriais - - - - 

        Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - - 

        Receita da Indústria de Transformação - - - - 

        Receita da Indústria de Construção - - - - 

        Outras Receitas Industriais - - - - 

    Receitas de Serviços 171.537,00 171.537,00 211.898,08 40.361,08 

    Transferências Correntes - - 30.001,00 30.001,00 

        Transferências Intergovernamentais - - - - 

        Transferências de Instituições Privadas - - 30.001,00 30.001,00 

        Transferências do Exterior - - - - 

        Transferências de Pessoas - - - - 

        Transferências de Convênios - - - - 

        Transferências para o Combate à Fome - - - - 

    Outras Receitas Correntes 5.395,00 5.395,00 129.915.443,94 129.910.048,94 

        Multas e Juros de Mora 5.395,00 5.395,00 2.620.171,97 2.614.776,97 

        Indenizações e Restituições - - 49.426.253,26 49.426.253,26 

        Receita da Dívida Ativa - - - - 

        Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização 
Déficit do RPPS 

- - - - 

        Rec. Decor. de Aportes Periódicos para 
Compensações ao RGPS 

- - - - 

        Receitas Correntes Diversas - - 77.869.018,71 77.869.018,71 

RECEITAS DE CAPITAL - - - - 

    Operações de Crédito - - - - 

        Operações de Crédito Internas - - - - 

        Operações de Crédito Externas - - - - 

    Alienação de Bens - - - - 

        Alienação de Bens Móveis - - - - 

        Alienação de Bens Imóveis - - - - 

    Amortização de Empréstimos - - - - 

    Transferências de Capital - - - - 

        Transferências Intergovernamentais - - - - 

        Transferências de Instituições Privadas - - - - 

        Transferências do Exterior - - - - 

        Transferência de Pessoas - - - - 

        Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - 



210 
 

        Transferências de Convênios - - - - 

        Transferências para o Combate à Fome - - - - 

    Outras Receitas de Capital - - - - 

        Integralização do Capital Social - - - - 

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - - 

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 
Nacional 

- - - - 

        Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos 
e Financiam. 

- - - - 

        Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de 
Café 

- - - - 

        Receita de Títulos Resgatados do Tesouro 
Nacional 

- - - - 

        Receitas de Capital Diversas - - - - 

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

- - - - 

SUBTOTAL DE RECEITAS 277.724,00 277.724,00 130.286.679,76 130.008.955,76 

REFINANCIAMENTO - - - - 

    Operações de Crédito Internas - - - - 

        Mobiliária - - - - 

        Contratual - - - - 

    Operações de Crédito Externas - - - - 

        Mobiliária - - - - 

        Contratual - - - - 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 277.724,00 277.724,00 130.286.679,76 130.008.955,76 

DÉFICIT     730.361.670,71 730.361.670,71 

TOTAL 277.724,00 277.724,00 860.648.350,47 860.370.626,47 

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO 
ATUALIZADA 

- 30.001,00 30.001,00 - 

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit 
Financeiro 

- - - - 

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de 
Arrecadação 

- 30.001,00 30.001,00 - 

    Créditos Cancelados Líquidos - - - - 

    Créditos Adicionais Reabertos - - - - 

 

DESPESA 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA 

DOTAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 857.160.232,00 902.960.396,00 755.384.325,67 673.250.932,32 672.656.695,26 147.576.070,33 

    Pessoal e Encargos Sociais 399.097.491,00 422.578.625,00 428.977.175,35 428.405.440,35 428.046.200,70 -6.398.550,35 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 458.062.741,00 480.381.771,00 326.407.150,32 244.845.491,97 244.610.494,56 153.974.620,68 

DESPESAS DE CAPITAL 579.678.245,00 591.781.632,00 105.264.024,80 17.205.208,48 17.204.056,47 486.517.607,20 

    Investimentos 579.678.245,00 591.781.632,00 105.264.024,80 17.205.208,48 17.204.056,47 486.517.607,20 

    Inversões Financeiras - - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - - 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - 

RESERVA DO RPPS - - - - - - 

SUBTOTAL DAS DESPESAS 1.436.838.477,00 1.494.742.028,00 860.648.350,47 690.456.140,80 689.860.751,73 634.093.677,53 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - - 

    Amortização da Dívida Interna - - - - - - 

        Dívida Mobiliária - - - - - - 

        Outras Dívidas - - - - - - 

    Amortização da Dívida Externa - - - - - - 

        Dívida Mobiliária - - - - - - 

        Outras Dívidas - - - - - - 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 1.436.838.477,00 1.494.742.028,00 860.648.350,47 690.456.140,80 689.860.751,73 634.093.677,53 

TOTAL 1.436.838.477,00 1.494.742.028,00 860.648.350,47 690.456.140,80 689.860.751,73 634.093.677,53 
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DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
INSCRITOS EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

INSCRITOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR 
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO 

DESPESAS CORRENTES 165.384.169,23 141.505.508,18 57.686.624,99 56.967.987,92 27.941.109,91 221.980.579,58 

    Pessoal e Encargos Sociais - 7.761.181,27 - - 7.166.342,33 594.838,94 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 165.384.169,23 133.744.326,91 57.686.624,99 56.967.987,92 20.774.767,58 221.385.740,64 

DESPESAS DE CAPITAL 166.290.027,71 340.454.651,82 191.515.818,83 182.087.296,70 22.945.105,08 301.712.277,75 

    Investimentos 166.290.027,71 340.454.651,82 191.515.818,83 182.087.296,70 22.945.105,08 301.712.277,75 

    Inversões Financeiras - - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - - 

TOTAL 331.674.196,94 481.960.160,00 249.202.443,82 239.055.284,62 50.886.214,99 523.692.857,33 

  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO 

DESPESAS CORRENTES 1.794.302,24 1.450.133,72 907.257,66 9.245,57 2.327.932,73 

    Pessoal e Encargos Sociais 514.079,54 776.848,95 784.995,82 4.225,47 501.707,20 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 1.280.222,70 673.284,77 122.261,84 5.020,10 1.826.225,53 

DESPESAS DE CAPITAL 2.970.702,16 19.073.711,10 18.572.123,67 584.897,43 2.887.392,16 

    Investimentos 2.970.702,16 19.073.711,10 18.572.123,67 584.897,43 2.887.392,16 

    Inversões Financeiras - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - 

TOTAL 4.765.004,40 20.523.844,82 19.479.381,33 594.143,00 5.215.324,89 

 
 

 

                              
  MINISTÉRIO DA FAZENDA                   

  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                   
TITULO   BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   30000 - MINISTERIO DA JUSTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ORGÃO SUPERIOR     

EXERCíCIO   2015 

PERíODO   Anual 

EMISSÃO   10/03/2016 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

ATIVO CIRCULANTE 2.774.227.852,59 2.536.693.493,46 PASSIVO CIRCULANTE 422.782.739,91 1.019.871.918,68 

    Caixa e Equivalentes de Caixa 47.065.173,50 107.607.022,08     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a 
Curto Prazo 

23.358.361,32 7.853.501,18 

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - - 

        Créditos Tributários a Receber   -     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 6.156.812,80 19.090.664,20 

        Clientes   -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo - - 

        Créditos de Transferências a Receber   -     Obrigações de Repartição a Outros Entes - - 

        Empréstimos e Financiamentos Concedidos   -     Provisões de Curto Prazo - - 

        Dívida Ativa Tributária   -     Demais Obrigações a Curto Prazo 393.267.565,79 992.927.753,30 

        Dívida Ativa Não Tributária   -       

        (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo   -       

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.723.980.163,34 2.425.808.865,58       

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto 
Prazo 

- -       

    Estoques 3.182.515,75 3.277.605,80       

    VPDs Pagas Antecipadamente - -       

ATIVO NÃO CIRCULANTE 993.966.949,71 1.249.218.655,17 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - - 

    Ativo Realizável a Longo Prazo 119,35 119,35     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de 
Longo Prazo 

- - 

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 119,35 119,35     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - - 

        Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo 
Prazo 

  -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - - 

        Estoques   -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - - 

        VPDs Pagas Antecipadamente   -     Provisões de Longo Prazo - - 

    Investimentos 21.432,04 21.432,04     Demais Obrigações a Longo Prazo - - 

        Participações Permanentes - -     Resultado Diferido - - 
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            Participações Avaliadas p/Método da Equivalência 
Patrimonial 

  - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 422.782.739,91 1.019.871.918,68 

            Participações Avaliadas pelo Método de Custo   - 
- 

            (-) Red. ao Valor Recuperável de Participações 
Permanentes 

  - 

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 
        Propriedades para Investimento 18.079,15 18.079,15 

Patrimônio Social e Capital Social - - 
            Propriedades para Investimento 18.079,15 18.079,15 

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 
(AFAC) 

- - 
            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ 
Investimentos 

- - 
Reservas de Capital - - 

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para 
Investimentos 

- - 
Ajustes de Avaliação Patrimonial - - 

        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - - 
Reservas de Lucros - - 

            Investimentos do RPSS de Longo Prazo - - 
Demais Reservas 2.273.471,37 2.204.848,71 

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Investimentos do RPPS 

- - 
Resultados Acumulados 3.343.138.591,02 2.763.835.381,24 

        Demais Investimentos Permanentes 3.352,89 3.352,89 
    Resultado do Exercício 579.151.141,32 - 

            Demais Investimentos Permanentes 3.352,89 3.352,89 
    Resultados de Exercícios Anteriores 2.763.835.381,24 2.763.835.381,24 

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais 
Invest. Perm. 

- - 
    Ajustes de Exercícios Anteriores 152.068,46 - 

    Imobilizado 936.165.792,46 1.211.603.944,40 
(-) Ações / Cotas em Tesouraria - - 

        Bens Móveis 607.876.496,57 830.116.064,60 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.345.412.062,39 2.766.040.229,95 

            Bens Móveis 653.110.983,65 859.535.514,97 
      

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de 
Bens Móveis 

-45.234.487,08 -29.419.450,37 
      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - - 
      

        Bens Imóveis 328.289.295,89 381.487.879,80 
      

            Bens Imóveis 328.488.184,27 381.634.522,30 
      

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens 
Imóveis 

-198.888,38 -146.642,50 
      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens 
Imóveis 

- - 
      

    Intangível 57.779.605,86 37.593.159,38 
      

        Softwares 57.626.143,17 37.439.696,69 
      

            Softwares 57.626.143,17 37.439.696,69 
      

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - - 
      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - - 
      

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais 153.462,69 153.462,69 
      

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais 153.462,69 153.462,69 
      

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e 
Patentes Ind 

- - 
      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, 
Direitos e Pat. 

- - 
      

        Direitos de Uso de Imóveis - - 
      

            Direitos de Uso de Imóveis - - 
      

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de 
Imóveis 

- - 
      

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso 
de Imóveis 

- - 
      

    Diferido - - 
      

        Diferido   - 
      

        (-) Amortização Acumulada   - 
      

TOTAL DO ATIVO 3.768.194.802,30 3.785.912.148,63 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.768.194.802,30 3.785.912.148,63 

 

ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

ATIVO FINANCEIRO 1.379.760.916,01 3.871.782.401,67 PASSIVO FINANCEIRO 1.084.031.597,52 5.481.941.844,55 

ATIVO PERMANENTE 2.388.433.886,29 -85.870.253,04 PASSIVO PERMANENTE 22.489.050,19 -3.648.435.568,93 

SALDO PATRIMONIAL   - SALDO PATRIMONIAL 2.661.674.154,59 1.952.405.873,01 

 
Quadro de Compensações 

ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 

2014 

ESPECIFICAÇÃO 

2014 ESPECIFICAÇÃO / 
Saldo dos Atos 

Potenciais Ativos 

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais 
Passivos 

SALDO DOS ATOS 
POTENCIAIS ATIVOS 

143.505.874,97 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.220.614.248,21 

    Execução dos Atos 
Potenciais Ativos 

143.505.874,97     Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.220.614.248,21 
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        Garantias e 
Contragarantias 
Recebidas a Executar 

41.630.627,93         Garantias e Contragarantias Concedidas a 
Executar 

- 

        Direitos 
Conveniados e Outros 
Instrumentos 
Congêneres a Rec. 

101.875.247,04         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum 
Congêneres a Liberar 

547.105.483,91 

        Direitos Contratuais 
a Executar 

-         Obrigações Contratuais a Executar 673.508.764,30 

        Outros Atos 
Potenciais Ativos a 
Executar 

-         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - 

TOTAL 143.505.874,97 TOTAL 1.220.614.248,21 

 
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO 

Recursos Ordinários -718.735.849,10 

Recursos Vinculados 1.014.465.167,59 

    Educação 583.256,56 

    Seguridade Social (Exceto RGPS) 6.407.199,56 

    Operação de Crédito 3.990.591,98 

    Previdência Social (RGPS) 300,00 

    Doações 30.001,00 

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -279.939.420,36 

    Outros Recursos Vinculados a Fundos 1.283.393.238,85 

TOTAL 295.729.318,49 

 
 

              
  MINISTÉRIO DA FAZENDA       
  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       

                
TITULO   DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   30000 - MINISTERIO DA JUSTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ORGÃO SUPERIOR     

EXERCíCIO   2015 

PERíODO   Anual 

EMISSÃO   10/03/2016 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

  2015 2014 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 142.911.302,19 - 

    INGRESSOS 12.308.404.288,80 - 

        Receitas Derivadas e Originárias 130.256.678,76 - 

            Receita Tributária - - 

            Receita de Contribuições - - 

            Receita Patrimonial   - 

            Receita Agropecuária - - 

            Receita Industrial - - 

            Receita de Serviços 211.898,08 - 

            Remuneração das Disponibilidades 129.336,74 - 

            Outras Receitas Derivadas e Originárias 129.915.443,94 - 

        Transferências Correntes Recebidas 30.001,00 - 

            Intergovernamentais - - 

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - - 

                Dos Municípios - - 

            Intragovernamentais - - 

            Outras Transferências Correntes Recebidas 30.001,00 - 

        Outros Ingressos das Operações 12.178.117.609,04 - 

            Ingressos Extraorçamentários 1.828.815,58 - 

            Restituições a Pagar   - 

            Passivos Transferidos   - 

            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 5,00 - 

            Transferências Financeiras Recebidas 12.174.213.936,91 - 

            Arrecadação de Outra Unidade 1.438.171,35 - 

            Variação Cambial   - 

            Valores para Compensação   - 
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            Valores em Trânsito   - 

            DARF - SISCOMEX   - 

            Ajuste Acumulado de Conversão   - 

            Demais Recebimentos 636.680,20 - 

    DESEMBOLSOS -12.165.492.986,61 - 

        Pessoal e Demais Despesas -673.082.294,46 - 

            Legislativo - - 

            Judiciário - - 

            Essencial à Justiça -5.694.610,09 - 

            Administração -76.045.559,09 - 

            Defesa Nacional - - 

            Segurança Pública -422.378.235,34 - 

            Relações Exteriores - - 

            Assistência Social - - 

            Previdência Social -128.215.377,37 - 

            Saúde - - 

            Trabalho - - 

            Educação -1.230,72 - 

            Cultura - - 

            Direitos da Cidadania -37.428.467,70 - 

            Urbanismo - - 

            Habitação - - 

            Saneamento - - 

            Gestão Ambiental -3.316.320,00 - 

            Ciência e Tecnologia - - 

            Agricultura - - 

            Organização Agrária - - 

            Indústria - - 

            Comércio e Serviços - - 

            Comunicações - - 

            Energia - - 

            Transporte - - 

            Desporto e Lazer - - 

            Encargos Especiais - - 

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento -2.494,15 - 

        Juros e Encargos da Dívida - - 

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - - 

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - - 

            Outros Encargos da Dívida - - 

        Transferências Concedidas -71.862.466,60 - 

            Intergovernamentais -15.178.300,64 - 

                A Estados e/ou Distrito Federal -11.136.350,49 - 

                A Municípios -4.041.950,15 - 

            Intragovernamentais -49.984.458,31 - 

            Outras Transferências Concedidas -6.699.707,65 - 

        Outros Desembolsos das Operações -11.420.548.225,55 - 

            Dispêndios Extraorçamentários -1.991.119,80 - 

            Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores   - 

            Pagamento de Passivos Recebidos   - 

            Transferências Financeiras Concedidas -11.416.803.159,13 - 

            Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior -1.753.946,62 - 

            Transferência de Arrecadação para Outra Unidade   - 

            Variação Cambial   - 

            Valores Compensados   - 

            Valores em Trânsito   - 

            Ajuste Acumulado de Conversão   - 

            Demais Pagamentos   - 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -203.453.150,77 - 

    INGRESSOS - - 

        Alienação de Bens - - 

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - 

        Outros Ingressos de Investimentos - - 

    DESEMBOLSOS -203.453.150,77 - 

        Aquisição de Ativo Não Circulante -175.088.121,80 - 

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - - 

        Outros Desembolsos de Investimentos -28.365.028,97 - 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - 

    INGRESSOS - - 

        Operações de Crédito - - 
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        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - - 

        Transferências de Capital Recebidas - - 

            Intergovernamentais - - 

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - - 

                Dos Municípios - - 

            Intragovernamentais - - 

            Outras Transferências de Capital Recebidas - - 

        Outros Ingressos de Financiamento - - 

    DESEMBOLSOS - - 

        Amortização / Refinanciamento da Dívida - - 

        Outros Desembolsos de Financiamento - - 

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -60.541.848,58 - 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 107.607.022,08 - 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 47.065.173,50 - 

 
 

 

                            
  MINISTÉRIO DA FAZENDA                 

  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 

TITULO   DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   30000 - MINISTERIO DA JUSTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ORGÃO 
SUPERIOR     

EXERCíCIO   2015 

PERíODO   DEZ(Encerrado) 

EMISSÃO   10/03/2016 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

Especificação 
Patrimônio/ 

Capital Social 

Adiant. para 
Futuro 

Aumento de 
Capital 
(AFAC) 

Reserva de 
Capital 

Reservas 
de Lucros 

Demais 
Reservas 

Resultados 
Acumulados 

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

Ações/Cotas 
em 

Tesouraria 
Total 

Saldo Inicial do Exercício 2014 - - - - - - - - - 

Variação Cambial - - - - - - - - - 

Ajustes de Exercício Anterior - - - - - - - - - 

Aumento/Redução de Capital - - - - - - - - - 

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas - - - - - - - - - 

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos - - - - - - - - - 

Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - - - - - - 

Resultado do Exercício - - - - - - - - - 

Constituição/Reversão de Reservas - - - - - - - - - 

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - - - - - - - - - 

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação - - - - - - - - - 

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação - - - - - - - - - 

Saldo Final do Exercício 2014 - - - - - - - - - 

  
                              

Especificação 
Patrimônio/ 

Capital Social 

Adiant. para 
Futuro 

Aumento de 
Capital 
(AFAC) 

Reserva de 
Capital 

Reservas 
de Lucros 

Demais 
Reservas 

Resultados 
Acumulados 

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

Ações/Cotas 
em 

Tesouraria 
Total 

Saldo Inicial do Exercício 2015 - - - - 2.204.848,71 2.763.835.381,24 - - 2.766.040.229,95 

Variação Cambial - - - - - - - - - 

Ajustes de Exercício Anterior - - - - - 152.068,46 - - 152.068,46 

Aumento/Redução de Capital - - - - - - - - - 

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas - - - - - - - - - 

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos - - - - 68.622,66 - - - 68.622,66 

Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - - - - - - 

Resultado do Exercício - - - - - 579.151.141,32 - - 579.151.141,32 

Constituição/Reversão de Reservas - - - - - - - - - 
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Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - - - - - - - - - 

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação - - - - - - - - - 

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação - - - - - - - - - 

Saldo Final do Exercício 2015 - - - - 2.273.471,37 3.343.138.591,02 - - 3.345.412.062,39 

 
 

 

              
  MINISTÉRIO DA FAZENDA       

  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       
TITULO   DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   30000 - MINISTERIO DA JUSTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ORGÃO SUPERIOR     

EXERCíCIO   2015 

PERíODO   Anual 

EMISSÃO   10/03/2016 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 

  2015 2014 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 14.656.751.624,02 - 

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - - 

        Impostos - - 

        Taxas - - 

        Contribuições de Melhoria - - 

    Contribuições - - 

        Contribuições Sociais - - 

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - 

        Contribuição de Iluminação Pública - - 

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - - 

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 211.898,08 - 

        Venda de Mercadorias 20.081,37 - 

        Vendas de Produtos - - 

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 191.816,71 - 

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.558.816,49 - 

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - 

        Juros e Encargos de Mora 16.030,25 - 

        Variações Monetárias e Cambiais - - 

        Descontos Financeiros Obtidos - - 

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 4.542.786,24 - 

        Aportes do Banco Central - - 

        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - - 

    Transferências e Delegações Recebidas 12.190.972.680,43 - 

        Transferências Intragovernamentais 12.174.213.936,91 - 

        Transferências Intergovernamentais 496.004,72 - 

        Transferências das Instituições Privadas 30.001,00 - 

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - - 

        Transferências de Consórcios Públicos - - 

        Transferências do Exterior - - 

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - - 

        Transferências de Pessoas Físicas - - 

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 16.232.737,80 - 

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 2.325.315.406,79 - 

        Reavaliação de Ativos 1.626.496,84 - 

        Ganhos com Alienação - - 

        Ganhos com Incorporação de Ativos 3.969,90 - 

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.323.684.940,05 - 

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - - 

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 135.692.822,23 - 

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - - 

        Resultado Positivo de Participações - - 

        Operações da Autoridade Monetária - - 

        VPA de Dívida Ativa   - 

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - - 

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 135.692.822,23 - 

      

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 14.077.600.482,70 - 
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    Pessoal e Encargos 327.029.376,84 - 

        Remuneração a Pessoal 259.646.012,75 - 

        Encargos Patronais 41.191.739,67 - 

        Benefícios a Pessoal 18.680.597,36 - 

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 7.511.027,06 - 

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 120.408.044,14 - 

        Aposentadorias e Reformas 74.131.018,81 - 

        Pensões 46.056.486,08 - 

        Benefícios de Prestação Continuada - - 

        Benefícios Eventuais 7.652,30 - 

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - - 

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 212.886,95 - 

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 280.884.148,08 - 

        Uso de Material de Consumo 12.274.688,79 - 

        Serviços 251.326.566,18 - 

        Depreciação, Amortização e Exaustão 17.282.893,11 - 

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 9.946,55 - 

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - - 

        Juros e Encargos de Mora 9.946,55 - 

        Variações Monetárias e Cambiais - - 

        Descontos Financeiros Concedidos - - 

        Aportes ao Banco Central - - 

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - - 

    Transferências e Delegações Concedidas 11.654.654.132,20 - 

        Transferências Intragovernamentais 11.416.803.159,13 - 

        Transferências Intergovernamentais 23.398.047,73 - 

        Transferências a Instituições Privadas - - 

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - - 

        Transferências a Consórcios Públicos - - 

        Transferências ao Exterior 3.221.734,27 - 

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - - 

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 211.231.191,07 - 

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 1.692.922.733,70 - 

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - - 

        Perdas com Alienação - - 

        Perdas Involuntárias 297.448,90 - 

        Incorporação de Passivos 1.536.224.548,66 - 

        Desincorporação de Ativos 156.400.736,14 - 

    Tributárias 281.894,04 - 

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.710,34 - 

        Contribuições 277.183,70 - 

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - - 

        Custo das Mercadorias Vendidas - - 

        Custos dos Produtos Vendidos - - 

        Custo dos Serviços Prestados - - 

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1.410.207,15 - 

        Premiações - - 

        Resultado Negativo de Participações - - 

        Operações da Autoridade Monetária - - 

        Incentivos 34.648,87 - 

        Subvenções Econômicas - - 

        Participações e Contribuições - - 

        Constituição de Provisões - - 

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1.375.558,28 - 

      

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 579.151.141,32 - 

 


