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1. Identificação 

Tabela 1 - Dados identificadores da unidade jurisdicionada 
Nome completo da unidade e sigla Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ 
CNPJ 00394494/0013-70 
Natureza jurídica Órgão da Administração Direta do Poder Executivo  

Vinculação ministerial 
Ministério da Justiça  
 

Endereço completo da sede 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício Sede 
do Ministério da Justiça, 3º andar, sala nº 324, 
Brasília-DF, CEP 70064-900  
Telefone: (61) 3429-9118 
 

Endereço da página institucional 
na Internet www.mj.gov.br/reforma 

Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura 
organizacional; regimento interno e 
respectiva data de publicação no 
Diário Oficial da União 

Norma de Criação, definição de competências e 
estrutura organizacional: Decreto nº 4.685, de 29 
de abril de 2003, publicado no Diário Oficial da 
União de 30 de abril de 2003, Seção I. 
Definição de competências e estruturação 
organizacional (atual): Decreto nº 6.061, de 15 de 
março de 2007, publicado no Diário Oficial da 
União de 16 de março de 2007, Seção I. 
Regimento Interno: Portaria nº 276, de 10 de 
março de 2006, publicada no Diário Oficial da 
União de 13 de março de 2006,  Seção I. 

 
 

Código da UJ Titular 200237 
Códigos das UJ abrangidas Não se aplica 
Situação da unidade quanto ao 
funcionamento Em funcionamento 
Função de governo predominante Direitos da Cidadania 

Tipo de atividade 

Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de 
medidas de melhoria dos serviços judiciários 
prestados aos cidadãos, bem como a modernização 
da administração da Justiça Brasileira. 
Nome Código Unidades gestoras utilizadas no 

SIAFI Secretaria de Reforma do 
Judiciário 

200237 
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2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos 

2.1. Responsabilidades institucionais - Papel da unidade na execução das políticas públicas 
 

A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça criada por meio do Decreto nº 

4.685, de 29 de abril de 2003, em seus artigos 23 e 24, têm por objetivo formular, promover, 

supervisionar e coordenar os processos de modernização da administração da justiça brasileira, por 

intermédio da articulação com os demais órgãos federais, com o Poder Judiciário, Poder Legislativo, 

Ministério Público,  Governos estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade civil 

Essa articulação se dá por meio de elaboração de propostas de modernização da gestão do 

Judiciário, democratização do sistema de Justiça, implementação de políticas  de acesso à justiça, tanto 

quando se trata  de  reformas constitucionais ou infraconstitucionais e também outras alterações 

legislativas que tramitam no Congresso Nacional. A propósito, o Poder Executivo, por meio desta 

Secretaria, acompanha e atua diretamente visando assegurar a tramitação e a aprovação dos projetos de 

reforma da legislação processual pelo Congresso Nacional.  

Além disto, a Secretaria de Reforma do Judiciário atua na produção de análises e coletas de 

informações (diagnósticos) sobre as realidades das instituições integrantes do sistema do sistema de 

justiça de modo a qualificar-se para incrementar o planejamento de políticas para o setor. 

Compete também à Secretaria de Reforma do Judiciário instruir e opinar sobre os processos de 

provimento e vacância de cargos de magistrados de competência do Presidente da República, bem como 

acerca dos processos de declaração de utilidade pública de imóveis, para fins de desapropriação com 

vistas à sua utilização por órgãos do Poder Judiciário da União.  

Para consecução das responsabilidades acima descritas, a Secretaria da Reforma do Judiciário 

executa as ações de Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro, Desenvolvimentos de 

Projetos para a Democratização do Acesso a Justiça e Sistema de Cadastro de Cartórios do Brasil todas 

no âmbito do Programa de Reforma do Judiciário, que visam modernizar e democratizar o acesso à 

Justiça no País, por meio do respeito às leis e aos direitos humanos. 

Ressalta-se que em 2008 esta Secretaria passou a integrar o Programa Nacional de Segurança 

com Cidadania – PRONASCI com vistas a desenvolver um trabalho articulado e integrado com o 

Programa e assim contribuir, de forma decisiva, para a inclusão dos milhões de cidadãos brasileiros que 

se encontram à margem do sistema de justiça. Prova disso são as ações propostas pela SRJ ao 

PRONASCI que apontam para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e de seu caráter 

republicano. São elas: Valorização dos Profissionais e Operadores de Segurança Pública, Apoio à 
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Implementação de Políticas de Segurança Cidadã e Apoio à Implementação de Políticas Sociais, as 

quais envolvem os seguintes planos internos: Assistência Jurídica aos Presos e Seus Familiares; 

Efetivação da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006; Criação de Núcleos de Justiça Comunitária; 

Capacitação em Direitos Humanos e Fundamentais e Mediação para operadores do Direito (Projeto de 

fortalecimento à mediação) e implantação dos Núcleos nas Defensorias Públicas. 

Assim, a Secretaria de Reforma do Judiciário reflete uma prioridade do Governo Federal e tem 

origem na avaliação de que é necessário aprimorar o funcionamento do Poder Judiciário tornando-o 

mais rápido, ágil e eficiente, para que a Justiça seja acessível à população brasileira 

 
 
2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas 
 

A Secretaria de Reforma do Judiciário elegeu, com a nova gestão iniciada em 2007, como 

prioridade o apoio e desenvolvimento de projetos voltados a Democratização do Acesso à Justiça no 

País dando ênfase ao desenvolvimento e ao aprimoramento de diversas iniciativas voltadas à ampliação 

do acesso à Justiça no Brasil. A atuação da Secretaria tem se baseado tanto no acompanhamento de 

alterações legislativas referentes ao tema, quanto na execução de políticas públicas desenvolvidas em 

parceria com o Poder Judiciário e outros órgãos de governo.  

No âmbito das alterações legislativas, a principal inovação diz respeito às modificações no 

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3689/1941), sancionada em 09/06/08, as quais permitirão 

decisões jurídicas mais rápidas e simples. As novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional, mas de 

iniciativa do Poder Executivo, entraram em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União 

e são as seguintes: 

PL nº 4.203/01 - transformado na Lei nº 11.689/2008 – Fica vedado o protesto do réu por um 

novo júri, caso a pena decretada seja igual ou superior a 20 anos. A defesa poderá recorrer da decisão, 

mas não haverá outro julgamento. Os sete jurados que compõem o Plenário serão selecionados a partir 

de uma lista de 25 pessoas e não mais 21, alterada ainda a exigência de idade mínima: de 21 para 18 

anos. A multa para aquele que for chamado e não participar do julgamento pelo Tribunal do Júri, sem 

justificativa, passa a variar entre um e 10 salários mínimos.   

PL nº 4.205/01 - transformado na Lei nº 11.690/08 - Determina que as provas obtidas 

ilicitamente, bem como aquelas dela derivadas, não serão válidas e portanto, não poderão ser juntadas 

pelo juiz ao processo. O objetivo é evitar questionamento futuros e seu eventual reinício, o que prolonga 

o tempo de curso do processo e o torna mais oneroso. Ademais, o juiz que tomar conhecimento de uma 

prova ilícita fica impedido de julgar o processo e novo magistrado será designado para o caso. As 
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perguntas durante o julgamento poderão ser feitas diretamente às testemunhas e não haverá mais a 

necessidade da intermediação do juiz, o que não impedirá que o magistrado indefira determinados 

questionamentos.   

PL nº 4.207/01 - transformado na Lei nº 11.719/08 – Altera procedimentos durante o curso do 

processo penal. Confere ao juiz o poder de determinar o valor mínimo de indenização para a vítima e  

não exige o protocolo de ação civil na Justiça para a reparação de danos – morais, financeiros, físicos, 

psicológicos.  

A citação do réu, além de pessoal, também poderá ser feita por edital e no decorrer do processo 

quando houver mudança na acusação, a parte acusada poderá se manifestar utilizando o princípio do 

contraditório. O exercício da ação penal pública passa à competência privativa do Ministério Público, 

conforme já disposto na Constituição Federal de 1988.  

A lei atualiza também a multa por abandono de defesa, sem motivo imperioso, que passa a ser 

de dez a cem salários mínimos, sem prejuízo de outras ações cabíveis.  

Lei nº 11.789/08 - Evita que o cidadão sem condições de pagar pelos registros seja submetido a 

constrangimento, pois proíbe os cartórios de incluir nos documentos a informação sobre a condição de 

pobreza do requerente. Antes, a lei só proibia a inclusão deste dado nas certidões de nascimento. Para a 

emissão da primeira via do documento que, por lei, é gratuita, o cidadão deve informar que não pode 

pagar pela certidão, além de preencher, de próprio punho, declaração atestando esta situação. No caso 

de um cidadão que não saiba ler ou escrever, o documento será emitido na presença de duas 

testemunhas e assinado por uma pessoa indicada pelo requerente que, por sua vez, deixará a digital 

impressa na declaração. 

Lei nº 11.790/08 - De autoria do Poder Executivo,  facilita o acesso à cidadania para as pessoas 

que realizam o registro de nascimento tardio, ou seja, após os 15 dias de vida da criança. Pela lei 

anterior, o registro feito a partir do 16º dia até os 12 anos de idade era considerado tardio e só podia ser 

realizado com a presença dos pais e mediante pedido na Justiça. A lei sancionada amplia esse período 

para até 18 anos e acaba com a exigência de autorização judicial. Para isso, no entanto, além da 

presença dos pais, será necessária também a de duas testemunhas que conheçam a família e possam 

atestar a veracidade das informações prestadas. Dos 18 anos em diante, o registro pode ser feito pela 

própria pessoa, que também terá de apresentar duas testemunhas. Neste caso, o registrador poderá 

requisitar documentos e solicitar autorização judicial. 

Salienta-se que como forma de ampliar a participação democrática da sociedade brasileira na 

elaboração das políticas públicas de acesso à Justiça a Secretaria de Reforma do Judiciário-SRJ 



 

 12 

promoveu diversos eventos destinados a colher informações, reflexões e proposições acerca do tema da 

“Democratização do Sistema de Justiça”, dentre os quais se destacam: 

Ciclo de Palestras sobre Justiça Restaurativa - O projeto “Justiça Restaurativa” baseia-se na 

premissa de que a vítima, o autor do crime, pessoas envolvidas com a vítima e/ou com o criminoso e 

lideranças comunitárias devem compartilhar a busca de solução para os problemas causados pelo crime 

cometido, em geral, com a assistência de uma terceira pessoa imparcial – um mediador ou um 

facilitador. 

A Secretaria de Reforma do Judiciário, em parceria com a Associação dos Magistrados 

Brasileiros e com o apoio da Organização não Governamental Palas Athenas, da Defensoria Pública de 

São Paulo e demais parceiros, realizou um Ciclo Internacional de Palestras sobre Justiça Restaurativa - 

Um Novo Foco sobre a Justiça, com o professor da University Howard Jay Zehr, no período de 07 a 11 

de abril de 2008, nas cidades de São Paulo/SP, Brasília/DF, Curitiba/PR e Porto Alegre/RS. 

Congresso - “Carreiras Jurídicas dos Estados” A Secretaria de Reforma do Judiciário apoiou 

o Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado que ocorreu nos dias 10 a 16 de junho de 2008, 

no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília/DF. Naquela ocasião, realizou uma oficina 

sobre “Tutela judicial e interesses coletivos”.  

Encontro Nacional dos Estudantes de Direito – ENED - A Secretaria de Reforma do 

Judiciário apresentou, durante o Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, ocorrido nos dias 13 a 19 

de julho de 2008, em Caxias do Sul/RS, uma oficina para apresentar aos participantes do Encontro o 

“Projeto de fortalecimento e estímulo à prática da mediação de conflitos no âmbito das Faculdades de 

Direito”.  

Seminário Nacional sobre Acidente no Trabalho - A Secretaria de Reforma do Judiciário 

apoiou o Seminário Nacional sobre Acidente no Trabalho e Saúde Ocupacional que aconteceu nos dias 

13 a 15 de agosto de 2008, no  auditório do Hakka Espaço de Eventos em São Paulo/SP. 

Seminários: Diálogos Acadêmicos - Peter Haberle no Brasil - A Secretaria de Reforma do 

Judiciário realizou, em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, o Seminário 

Diálogos Acadêmicos: Peter Harbele no Brasil, com o painel “Dignidade Humana, Democracia e 

Estado Constitucional”, que aconteceu no dia 8 de setembro de 2008, no Auditório Nereu Ramos da 

Câmara dos Deputados em Brasília/DF, por força das comemorações dos 20 anos da Constituição 

Federal. 

Jornada Jurídica em Homenagem ao Professor Jorge Miranda - A Secretaria de Reforma do 

Judiciário, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, realizou entre os dias 1 e 3 de setembro de 
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2008, no auditório daquele Superior Tribunal, o Seminário: Jornada Jurídica em Homenagem 

ao Professor Jorge Miranda - os 20 anos da Constituição Brasileira de 1988.    

VII Seminário Internacional de Direitos Fundamentais - A Secretaria de Reforma do 

Judiciário promoveu, nos dias 2 a 3 de outubro de 2008, o VII Seminário Internacional de Direitos 

Fundamentais - os 20 anos da Constituição, no auditório da Escola da Magistratura do Estado do Rio 

Grande do Sul - AJURIS, em Porto Alegre/RS.  

VII Congresso Nacional dos Defensores Públicos - A Secretaria de Reforma do Judiciário 

apoiou a realização do “VII Congresso Nacional dos Defensores Públicos”, que aconteceu nos dias 28 a 

31 de outubro de 2008 em Cuiabá/MT. 

Com o tema “Novos Paradigmas para o Acesso Integral à Justiça”, o Congresso proporcionou a 

troca de experiências entre os profissionais brasileiros que atuam na execução da garantia do acesso 

integral à justiça. 

Na ocasião, o Secretário de Reforma do Judiciário apresentou o painel: “Fortalecimento da 

Defensoria Pública: Ações e Projetos do Ministério da Justiça”, no qual falou sobre as atividades da 

Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ voltadas ao fortalecimento da Defensoria Pública. 

V Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico - A Secretaria de Reforma do Judiciário 

patrocinou o “V Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico”, que aconteceu nos dias 16 a 19 de 

novembro de 2008, em Manaus/AM. O evento debateu a importância da ordem jurídica urbanística para 

o financiamento do desenvolvimento urbano e recuperação das mais-valias nas cidades brasileiras e 

também o estágio e desafios da aplicação da ordem jurídica urbanística na regulação da organização, 

ocupação e uso dos territórios dos municípios. 

III Semana Nacional pela Conciliação - A Secretaria de Reforma do Judiciário realizou, nos 

dias 01 a 05 de dezembro de 2008, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, a III Semana 

Nacional pela Conciliação, cujo objetivo é promover a pacificação social por meio da conciliação. 

A solenidade de abertura ocorreu simultaneamente em São Paulo (SP), Florianópolis (SC), 

Fortaleza (CE), Belém (PA) e Brasília (DF). Em São Paulo, o Conselho Nacional de Justiça e o 

Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Reforma do Judiciário, assinaram acordo de 

cooperação para a realização de atividades de formação direcionadas a magistrados e demais operadores 

de direito com o objetivo de incentivar a cultura de paz no meio jurídico baseada na mediação de 

conflitos e na conciliação. 

Na ocasião, o Secretário de Reforma do Judiciário ressaltou a importância da conciliação uma 

vez que ela favorece o processo de paz social ao fomentar a cultura do diálogo e torna a justiça mais 

efetiva e ágil, com a redução do número de litígios e do tempo para a análise dos processos judiciais. 
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Afirmou também que na conciliação, não existem vencedores nem perdedores, visto que as partes 

constroem a solução para os próprios problemas, tornando-se responsáveis pelos compromissos que 

assumem e resgatando, tanto quanto possível, a capacidade de relacionamento. 

Durante a Semana, os Tribunais de Justiça dos Estados fizeram mutirões para analisar e resolver 

o maior número de casos possível e buscaram superar os acordos em relação aos anos anteriores: em 

2006, foram agendados 83.900 audiências e garantidos 46.493 acordos, em 2007, o número de 

audiências aumentou para 227.564, resultando em 96.492 acordos. 

Articulação com outros Países - Com vistas à troca de experiências na área de acesso à justiça 

e articulação com outros países, a Secretaria de Reforma do Judiciário participou em 2008 dos seguintes 

encontros: 

XI Conferência de Ministros da Justiça dos Países da Língua Portuguesa em Guiné Bissau 

- A Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ, por meio de seu Secretário, participou e acompanhou  o 

Ministro de Estado da Justiça, nos dias 12 a 15 de fevereiro de 2008, da XI Conferência de Ministros da 

Justiça dos Países da Língua Portuguesa, em Guiné Bissau, na África, cujo tema foi “Resolução 

Alternativa de Litígios”. Participaram do evento os oito Países que compõem a Comunidade dos Países 

de Língua Estrangeira, quais sejam: Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Thomé e 

Príncipe e Timor Leste e Guiné Bissau, além da presença de representantes da Região Administrativa 

Especial de Macau (Ásia) e Guiné-Equatorial (África).  

Na Conferência, o Secretário de Reforma do Judiciário apresentou a experiência da SRJ em 

resolução alternativa de conflitos, expondo pontos principais sobre o tema e foram distribuídas 

legislações referentes ao tema e também diagnósticos e cartilha já elaborados.. O Ministro da Justiça, 

por sua vez, proferiu a palestra “Democratizar o acesso ao sistema Judiciário”, oportunidade em que 

 falou  sobre as experiências bem sucedidas no Brasil, como os juizados especiais que funcionam nos 

aeroportos e os casos de mediação comunitária (juizados itinerantes), que aproximam o sistema da 

população. 

Ressalta-se que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa existe há 12 anos, cujo objetivo 

é consolidar as relações sócio-político-econômicas e os laços de fraternidade entre essas nações. 

IX Conferência Bienal da Associação Internacional de Mulheres Juízas – IAWJ, no 

Panamá - A SRJ participou da 9ª Conferência Bienal, organizada pela Associação Internacional de 

Mulheres Juízas, que aconteceu nos dias 24 a 28 de março de 2008, na cidade do Panamá/Panamá. 
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A Associação Internacional de Mulheres Juízas é uma entidade que reúne mais de quatro mil 

membros em 89 nações e tem como finalidade promover o avanço da efetividade dos direitos humanos, 

principalmente por meio da erradicação de práticas discriminatórias baseadas em gênero e do acesso à 

justiça para todos. 

Com o tema “Igualdade de Justiça para Todos”, a Conferência contou com a presença 390 juízas 

e juízes dos cincos continentes. O Brasil enviou uma delegação compostas por representantes do 

Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região e outros magistrados dos Estados do Ceará, Paraná e Distrito 

Federal. Além dos membros da delegação brasileira, também estiveram presentes na Conferência uma 

representante da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República e o 

Secretário de Reforma do Judiciário, representando o Ministério da Justiça.  

A delegação brasileira divulgou as boas práticas de superação da discriminação e combate à 

violência contra a mulher, por meio de painéis, distribuição de impressos e de DVDs com informações 

sobre as políticas públicas do Brasil.  

VI Reunião dos Sócios do Eurosocial na Alemanha - A Secretaria de Reforma do Judiciário 

participou da VI Reunião dos Sócios do EuroSocial que ocorreu nos dias 10 a 11 de abril de 2008 na 

Alemanha. O objetivo da reunião era selecionar novos intercâmbios de experiências para serem 

executados em 2008 e também selecionar projetos-pilotos para implementação no biênio 2008/2009. 

Intercâmbio do Eurosocial na Argentina “Resolução Alternativa de Conflitos: 1ª Fase” - 

Participação no Intercâmbio do Eurosocial sobre “Resolução Alternativa de Conflitos - primeira fase”, 

organizado pelo Ministério da Justiça da Argentina e pelo Ministério da Justiça da França. O 

intercâmbio foi realizado nos dias 5 a 7 de maio de 2008, em Buenos Aires, Argentina. Na ocasião, foi 

discutida a mediação no contexto dos processos judiciais, bem como a troca em torno das experiências 

de mediação nos países participantes do encontro e também visitas ao nos tribunais daquele País. 

Intercâmbio do Eurosocial no Peru: “Coesão Social: valor compartilhado e espaço 

cooperação entre Europa e a América Latina” - A SRJ participou do intercâmbio do Eurosocial 

denominado: Coesão Social: valor compartilhado e espaço cooperação entre a Europa  e a América 

Latina, realizado pela Fundação Internacional para Iberoamérica de Administração e Políticas Públicas 

- FIIAPP, o Instituto de Governo da Universidade San Martin de Porres do Peru e o Centro Cultural da 

Espanha em Lima, Peru, que aconteceu nos dias 15 a 19 de maio de 2008, em Lima, no Peru. O objetivo 

do intercâmbio é enfatizar a importância da promoção da coesão social na região como uma estratégia 
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essencial para o crescimento econômico sustentável, o desenvolvimento e a legitimidade das 

instituições democráticas. 

Intercâmbio Eurosocial na França - “Resolução Alternativa de Conflitos - 2ª fase”. A 

Secretaria de Reforma do Judiciário participou do intercâmbio “Resolução Alternativa de Conflitos - 

segunda fase”, promovido pelo Eurosocial, nos dias 2 a 5 de junho de 2008, em Paris, na França. 

Participaram do encontro representante do Brasil, Argentina, Costa Rica e do País anfitrião. O objetivo 

do encontro foi dar continuidade as tratativas iniciadas na primeira fase. 

III Encontro Internacional de Redes do Eurosocial no México - A SRJ participou do III 

encontro Internacional de Redes do Eurosocial com o tema: Coesão Social: Ponto de encontro das 

políticas públicas, que aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2008, na cidade do México. O tema 

específico do encontro foi “A mulher, o adolescente e a criança em risco de exclusão social”. A 

Secretaria de Reforma do Judiciário participou do Workshop: “Boas práticas em matéria de proteção da 

juventude em situação de risco (vítimas e agressores) e sobre a proteção das mulheres”, bem como da 

Oficina: “Mulheres e jovens em risco de exclusão social”. 

Intercâmbio do Eurosocial no Chile sobre “Acesso à justiça” - A Secretaria de Reforma do 

Judiciário participou da Reunião de Coordenação sobre “Acesso à justiça” que aconteceu no dias 11 de 

novembro de 2008 em Santiago, no Chile. 

Reunião dos Secretários-Adjuntos da Conferência de Ministros na Espanha - O Secretário 

de Reforma do Judiciário participou, no dia 16 de dezembro de 2008, da reunião de trabalho dos 

“Secretários-Gerais Adjuntos da Conferência dos Ministros de Justiça Ibero-americanos - COMJIB” 

que ocorreu em Madri na Espanha. Um dos objetivos do encontro era debater os avanços realizados 

pela Secretaria da Conferência após a realização da XVI Conferência de Ministros ocorrida em 

setembro de 2008 e também analisar as propostas de atuação para os próximos dois anos. 

Cooperação Com Organismos Internacionais - Ressalta-se também que a Secretaria de 

Reforma do Judiciário firmou, em 29 de dezembro de 2005, Acordo de Cooperação Técnica 

Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, denominado 

BRA/05/036 - Fortalecimento da Justiça Brasileira, com vistas a subsidiar o fortalecimento do sistema 

de justiça brasileiro e também a promoção do acesso à justiça. O referido Projeto já apresentou os 

seguintes resultados: subsídios para fomentar a reforma da justiça brasileira produzidos; práticas de 

ampliação de acesso e melhoria da administração da justiça brasileira implantadas; proposta de política 
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nacional de resolução alternativa de conflitos elaborada em parceria com atores relevantes e Secretaria 

de Reforma do Judiciário fortalecida. 

Este projeto compreende um conjunto de imissões diversificadas e multidisciplinares que 

envolvem a contratação de serviços de consultoria e de serviços especializados.  

Em 2008, dentre os serviços de consultoria contratos no âmbito do referido PRODOC, 

destacam-se: a) Propostas de alteração da legislação civil e processual civil referente aos Direitos 

Humanos e Fundamentais; b) Propostas de alteração da legislação penal e processual penal referentes 

aos Direitos Humanos e Fundamentais; c) Propostas de alteração da legislação civil e processual civil; 

d) Propostas de alteração da legislação trabalhista; e) Propostas de alteração da legislação penal e 

processual penal; f) Pesquisas com vistas a identificar no âmbito do direito civil e processual civil, 

serviços e procedimentos que possam ser executados extrajudicialmente e fazer levantamentos de dados 

para subsidiar Grupo de Trabalho Interministerial; g) Pesquisa sobre as alterações legislativas referentes 

à tutela judicial dos interesses coletivos/metaindividuais da qual será elaborada uma proposta de 

alterações pontuais na legislação vigente com a finalidade de sistematizar o Sistema Único Coletivo de 

Proteção e Defesa dos Direitos Coletivos, h) Elaboração de um curso de mediação comunitária a ser 

ofertado para os agentes comunitários em formação no âmbito do Projeto-Piloto de Justiça Comunitária 

do Distrito Federal; i) Pesquisa na área de mediação e composição de conflitos a fim de elaborar 

proposta de curso de capacitação na área pesquisada; j) Pesquisa na área de Direitos Humanos e 

Fundamentais para elaboração de proposta de curso de capacitação na área pesquisada; k) Pesquisa 

sobre práticas de arbitragem no Brasil; l) Pesquisa sobre práticas de arbitragem no Brasil; m) Pesquisa 

sobre Legislação Penal Econômica; n) Elaboração de Cartilhas sobre: “O que é Justiça Comunitária”, 

“Efetivação da Lei Maria da Penha”, “Assistência Jurídica Integral ao Preso e Familiares”, 

“Fortalecimento da Mediação nas Faculdades de Direito”, “Sistema RENAJUD” e “Cadastro Nacional 

de Cartórios”; o) Pesquisa sobre a percepção social da justiça brasileira; p) Diagnóstico da Defensoria 

Pública; q) Elaboração de curso de capacitação de magistrados e demais operadores do direito em 

Mediação e Direitos Humanos; e por fim, r) Elaboração de estratégia de disseminação das ações 

desenvolvidas pela SRJ, visando sensibilizar as instituições do poder judiciário, operadores de direito e 

população em geral para temas relacionados à modernização do Sistema Judiciário e democratização da 

justiça. 

As contratações acima especificadas objetivaram contribuir para efetivação das políticas 

públicas que esta Secretaria apóia, bem como a reforma do sistema de justiça brasileiro, visto que 

subsidiarão a elaboração de propostas de reforma legislativa a ser encaminhada ao Congresso Nacional 

no ano de 2009. 
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2.3  Programas 
 

A seguir, apresentaremos um breve resumo de cada Programa sob a responsabilidade desta 

Secretaria, bem como de suas respectivas ações e do que já fora feito com vistas à sua implementação. 

 
2.3.1 Programa 1083 - Reforma do Judiciário 

 
A necessidade de modernização e reforma do sistema judiciário se faz presente frente à situação 

em que se encontra. Sendo assim, a SRJ, no âmbito do Programa de Reforma do Judiciário, tem como 

metas principais: a) Na área de organização e funcionamento do sistema judiciário: concentração dos 

serviços de atendimento, redução da burocracia, uniformização de procedimentos e organização dos 

Cartórios, bem como o aumento da capacidade de atendimento dos Juizados Especiais; b) Na área de 

planejamento e controle social: divulgação das ações do Poder Judiciário, clareza na orientação ao 

usuário, assistência judiciária eficiente e com amplo acesso à coletividade, formação e qualificação 

profissional de recursos humanos e melhor consciência da missão de serviço ao público; c) No que 

tange a recursos da tecnologia da informação: aumento da utilização da comunicação eletrônica em 

petições, audiências e notificações e informatização dos serviços cartorários; d) Quanto à aplicação de 

recursos financeiros: reduzir a dependência ao Poder Executivo para o pagamento de custeios; aumentar 

investimentos e por fim, modernizar a infra-estrutura dos fóruns. 

 

Tabela 2 – Dados gerais do programa 
Tipo de programa   Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral 

Modernizar e promover a transparência das Instituições do 
Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a 
implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e 
garantias dos cidadãos. 

Objetivos Específicos Subsidiar a democratização do acesso à Justiça no País. 
Gerente do programa  Rogerio Favreto 
Gerente executivo  Wagner Augusto da Silva Costa 
Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ 

Wagner Augusto da Silva Costa 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa  

Tempo médio gasto entre a entrada de um processo e o seu 
trânsito em julgado 

Público-alvo (beneficiários) Operadores do Direito e a População em Geral 
 

 
2.3.1.1 Principais Ações do Programa 
 
2.3.1.2 Ação 8974 – Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça 
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Tabela 3 – Dados gerais da ação 
Tipo Atividade - ação orçamentária 
Finalidade Desenvolver iniciativas que objetivem a democratização do 

acesso à justiça; ações de cidadania consistentes em 
informação e conscientização de direitos, bem como a 
ampliação de programas voltados à efetivação de direitos 
fundamentais da população mais carente. 

Descrição Elaboração de um programa nacional de democratização do 
acesso à justiça que inclua no sistema judiciário brasileiro 
uma parcela majoritária da população,que por razões de 
ordem formal e principalmente material, não consegue 
acessá-lo. Elaborar iniciativas de garantia da cidadania, 
consistentes em projetos de informação e conhecimento de 
direitos, incluindo a formação de agentes. Fortalecimento das 
Defensorias Públicas. Disseminação da utilização de meios 
alternativos de resolução de conflitos, visando aprimorar o 
sistema de justiça da comunidade. Incentivo às experiências 
de mediação e de conciliação pré-processuais realizadas por 
lideranças comunitárias. Mapeamento das experiências 
exitosas sobre meios alternativos de resolução de conflitos, 
promovendo o apoio técnico aos interessados em utilizá-las. 
Promoção de cursos de formação e ação mediadora para 
profissionais do direito e lideranças comunitárias. 
Monitoramento da transparência da gestão judiciária através 
da elaboração de uma proposta de observatório. 
Desenvolvimento de campanhas nacionais de implementação 
de centrais de comunicação de prisão em flagrante. Criação e 
manutenção do Observatório da Justiça Brasileira. 

Unidades responsáveis pelas 
decisões estratégicas  

Secretaria de Reforma do Judiciário 

Coordenador nacional da 
ação  

Lady Ana do Rego Silva 

Unidades executoras  Secretaria de Reforma do Judiciário 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria de Reforma do Judiciário 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas 
de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos. 

 
O acesso à justiça é considerado um direito humano e um caminho para a redução da pobreza, 

por meio da promoção da equidade econômica e social. Onde não há amplo acesso a uma justiça efetiva 

e de qualidade, a democracia está em risco e o desenvolvimento não é possível. Assim, a ampliação do 

acesso à justiça no país é uma contribuição certeira na ampliação do espaço público do exercício da 
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cidadania, na promoção e defesa da coesão social de grupos e segmentos populacionais e no 

fortalecimento da democracia.   

A execução desta Ação, no ano de 2008, ocorreu por meio de confecção de publicações, 

realização de seminários, workshops e palestras, além de outras atividades necessárias à consecução da 

finalidade da ação. Aquisição direta ou descentralizada para Estados e Municípios de mobiliário, 

equipamentos, veículos para ao Fortalecimento das Defensorias Públicas Estaduais, Efetivação da Lei 

Maria da Penha, Justiça Comunitária, e Assistência Jurídica Integral aos presos e familiares. 

Contratação direta ou descentralizada de capacitadores para formação de mediadores comunitários e na 

capacitação de servidores que atuem no Micro-sistema da Lei Maria da Penha.  

V - Prêmio Innovare – a Justiça do século XXI. O Premio Innovare foi criado em 2004 com o 

objetivo de identificar, premiar  e difundir práticas pioneiras e bem sucedidas de gestão do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria  que contribuam para a modernização, 

desburocratização melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços da Justiça. O objetivo é reduzir o 

custo e o tempo da tramitação de processos.  

Em 2008 a Ordem dos Advogados do Brasil, ingressou um novo parceiro institucional, surgindo 

a partir de então uma nova categoria para premiação e participação, que é as práticas bem sucedidas na 

Advocacia. Além disso, com a formalização dessa nova parceria, o Presidente Do Conselho Federal da 

OAB, dr. Cezar Britto, passou a fazer parte do Conselho Superior do Prêmio Innovare, órgão 

responsável pelas decisões estratégicas do Projeto. 

Com o tema: “JUSTIÇA PARA TODOS  - Democratização do acesso à Justiça e Meios 

Alternativos de Resolução de Conflitos”, o V Prêmio Innovare premiou  no dia 11 de dezembro de 2008 

em solenidade realizada na Presidência da República, para as seguintes categorias: Categoria Juiz 

Individual.  Poder Judiciário do Estado de São Paulo - Comarca de Ribeirão Preto. Autor: Juiz João 

Agnaldo Donizeti Gandini. Prática: Projeto Moradia Legal – erradicação e reurbanização de núcleos de 

favelas em Ribeirão Preto A prática propõe a identificação dos núcleos de favelas de Ribeirão Preto e, o 

estudo caso a caso, de mecanismos que possam levar a realocação das pessoas que neles residem ou a 

reurbanização das áreas. Os juízes, ao assumirem as Varas de Fazenda Pública de Ribeirão Preto, se 

deparavam com dezenas de processos que visavam à desocupação de áreas públicas e a remoção de 

pessoas residentes em núcleos habitacionais irregulares. A conclusão foi que a apenas a solução 

processual não seria suficiente. Assim sendo, foi formado um grupo de pessoas que estivam 

preocupadas com a questão e interessadas em viabilizar uma solução global, adequada e justa para a 

aflitiva situação de centenas de famílias. Com o mapeamento dos núcleos de moradias irregulares e com 

a identificação das dificuldades de cada moradia, em menos de dois anos  foi possível realizar projetos 
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para remoção de famílias de determinados núcleos e a reurbanização de vários deles. Categoria 

Tribunal:  Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Autor: João Marcus Vinicius Façanha dos 

Santos. Prática: Igualdade de oportunidades na execução de perícias judiciais A prática consiste em 

aperfeiçoar a prestação jurisdicional no que se refere à realização de laudo pericial técnico, requerido 

por parte que conta com os benefícios da gratuidade de justiça.  Havendo necessidade de prova pericial, 

os juízes requerem à Divisão de Peritos Judiciais, a nomeação de peritos para atuarem em processos 

com deferimento de gratuidade de justiça. Diante das dificuldades encontradas pelos peritos, que em 

muitos casos, arcam pessoalmente com os custos da perícia, muitos desses processos encontravam-se há 

anos aguardando a efetivação das perícias, contribuindo para o acúmulo de processos sem solução. O 

Tribunal resolveu regulamentar um procedimento administrativo para o pagamento dos honorários dos 

peritos, visando permitir ao profissional uma remuneração básica, a título de ajuda de custo, para 

realização da perícia judicial nos processos em que há gratuidade de justiça. A prática permite que os 

peritos concluam os laudos periciais  nos prazos determinados pelos magistrados, acabando com a 

paralisação do processo por falta de laudo pericial.  

Categoria: Ministério Público. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Autoras: 

Promotoras de Justiça Rosa Maria Xavier Gomes Carneiro, Maria Amélia Barretto Peixoto e Liana 

Barros Cardozo de Sant’Ana. Prática: MCA – Módulo Criança e Adolescente:contribuindo para 

remover a pedra do meio do caminho. O Módulo Criança e Adolescente é um cadastro on-line que 

contém os dados das entidades de abrigo e de cada criança e adolescente abrigado no Estado do Rio de 

Janeiro, reunindo as informações pessoais dos infantes e jovens, bem como os registros da atuação de 

cada um dos co-responsáveis pela medida de abrigamento, tais como os Conselhos Tutelares, o 

Ministério Público, o Juízo de Direito e o próprio abrigo, dinamizando o fluxo de informações e 

favorecendo a articulação entre os operadores, a fim de que estes possam melhor exercer seu papel na 

garantia do direito à convivência familiar. O MCA identifica as crianças e adolescentes em situação de 

recolocação familiar, conferindo maior celeridade às adoções. Uma vez abrigada uma criança pelo 

Conselho Tutelar, basta que este alimente as informações de que dispõe no sistema para que 

instantaneamente o Juiz de Direito, o Promotor de Justiça e o próprio abrigo tomem conhecimento do 

caso, o que evita a remessa de pelo menos três relatórios, um para cada um desses entes.  Categoria 

Defensoria Pública: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  Autores Defensores Públicos Renata 

Flores Tibyriçá, Renato Campos Pinto De Vitto,  Vitore André Zílio Maximiano e Carlos Henrique 

Acirón Loureiro. Prática: Indenizações extrajudiciais relacionadas ao acidente do metrô. A prática 

viabilizou a prestação de assistência jurídica rápida e gratuita para familiares de vítimas fatais e 

moradores desalojados em razão do acidente nas obras do metrô de São Paulo. Foram celebrados 



 

 22 

acordos de indenização com a empresa e sua seguradora sem a necessidade de ajuizamento de ações. 

Após o acidente nas obras do metrô em São Paulo, em que 7 pessoas faleceram e dezenas tiveram seus 

imóveis interditados ou condenados pela Defesa Civil, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

participou de reuniões em hotéis com moradores desalojados que necessitavam de orientação jurídica. 

Muitos desses moradores não tinham condições de pagar um advogado e precisavam de assistência 

jurídica para negociar indenizações. Com isso, a Defensoria realizou atendimento de orientação jurídica 

nos hotéis e individuais, bem como agendou reuniões com os advogados da empresa e  da seguradora. 

Nas reuniões os valores eram negociados, o acordo era celebrado e os valores pagos em até 20 dias por 

meio de depósito em conta do beneficiário ou em cheque entregue. Em nenhum caso a empresa e a 

seguradora deixaram de cumprir com o prazo. Categoria Advocacia:  Universidade de Fortaleza - 

UNIFOR. Autores: Advogados Bleine Queiroz Caúla, Francisco Otávio de Miranda Bezerra e Ana 

Paula Araújo de Holanda. Prática: Projeto Cidadania Ativa  Alunos e professores do curso de Direito  

trabalham voluntariamente e de forma interdisciplinar na formação de agentes de cidadania. A partir da 

elaboração de cartilhas e realização de palestras e seminários em escolas públicas e na própria 

Universidade,  a comunidade é orientada sobre seus direitos fundamentais, resgatando a cidadania da 

população de Fortaleza.        

Além da premiação também teve homenagem a algumas práticas. São elas: Categoria Juiz 

Individual:  Seção Judiciária do Estado do Acre. Autor: juiz Marcelo Eduardo Rossito Basseto. 

Prática: Perícia na ordem do dia. Inicialmente no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Acre 

-JEF/AC, as perícias médicas designadas nos processos judiciais eram realizadas em consultórios 

médicos credenciados ou em hospitais públicos. Como a maioria das pessoas que buscam o JEF do 

Acre é domiciliada na zona rural ou em municípios  distantes, a prática “Perícia na Ordem do Dia” 

possibilitou ao cidadão  realizar todos os atos processuais em um único dia, desde o ajuizamento do 

pedido até a perícia médica. A prática consiste na mobilização de médicos para realização da perícia em 

uma sala localizada nas dependências do edifício-sede da Seção Judiciária do Acre e em horários pré-

estabelecidos pela Secretaria da Vara. Foi criado um cadastro de médicos e foram estabelecidas datas e 

horários para cada médico cadastrado, os quais se responsabilizaram em fazer a perícia 

independentemente de intimação. Atualmente, seis médicos das mais diversas especialidades – 

psiquiatria, ortopedia, neurologia, dermatologia, clínica médica, etc. -, em sistema de revezamento, de 

segunda a sexta-feira realizam a perícia no mesmo momento da apresentação do pedido pelo cidadão. A 

prática confere maior celeridade aos processos, uma vez que a instrução processual é concluída em 

menos de um mês. Categoria Juiz Individual: Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. 

Autoras: juízas Karen Rick Danilevicz Bertoncello e Clarissa Costa de Lima - Prática: Tratamento das 
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situações de superendividamento do consumidor A prática objetiva a reinserção social do consumidor 

superendividado por meio da conciliação  em audiências de negociação com  todos seus credores. As 

audiências são presididas por Juízes de Direito que propõem a renegociação com cada credor a partir 

das condições pessoais do consumidor. A prática é um  meio alternativo de resolução de conflitos, 

porque é um procedimento consensual e coletivo, reunindo na mesma audiência o consumidor 

superendividado e todos os seus credores a fim de elaborar um plano de pagamento de acordo com seu 

orçamento familiar. Ocorre a exclusão do nome do superendividado dos cadastros de inadimplentes 

após o pagamento da primeira parcela, visando auxiliar sua reinserção social e no mercado de trabalho.  

A prática tem também aspecto pedagógico que consiste na reeducação financeira do consumidor através 

de cartilha educativa com os 10 mandamentos da prevenção do superendividamento e a oficina de 

orçamento doméstico. Desse modo, a prática soluciona os conflitos de forma inovadora e célere, pois o 

procedimento leva aproximadamente 30 dias e os credores são convidados, em sua maioria, por 

mensagem eletrônica.  Categoria Tribunal: Tribunal do Estado de Minas Gerais -TJ/MA. Prática: 

Conciliação itinerante de precatórios.  Por meio de parcerias com os municípios do interior do Estado e 

com as comarcas locais, a  central de conciliação de precatórios do TJMG designa audiências de 

conciliação nos municípios endividados e promove o acordo para quitação das dívidas constantes em 

precatórios. O sistema permite ao ente público devedor que forme uma poupança, através de um 

depósito mensal fixo, em conta judicial controlada pelo Tribunal. Todos os acordos são bem sucedidos, 

sendo cumpridos à vista ou em parcelas. Mais de 50 municípios de Minas Gerais solucionaram 

precatórios que existiam há mais de 15 anos.  Categoria Ministério Público: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso.  Autora: promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva. Prática: Programa 

de acompanhamento e avaliação de obras públicas pelo cidadão  O programa de acompanhamento e 

avaliação de obras públicas pelo cidadão foi direcionado às comunidades beneficiadas por obras de 

saneamento básico com recursos do governo federal e estadual. Foram realizadas reuniões regionais, 

audiências públicas, veiculação do assunto nas rádios, em jornais, além de palestras e eventos de 

capacitação com voluntários da comunidade e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso. O 

objetivo é evitar fraudes e desvios na aplicação dos recursos públicos e, prevenir a ocorrência de obras 

públicas inacabadas e superfaturadas, por meio da inclusão de cidadãos-voluntários e estudantes nas 

equipes de acompanhamento e avaliação de obras públicas. Os principais benefícios são alcançados em 

curto prazo, com as denúncias do cidadão sobre as irregularidades em obras e serviços públicos em 

andamento no seu bairro. Categoria Ministério Público:  Ministério Público do Estado do Paraná. 

Autor: promotor de Justiça Cândido Furtado Maia Neto. Prática: Direitos humanos das vítimas de 

crime A prática visa à compensação pecuniária dos danos sofridos pelas vítimas de crime. O Ministério 
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Público, ao mesmo tempo em que acusa os autores de crime, se preocupa com os direitos humanos das 

vítimas e requer ao juízo criminal a aplicação de pena pecuniária em favor da vítima, estabelecendo um 

valor para a reparação do dano. Categoria Defensoria Pública: Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro.  Autores: defensores públicos Líbero Atheniense Teixeira Junior, Patrícia Fonseca, Carlos 

Magno de Oliveira e Gabriela Varsano Cherém. Prática: Central de relacionamento com o cidadão   A 

Central de relacionamento com o cidadão presta pré-atendimento jurídico por intermédio de uma 

Central Telefônica (08002852279), aparelhada por um banco de dados com as informações sobre o 

funcionamento de cada um dos órgãos de atuação da Defensoria, bem como sobre os serviços jurídicos 

prestados pela instituição e as informações mais freqüentemente requeridas pelos assistidos em relação 

a outros órgãos, tais como Defensoria da União, Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS e 

Justiça do Trabalho. A Central, após reproduzir em meios eletrônicos o pré-atendimento que 

normalmente é presencial, identifica a natureza jurídica do problema do assistido, fornece listagem de 

documentos, endereço, dia, hora e modo de funcionamento do órgão competente para a consulta 

jurídica. Fornecer também informações sobre  andamento processual, eliminando, em ambos os casos, a 

necessidade de comparecimento pessoal do assistido,reduzindo filas, tempo de espera para consultas e 

tornando mais simples o acompanhamento dos processos. A Central já ultrapassou a marca de 237.021 

informações prestadas, através do atendimento de 82.096 chamadas, cujo tempo de duração não 

ultrapassa, em média, 3,28 minutos. Categoria Advocacia: Advocacia-Geral da União – DF.  Autora: 

consultora da União Hélia Maria de Oliveira Bettero. Prática: Conciliação na Administração Pública 

Federal  A prática é um meio para solução de controvérsias de natureza jurídica entre órgãos e entidades 

da Administração Federal, mediante conciliação ou arbitragem. As atividades desenvolvidas pela 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF estão baseadas na identificação 

dos pontos conflituosos e na conciliação dos interesses divergentes entre os órgãos e entidades da 

Administração Federal, a fim de evitar a judicialização de demandas e contribuir para o encerramento 

de processos já existentes no Judiciário. Seus esforços estão direcionados para o aumento do índice de 

conciliação, além da disseminação da cultura de pacificação dentro da Administração Pública, 

promovendo a celeridade e a satisfação dos interessados envolvidos nessas controvérsias.  

Tabela 4 –Ministério da Justiça - Nacional 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 1.300.000,00 744.792,00 57,29 
Física 16 21 131,25 
 

Tabela 5 –Estado do Amapá  
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Meta Previsão Execução Execução/Previsão 
% 

Financeira 950.000,00 500.000,00 52,63 
Física 2 1 50 
 
Tabela 6 – Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito 
Federal  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão 
% 

Financeira 500.000,00 500.000,00 100 
Física 1 1 100 
 

Tabela 7 – No Município de Mâncio Lima - AC   
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 500.000,00 0 0 
Física 2 0 0 
 

Tabela 8 – No Município de Pelotas - RS    
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 160.000,00 0 0 
Física 1 0 0 
 

2.3.1.3 Ação 12GE - Ação de Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus 
  

Tabela 9 – Dados gerais da ação 
Tipo Projeto - Ação orçamentária 
Finalidade Apoiar a elaboração e implementação de projetos específicos 

de modernização e reaparelhamento dos órgãos do sistema de 
justiça, no nível federal, com vistas ao aperfeiçoamento da 
gestão e promoção da integração, conferindo-lhes maior 
agilidade, eficiência, eficácia e ampliando o acesso à Justiça. 

Descrição 1. Apoio à formulação e implementação de projetos de 
investimentos para modernização da gestão do sistema de 
justiça. Os referidos projetos serão desenhados e negociados 
entre o Ministério da Justiça, os Tribunais Superiores, a 
Justiça Federal, Estadual e Distrital, os Estados e o Distrito 
Federal - e deverão promover prioritariamente: 
a) a integração entre os órgãos do sistema judiciário 
brasileiro; 
b) a ampliação da legitimidade social do Poder Judiciário; 
c) a gestão de recursos humanos; 
d) a gestão do conhecimento (Tecnologia da Informação); 
2. Convênios para implementação de sistemas informatizados 
com o intuito de agilizar a prestação jurisdicional. 
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3. Realização de eventos para premiação de boas práticas do 
Poder Judiciário; 
4. Estabelecimento de parcerias para capacitação de 
operadores do direito, funcionários e gestores da 
administração pública; 
5. Implantação de Juizados Especiais Federais nos Centros 
Integrados de Cidadania - CIC´s; 
6. Continuidade das reformas Constitucional e 
infraconstitucional, priorizando iniciativas legislativas e 
desenvolvendo pesquisas a fim de aferir o impacto destas no 
funcionamento do sistema de justiça brasileiro. 
7. Incentivar a criação das centrais de comunicação de prisão 
em fragrante; 
8. Implantação do sistema de restrição e bloqueio de veículos 
por meio eletrônico - RENAJUD; 
9. Implantação do sistema de penhora on-line de imóveis; 
10. Criação de Grupos de Estudos e Trabalho direcionados à 
modernização do Sistema e acesso à Justiça; 
11. Estimular o ensino e a prática da mediação de conflitos na 
área de graduação do ensino do Direito e escolas superiores. 
Medidas de Efetivação das Reformas Legislativas: 
Implantação de Varas Agrárias;Efetivação da Lei Maria da 
Penha;Sistema de Cadastro de Casos de Violação a Direitos 
Humanos;Formação em Direitos Humanos e mediação de 
conflitos 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Secretaria de Reforma do Judiciário 

Coordenador nacional da 
ação  

Lady Ana do Rego Silva 

Unidades executoras  Secretaria de Reforma do Judiciário 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria de Reforma do Judiciário 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os 
processos de modernização da administração da Justiça 
brasileira 

RENAJUD – Restrição e Bloqueio Judicial de Veículos. O sistema de Restrições Judiciais de 

Veículos Automotores denominado Renajud começou a ser desenvolvido em meados de 2006 mediante 

acordo de Cooperação Técnica, assinado em março de 2007, entre o Conselho Nacional de Justiça, o 

Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça. Esse sistema  é semelhante ao desenvolvido pelo 

Banco Central para o bloqueio de contas bancárias e integra o Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito-DENATRAN possibilitando ao magistrado bloquear a transferência de um veículo 
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pela Internet, em tempo real, aumentando a eficiência das decisões judiciais e de inviabilizar a prática 

de condutas fraudulentas, ao mesmo tempo em que simplificará o procedimento para o Poder Público. 

Em agosto de 2008, a renovação dessa parceria permitiu a concretização e a funcionalidade de 

tal ferramenta, a ser operacionalizada tecnicamente pelo Serviço Federal de Processamento de Dados 

(SERPRO). 

O acerto do lançamento do sistema RENAJUD ficou latente pela imediata adesão ao Acordo de 

Cooperação Técnica 1/2006, de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, Regionais Federais, e, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos Tribunais de Justiça, conforme comunicação enviada pelo Conselho 

Nacional de Justiça. 

O Renajud permitirá reduzir significativamente o intervalo entre a emissão das ordens judiciais e 

o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel que hoje levam em 

média de três a oito meses para serem cumpridas. Permitirá, ainda, que magistrados e servidores do 

Judiciário procedam à inserção e à retirada de restrições judiciais de veículos, em tempo real, na Base 

Índice Nacional-BIN do sistema do Registro Nacional de Veículos Automotores -RENAVAM, 

informações estas que também serão automaticamente inseridas nas bases de dados dos Departamentos 

de Trânsitos  estaduais onde estão registrados os veículos. 

No dia 29/10/2008, a Secretaria de Reforma do Judiciário -SRJ formou, em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, o Ministério da Justiça, Ministério das Cidades e SERPRO à 

primeira turma de operadores do Sistema On-line de Restrição Judicial -Renajud. Participaram do 

treinamento, no plenário do CNJ, 100 pessoas, entre juízes de Tribunais Federais, Estaduais, do Distrito 

Federal e servidores dos respectivos Tribunais, que irão atuar como Masters e replicadores do Sistema. 

Quando do término do curso os participantes receberam senhas de acesso ao sistema, além de tomarem 

ciência que serão os responsáveis pelo treinamento e cadastramento dos juízes e servidores que 

utilizarão o sistema Renajud nas unidades da federação. 

A ferramenta já pode ser imediatamente aplicada nos Tribunais e agilizará os procedimentos 

judiciais. A título de ilustração, no caso de um devedor em uma ação de Execução, o próprio juiz 

poderá acessar o Renajud, verificar a propriedade de um veículo e efetuar bloqueios de transferência, 

licenciamento ou circulação, além da penhora para garantir o pagamento da dívida. 

Antes, para se efetuar os bloqueios e/ou penhora do veículo de um devedor exigia-se inúmeros 

trâmites burocráticos, como, por exemplo, a necessidade de expedição de ofícios ao 

DENATRAN/DETRANS, indicação de bens pelo exeqüente ou diligências de oficial de Justiça para 
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localizar veículos passíveis de penhora, agora esse procedimento é feito eletronicamente e em tempo 

real diretamente no sistema RENAVAN do DENATRAN. 

A Secretaria de Reforma do Judiciário, juntamente com os parceiros do Conselho Nacional de 

Justiça, Ministério das Cidades e SERPRO, elaborou uma Cartilha informativa sobre o Sistema 

Renajud. A Cartilha será impressa em 2009 e distribuída, gratuitamente, aos Órgãos do Poder Judiciário 

em todo o País. 

ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A 

preparação da ENCCLA 2009 iniciou-se com a participação da SRJ em 14/03/2008 na 1ª reunião do 

GGI/LD onde se instalaram os grupos temáticos definidos na ENCCLA 2007, ocorrida em Itaipava (RJ) 

de 28 a 30/11/2007. A partir do próximo ano (2009), a Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e a 

Lavagem de Dinheiro - ENCCLA, funcionará de forma menos conceitual e mais operacional, em 

regime de colaboração. 

Assim, ficou definido que no lugar de metas pontuais ligadas a um órgão responsável – 

estabeleceram-se ações vinculadas a temas principais e de responsabilidade dos três grupos temáticos: 

Operacional, Jurídico e Tecnológico. Algumas ações elaboradas por esses grupos serão executadas 

durante o ano de 2009 enquanto outras terão duração plurianual ou permanentes. Ressalta-se que a 

Secretaria de Reforma do Judiciário tem participação direta nos Grupos Jurídico e Tecnológico, além de 

contribuir em algumas ações do Grupo Operacional. 

Agenda Social – Erradicação do Sub-Registro. Criação de grupo de trabalho sobre 

serviços notariais e de registro. Foi publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de outubro de 

2008, o Decreto de 22 de outubro de 2008 que cria o Grupo de Trabalho Interministerial sobre os 

Serviços Notariais e de Registro, com o objetivo de revisar a legislação atual e de elaborar propostas 

para o aperfeiçoamento e a modernização dos serviços notariais e de registro brasileiros. 

O Grupo de Trabalho Interministerial será composto por um representante, titular e suplente dos 

seguintes órgãos: I - Ministério da Justiça, que o coordenará II - Casa Civil da Presidência da República 

III - Advocacia-Geral da União IV - Ministério da Fazenda V - Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão VI - Ministério da Saúde; VII - Ministério do Desenvolvimento Agrário; VIII - Ministério da 

Previdência Social IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior X - Secretaria 

Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.  
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Poderão ser convidados a participar dos debates do Grupo de Trabalho Interministerial 

especialistas e representantes de outros órgãos, instituições públicas ou privadas, e de organizações da 

sociedade civil. 

Ressalta-se que a o Ministério da Justiça -MJ, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, 

assinou no dia 10 de julho de 2008 um Protocolo de Intenções com Ministério do Desenvolvimento 

Indústria e Comércio Exterior -MDIC  com vistas a ampliar o acesso das microempresas e empresas de 

pequeno porte à conciliação prévia, mediação e arbitragem, juizados especiais e serviços cartoriais e 

notariais.  

O protocolo foi assinado durante 13ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pelo secretário de Reforma do Judiciário do MJ e pelo 

Secretário do Desenvolvimento da Produção do MDIC que atuarão de maneira articulada propiciando 

as condições necessárias para a implementação do acordo.  

A intenção é reforçar a utilização dos meios alternativos para a resolução de conflitos, 

desonerando, assim, o Poder Judiciário, e contribuindo para a democratização do acesso à Justiça. 

 A planilha abaixo demonstra a execução financeira e física das metas previstas para esta Ação.   

Tabela 10 – Ministério da Justiça - Nacional 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 1.050.000,00 997.499.000,00 95,00 
Física 32 36 112,5 
 

Tabela 11 – Apoio à Reforma do Judiciário no Estado do Amazonas  
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 250.000,00 0 0 
Física 1 0 0 
 

2.3.1.4 Ação 4283 - Sistema Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil 

 

Tabela 12 – Dados gerais da ação 
Tipo Atividade - Ação orçamentária 
Finalidade Disponibilizar para a sociedade sistema de acesso 

informatizado ao Judiciário, visando agilizar o 
acompanhamento e a consulta à legislações, processos e ações 
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judiciais. Modernização do Sistema de Cartórios 
Extrajudiciais por meio de compartilhamento com outros 
sistemas dos órgãos do judiciário, Atualização do Cadastro 
Nacional de cartórios em parceira com órgãos administrativos 
do poder judiciário. 

Descrição Aquisição de equipamentos de informática e modernização da 
infra-estrutura do Setor que gerencia o Cadastro de Cartórios 
do Brasil, e insumos necessários ao perfeito funcionamento 
do sistema de gerenciamento das informações das serventias 
judiciais e extrajudiciais, especialmente no que diz respeito à 
manutenção do banco de dados, sua disponibilização na 
Internet, bem como inclusão de novas funcionalidades, tais 
como a criação de um código nacional do cartório - CNC, e 
inclusão dos Cartórios do Judiciário  Federal no referido 
sistema. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Secretaria de Reforma do Judiciário 

Coordenador nacional da 
ação  

Francisco da Costa Almeida 

Unidades executoras  Secretaria de Reforma do Judiciário 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria de Reforma do Judiciário 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas 
de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos 

 

Esta ação consiste na atualização do sistema de gerenciamento das informações das serventias 

judiciais e extrajudiciais, especialmente no que diz respeito à manutenção do banco de dados, sua 

disponibilização na Internet e inclusão de novas funcionalidades. 

O Ministério da Justiça, desde 1960, administra o Cadastro de Cartórios do Brasil e, a partir de 

1995, mantém atualizado seu banco de dados.  Este cadastro, que engloba mais de 22.000 serventias 

judiciais e extrajudiciais, encontra-se disponível na Internet, servindo de referência para os demais 

órgãos do judiciário e do governo federal, orientando procedimentos e facilitando o encaminhamento de 

ações da sociedade. 

O Cadastro Nacional de Cartórios do Brasil democratiza o acesso às informações para identificar 

as serventias judiciais e extrajudiciais que detêm a base de dados que possibilita subsidiar políticas 

públicas, bem como a eficiência do Poder Judiciário. Neste sentido, o MJ está trabalhando em conjunto 

com órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo, Legislativo, Associações de Registradores a fim de 

informatizar e modernizar o Cadastro com a inclusão do Código Nacional dos Cartórios, obedecendo a 
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padrões de informação capazes de garantir a qualidade da informação em cenário de interoperabilidade 

com os demais sistemas de informação da saúde, previdência social, de estatísticas vitais nacionais, 

entre outros, com aproximadamente 100 mil acessos/mês. 

Dentre as atividades realizadas em 2008 destacamos: 

1 - Lançamento do serviço “Justiça Aberta” pelo site (www.cnj.jus.br) da Corregedoria Nacional 

de Justiça, em junho de 2008, disponibilizando dados sobre as serventias judiciais e extrajudiciais. 

2 - Lançado no dia 17 de junho de 2008, em Manaus, a campanha  Mobilização para o Registro 

Civil de Nascimento e Documentação Básica.  Coordenada pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República, a campanha abrangerá 300 municípios dos territórios rurais da 

cidadania da Amazônia Legal e do Piauí. Logo após o lançamento, juizes, promotores, defensores 

públicos, registradores e organizações indígenas se reuniram para discutir a última etapa do Projeto 

Piloto Registro Civil de Nascimento dos Povos Indígenas do Amazonas.   

3 -  No dia 22 de julho de 2008 foi apresentado o escopo do Projeto do Sistema Nacional de 

Registro Civil, elaborado pelo subgrupo formado pelo Conselho Nacional de Justiça -SNJ, Secretaria 

Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério Público, Ministério da 

Previdência Social, Ministério da Justiça e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

Social -DATAPREV. 

 Além das reuniões supracitadas o referido Grupo realizou, em 2008, várias reuniões para definir 

o escopo do  Sistema de Informações do Registro Civil - SIRC sendo definido que a prioridade seria a 

criação do Código para identificar as Serventias Extrajudiciais em todo território nacional e sua 

implementação pela Corregedoria Nacional de Justiça.  O Código foi aprovado pelos integrantes do 

Grupo de Trabalho: Conselho e Corregedoria Nacional de Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério do Planejamento, Ministério da Saúde, Ministério 

da Previdência, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil - ANOREG, e a Associação dos Registradores de Pessoas naturais -ARPEN. 

5 - Em novembro foi elaborado, em conjunto com a Coodenação-Geral de Tecnologia da 

Informação do Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, minuta do termo de parceria para 

unificação do  Cadastro Nacional de Cartórios do Brasil. 

6 - A Secretaria de Reforma do Judiciário apresentou , em dezembro de 2008, uma proposta de 

integração dos Sistemas do Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Justiça para servir como 

referência aos órgãos dos Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e toda população brasileira. Na 
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ocasião foi solicitada ao Corregedor-Geral de Justiça daquele Conselho a implementação do Código 

Nacional de Serventias - CNS em todas as serventias extrajudiciais do País. 

Tabela 12 – Ministério da Justiça - Nacional 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 150.000,00 113.300,00 75,53 
Física 90 1.086.106,00 1.206,78 
 
 
3 - Programa 1453 - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI 

 

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, instituído pela 

Medida Provisória nº 384/2007, convertida na Lei nº 11.530/2007, possui como um dos compromissos 

estruturantes assegurar o acesso à justiça para as populações de territórios em situação de “descoesão” 

social. 

No âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça, 

a Secretaria de Reforma do Judiciário é responsável pela implementação das Ações: Valorização dos 

Profissionais e Operadores de Segurança Pública, Apoio à Implementação de Políticas de Segurança 

Cidadã e Apoio à Implementação de Políticas Sociais, as quais envolvem os seguintes planos internos: 

Assistência Jurídica aos Presos e Seus Familiares, Efetivação da Lei Maria da Penha - Lei nº 

11.340/2006, Criação de Núcleos de Justiça Comunitária, Capacitação em Direitos Humanos e 

Mediação para profissionais do Direito (Projeto de fortalecimento à mediação) e Implantação dos 

Núcleos nas Defensorias Públicas 

Desde a inclusão dessa Ação no âmbito do PRONASCI esta Secretaria tem unido esforços no 

sentido de concretizá-las. Sendo assim, considerando que umas das principais formas de efetivação das 

Ações é a celebração de acordos de cooperação e convênios, a SRJ elaborou, juntamente com outros 

órgãos do Ministério da Justiça, um Manual de Convênios que será utilizado no âmbito do Programa e 

cujo objetivo é orientar os parceiros de forma didática, sobre os trâmites legais necessários à celebração 

de convênios no âmbito do Programa. 

Tabela 13 – Dados gerais do programa 

Tipo de programa Finalístico  
Objetivo geral Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais 

e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices 
em territórios de descoesão social. 

Objetivos Específicos Melhoria da Segurança Pública 
Gerente do programa Ronaldo Teixeira Da Silva 
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Gerente executivo  Valdecir Barella 
Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ  

Rogerio Favreto  
(no que diz respeito à Ação nº 8858 (Projeto nº 54/PI 3007T); 
Ação nº 8857 (Projetos nº. 55/PI3006I; nº 58/PI3006B e nº 
87/PI3006Q) e Ação nº 8853 Projeto nº 78/PI3002P). 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa  

indefinido 

Público-alvo (beneficiários) Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de 
risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; 
operadores de segurança pública e as comunidades residentes 
nos territórios de descoesão social. 

 
3.1 Principais Ações do Programa 
 
 3.1.1 - Ação nº 8853: Apoio à Implementação de Políticas Sociais 
 
Tabela 14 – Dados gerais da ação 
Tipo Atividade - ação orçamentária 
Finalidade Garantir o acesso dos moradores de territórios de descoesão 

social, especialmente os adolescentes e jovens em situação de 
risco social ou em conflito com a lei, às políticas sociais do 
Governo. 
 

Descrição Estabelecimento da articulação entre os entes da Federação e 
entidades da sociedade civil de forma a apoiar a 
implementação de projetos de formação cidadã do 
PRONASCI e garantir recursos para a execução das diversas 
iniciativas, dentre elas implantação de centros de referência 
especial em assistência social e de centros de referência e 
assistência social (Ministério do Desenvolvimento Social); 
implantação de centros de atendimento psicossocial 
(Ministério da Saúde); construção e recuperação de 
equipamentos e espaços urbanos (Ministério das Cidades); 
recuperação e construção de equipamentos públicos 
desportivos; construção e equipagem de unidades do sistema 
nacional de atendimento sócio-educativa; implementação de 
cursos de formação de crianças e adolescente para prevenção 
à violência (PROERD); alfabetização de apenados mediante a 
concessão de bolsa para alfabetizadores e aquisição de 
material didático (Brasil Alfabetizado); implementação de 
cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio 
-ENEM e ao oferecimento do Projeto de Educação para 
Jovens e Adultos -PROEJA nos estabelecimentos penais; 
concessão de bolsa para professores e formação dos 
professores;  atividades de assistência integral cidadã; 
diagnóstico e implementação de projetos de economia 
solidária para o apenado e sua família, bem como para 
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famílias caracterizadas em situação de desconstrução 
familiar; iniciativas "pintando a cidadania" e "pintando a 
liberdade"; apoio à qualificação profissional do apenado. 
Parcerias com o PROJOVEM e o Escola de Fábrica.  Projetos 
de promoção da Cultura, tais como: "Cultura Viva", "Pontos 
de Cultura" e "Pontos de Leitura"; construção de parques 
infantis e a museus de memória; implantação de telecentros 
para inclusão digital. implementação de iniciativas de 
promoção do esporte e do lazer (Ministério do Esporte), 
Programa Segundo Tempo, Modernização de Bibliotecas 
Públicas, Programa Saúde na Família Programa de 
Atendimento ao Cidadão - Viva Voz. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Ministério da Justiça 

Coordenador nacional da 
ação 

Juliana Márcia Barroso 

Unidades executoras  Unidades do Ministério da Justiça e outros Órgãos do Poder 
Executivo Federal 

Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria de Reforma do Judiciário no que diz respeito ao 
Projeto nº 78/PI 3002P - Assistência Jurídica ao Preso e 
Familiar pela Defensoria Pública;  

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas 
de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos. 

 

3.1.1.2 - Projeto nº 78/PI 3002P: Assistência Jurídica ao Preso e Familiares pela Defensoria Pública.  

Com o advento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania -PRONASCI, a Secretaria 

de Reforma do Judiciário foi incumbida de gerir a ação “Assistência Jurídica Integral aos Presos, presas  

e seus Familiares”, cujo enfoque principal é a democratização do acesso à justiça conferindo aos presos 

e presas tratamento como sujeitos de direitos e propiciando condições para sua recuperação e reinserção 

social. 

Para tanto, o primeiro passo dado foi reconhecer a Defensoria Pública como instituição essencial 

a Justiça e protagonista na temática e a partir desse reconhecimento apoiar a estruturação das 

Defensorias Públicas dos Estados e da União com investimentos em recursos humanos, equipamentos e 

sistemas de informação adequados para dar maior efetividade dos trabalhos de assistência jurídica e 

proteção dos direitos humanos. 

A finalidade é dotar estas instituições de estrutura física e de pessoal, para que se possa realizar 

o devido atendimento aos presos e seus familiares, informado-lhes sobre os seus direitos, atuando para 

garantir o respeito aos direitos humanos e prestando a devida assistência jurídica. 
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Ressalta-se que atualmente no Brasil a superlotação carcerária é uma dura realidade e em muitos 

casos a falta de assistência jurídica efetiva tem contribuído para essa superlotação uma vez que a devida 

assistência jurídica aos presos e presas não só previne o acúmulo nas penitenciárias como também 

contribui para que os detentos usufruam direitos que muitas vezes, por não terem a assistência, são 

prejudicados, como a progressão de regime, por exemplo.  

É certo que os desafios são grandes, mas a dedicação de abnegados Defensores Públicos somada 

ao fortalecimento das instituições em todo o Brasil trará enormes benefícios aos presos, presas seus 

familiares e  toda a sociedade brasileira. 

Diante disso, a Defensoria Pública mostra-se com um aliado estratégico para a efetivação desta 

ação uma vez que é um importante Órgão de promoção do acesso à justiça no Brasil e está presente em 

24 unidades da Federação e também na União. Além disso, a missão da Defensoria Pública de prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados é conferida pela Constituição de 1988 (art. 134). 

Cabe destacar que esta ação está articulada com outras 94 ações do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania, que representa uma quebra de paradigma, ao propiciar a 

implementação de ações de repressão à violência em conjunto com ações de cidadania.  

Assim, para alcançar o seu objetivo, a presente ação do PRONASCI disponibilizará R$ 50 

milhões (conforme Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011) para fortalecer a infra-estrutura do 

atendimento atualmente prestado aos presos por parte da Defensoria Pública e fomentar a adoção de 

diretrizes que a tornem mais eficaz. 

Assim sendo, a assistência abrangerá: a defesa jurídica do apenado  nos processos de execução 

penal, fornecimento de informações ao detento e seus familiares sobre a situação prisional do interno, 

como também demais medidas judiciais cabíveis para a tutela jurídica integral, além de visitas semanais 

dos Defensores aos estabelecimentos prisionais. 

Os recursos serão aplicados de acordo com as seguintes diretrizes: I - Implementação de núcleos 

especializados, coordenados por Defensores Públicos com dedicação exclusiva; II - Adequação de 

estrutura física e de pessoal, no intuito de viabilizar o atendimento em todas as penitenciárias e locais de 

encarceramento provisório, alcançando o atendimento pessoal dentro das unidades e não apenas a 

análise processual; III - Atendimento aos familiares do preso, orientando sobre o auxílio-reclusão, bem 

como a inclusão em outros programas sociais como bolsa-família, Projeto de Proteção dos Jovens em 

Território Vulnerável (PROTEJO), Mulheres da Paz e etc.; IV- Atendimento especializado para as 

mulheres apenadas, com atuação nos processos sobre guarda de filhos e pátrio poder, fiscalizando o 

cumprimento de pena em presídio feminino, e o direito a trabalho adequado à condição da mulher; V - 

Conscientização do preso quanto aos seus direitos, assim como os deveres que lhe cabem, por meio da 
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elaboração de cartilhas; VI - Apoio à informatização e compilação de banco de dados, otimizando o 

trabalho e produzindo diagnósticos e estatísticas; VII - Realização de estudos e apoio a projetos de 

alteração da Lei de Execução Penal, que propiciem maior agilidade nos procedimentos judiciais e 

ampliem a garantia dos direitos dos apenados e presos provisórios.  

Ressalta-se que em cumprimento aos Acordos de Cooperação firmados em 2007 com as 

Defensorias Públicas dos Estados da Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará Pernambuco, Alagoas e Mato Grosso a  Secretaria de 

Reforma do Judiciário-SRJ entregou em 2008 os automóveis que se comprometeu por meio dos 

referidos acordos. 

Além da doação dos veículos a SRJ se comprometeu em promover políticas públicas que 

assegurem o direito básico dos presos e seus parentes, além de elaborar cartilhas de orientação jurídica e 

cursos de capacitação para a mediação de conflitos.  

Já as Defensorias Públicas deverão organizar núcleos especializados para atendimento nas 

penitenciárias, assegurando a efetividade da assistência jurídica integral e gratuita. 

 Em 2008 destacam-se principais avanços: Assinatura de Termo de Cooperação. Com vistas à 

implementação desta Ação o Ministério da Justiça firmou no dia 19 de fevereiro de 2008, por meio da 

Secretaria de Reforma do Judiciário, um Acordo de Cooperação interministerial com a Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República  com vistas à realização de Mutirões 

de Assistência Jurídica às Mulheres em Situação de Prisão. O Acordo é uma convergência de esforços 

do Programa Nacional de Segurança com Cidadania - PRONASCI e do Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e denota a crescente integração de políticas públicas que 

tem se concretizado durante o Governo Lula.  

O mutirão acompanhará as condições de encarceramento e analisar eventual concessão de 

benefícios a que elas tenham direito, como a liberdade para quem já cumpriu pena e progressão de 

regime prisional. O investimento inicial previsto é de R$ 2 milhões, recursos que serão usados para 

reforçar a estrutura física e de pessoal, de acordo com as necessidades de cada Defensoria. A assistência 

não se resumirá à área penal, mas irá alcançar também outros direitos, como os previdenciários e 

trabalhistas. 

Este Projeto será gradualmente estendido a todo o país, desde os estados com número reduzido 

até os de maior número de mulheres presas. O total da massa carcerária feminina gira em torno de 27 

mil pessoas, segundo o Departamento Penitenciário Nacional-Depen, do Ministério da Justiça. A 

expectativa do mutirão é atingir, na primeira etapa, 58% dessa população (15 mil mulheres). A maior 

parte desse contingente é formada por jovens de até 29 anos, com baixo grau de instrução – até o ensino 
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fundamental incompleto – e que não têm condições de pagar um advogado. Nesses casos, é dever da 

Defensoria prestar assistência jurídica. 

Mutirões Realizados:  A SRJ, realizou no dia 19 de fevereiro de 2008, em parceria com o 

Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN/MJ e a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres 

da Presidência da República - SPM/PR, um Mutirão de Assistência Jurídica às Mulheres em Situação de 

Prisão. O evento foi realizado no auditório da Interlegis, no Senado Federal, e transmitida aos estados 

nas Assembléias Legislativas dos Estados  Amazonas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, 

de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins. 

O evento iniciou oficialmente o diálogo do Governo Federal com os demais entes federados e 

entidades da sociedade civil com vistas a construir o Mutirão de Assistência Jurídica às Mulheres em 

Situação de Prisão. Na Videoconferência foi apresentado o anteprojeto do Mutirão, elaborado pelo 

Governo Federal, e se ouviu as críticas, dúvidas, sugestões e alguns esclarecimentos feitos pelos 

participantes e solicitado às Defensorias Públicas dos Estados que informassem ao Governo Federal se 

assumiriam a coordenação técnica do Mutirão em suas respectivas áreas de atuação. As críticas, 

dúvidas, sugestões e alguns esclarecimentos feitos pelos participantes, conforme sistematizado abaixo: 

Experiência: (1) a Defensoria Pública do Distrito Federal já realizou um mutirão para mulheres 

apenadas em regime fechado; (2) está atualmente efetuando um levantamento dos processos das 

mulheres encarceradas no DF; e (3) realizará um mutirão para as apenadas em regime aberto e semi-

aberto durante a próxima semana da mulher. (Frederico, Def. Pub. – DF); (4) juízes: melhor mutirão 

ocorrido em SP contou com a designação de 2 juízes com dedicação exclusiva (Carmen – DPE-SP);  

Nome da ação: “mutirão” deve ser trocado por “força-tarefa” para que a ação obtenha maior aceitação 

entre as mulheres em situação de prisão, já que elas associam “mutirão” a “mentirão” – devido à baixa 

eficácia de “mutirões” anteriores.  

Público-alvo – quem será assistido? (1) presas estrangeiras: serão assistidas pela DPU?; (2) 

menores de 18 anos infratoras? (Ana Maria – Cons. Estadual dos Direitos da Mulher – TO); (3) 

transgêneros? (Marcelo Soares – Centro de Referência GLBT – TO); (4) mulheres afrodescendentes: 

como serão incluídas no Mutirão? (Rosimar – Conselho da Mulher – TO); (5) mulher egressa? (Dinalva 

– diretora da penitenciária feminina de Cuiabá – MT); Poucas presas: há locais em que, mesmo com um 

número baixo de presas, faltam advogados para assisti-las, como na região norte, p. ex. (Padre Gunther 

– Pastoral Carcerária); Preferência por cadeias públicas: muitas mulheres preferem ficar em cadeias 

públicas para permanecerem próximas de suas famílias. (Padre Gunther – Pastoral Carcerária); 
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Prioridades: devem ser priorizados os processos das reeducandas. (Ana Maria – DPE-MT); Destinação 

de recursos: (1) poderão ser destinados à reestruturação das defensorias? (2) servirão para contratar 

estagiários para trabalhar no Mutirão? (Hermenegilda – Cons. Cearense dos Direitos da Mulher – 

CE);Contratação de Advogados: como serão contratados os advogados que trabalhariam sob a 

coordenação técnica da defensoria? (Carmen – DPE-SP); 

 Seminários de sensibilização: devem ser realizados com juízes e funcionários do Poder 

Judiciário. (Deisi Benedito – ONG Fala Preta – SP); Cálculo de Pena: há comarcas em que faltam 

funcionários para fazê-lo. (Ana Maria – DPE-MT); Cumprimento dos despachos judiciais: há comarcas 

em que faltam funcionários para fazê-lo. (Ana Maria – DPE-MT); Função de cada ente participante: 

qual será? (Helena - Superintendência da Mulher do Estado da BA); Acesso a informações: os 

participantes terão acesso a informações de presídios femininos de outros estados? (Hermenegilda – 

Cons. Cearense dos Direitos da Mulher – CE); Sistema de informática: importante para organizar 

cadastros das mulheres em situação de prisão – já há experiência na defensoria de Fortaleza. (Aline – 

DPE-CE); Continuidade: sendo o Mutirão uma medida emergencial, quais são as outras medidas que 

representarão a sua continuidade? (Carla Stefanini – Sec. Especial das Mulheres – MS); SENASP/MJ: 

porque não está participando do Mutirão? (Tali – IBCCrim e Marcha das Mulheres – SP). 

Ressalta-se que em 2008 houve a assinatura de 18 Termos de Convênio, demonstrados no item 

4, entre a Secretaria de Reforma do Judiciário, e a Defensoria Pública dos seguintes Estados: Acre, 

Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins, além da 

Defensoria Pública da União, com a finalidade de criar ou fortalecer núcleos especializados de 

assistência jurídica aos presos, presas e seus familiares. 

Ao todo, no ano de 2008, a Secretaria de Reforma do Judiciário formalizou o repasse de recursos 

na ordem de R$ 13 milhões contemplando a Defensoria Pública dos Estados e a Defensoria Pública da 

União, a fim de estruturar e fortalecer 19 Núcleos Especializados de Assistência Jurídica Integral ao 

Preso e seus Familiares que se encontram nas regiões beneficiadas pelo PRONASCI. São elas: 1. 

Defensoria Pública do Acre, com atuação em Belém, Sena, Madureira, Cruzeiro do Sul e Tarauacá; 2. 

Defensoria Pública de Alagoas, com atuação em Maceió; 3. Defensoria Pública da Bahia, com atuação 

em Salvador; 4. Defensoria Pública do Ceará, com atuação em Salvador; 5. Defensoria Pública do 

Distrito Federal e Territórios, com atuação em todo o Distrito Federal; 6. Defensoria Pública do Espírito 

Santo, com atuação em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana; 7. Defensoria Pública do 
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Maranhão, com atuação em São Luís; 8. Defensoria Pública do Pará, com atuação em Belém; 9. 

Defensoria Pública de Pernambuco, com atuação em Recife e Itamaracá; 10. Defensoria Pública do 

Piauí, com atuação em Teresina; 11. Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com atuação no Rio de 

Janeiro e região metropolitana; 12. Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, com atuação em Natal, 

Mossoró e Caicó; 13. Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, com atuação em Porto Alegre; 14. 

Defensoria Pública de Rondônia, com atuação em Porto Velho; 15. Defensoria Pública de São Paulo, 

com atuação em São Paulo e região metropolitana; 16. Defensoria Pública de Sergipe, com atuação em 

Aracaju, São Cristóvão, Tobias Barreto, Laranjeiras e Glória; 17. Defensoria Pública do Tocantins, com 

atuação em Palmas, Araguaína, Gurupi e Dianópolis e 18. Defensoria Pública da União: com 02(dois) 

núcleos de atendimento aos presos das penitenciárias federais de Cantaduvas/PR e Mossoró/RN. 

Esses investimentos beneficiarão, até o final do ano de 2010, de forma direta, 271.883 pessoas, 

dentre homens e mulheres em situação de prisão e seus familiares. 

Ressalta-se que em 2008 estes Projetos obtiveram resultados exitosos superando inclusive a 

meta estabelecida para cada um deles. Isso ocorreu devido às articulações feitas pela Secretaria de 

Reforma do Judiciário com parceiros da Defensoria Pública e demais Órgãos do Poder Executivo. 

Prova disso foram os diversos convênios firmados cujos extratos serão demonstrados em campo 

próprio.   

A tabela abaixo demonstra a execução física e financeira das metas previstas para 2008. Os 

recursos que se excedentes foram repassados a Secretaria de Reforma do Judiciário por meio de 

suplementação orçamentária feitos pelo Secretário Executivo do Programa Nacional de Segurança-

PRONASCI após solicitação fundamentada do Secretário de Reforma do Judiciário. 

Tabela   15  - Metas e resultados da ação no exercício 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 12.500.000,00 13.328.038,63 106,62% 
Física 11 19 172,72 

 

3.1.2 - Ação nº 8857: Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã 
 
Tabela 16 – Dados gerais da ação 
Tipo Atividade - Ação orçamentária 
Finalidade Garantir o acesso dos moradores de territórios de descoesão 

social, especialmente os adolescentes e jovens em situação de 
risco social ou em conflito com a lei, às políticas que visam 
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garantir o exercício da justiça e da cidadania. 
 

Descrição Implementação de centros de reabilitação do agressor (Lei 
Maria da Penha), construção de Postos de polícia 
comunitária, formação de núcleos de justiça comunitária, 
implantação de juizados de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, de delegacias especializadas e núcleos 
especializados das Defensorias. Fortalecimento dos 
Conselhos Tutelares e dos Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública. Capacitação e treinamento em prevenção 
e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro; capacitação 
de Conselheiros Municipais; desenvolvimento da política 
nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao 
desenvolvimento de núcleos de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. Promoção da utilização de sistema eletrônico de 
alienação de bens no âmbito da administração pública e da 
justiça federal e estadual. Capacitação de profissionais de 
justiça em temas específicos, tais como direitos humanos, 
violência doméstica e urbana, e atendimento a grupos 
vulneráveis. Corte do fluxo financeiro no exterior de 
organizações criminosas. Proteção dos direitos dos 
consumidores mediante incentivo à iniciativas tais como: 
"Monitoramento Cidadão", "Canal Comunidade" e "Geração 
Consciente". Implementação de ações para garantia dos 
direitos dos cidadãos. Implementação das iniciativas 
"mulheres da paz", "reservista cidadão" e "jovem cidadão" 
(PROTEJO). Emprego da Força Nacional nos territórios de 
descoesão social. Elaboração de diagnósticos para 
implementação de planos municipais de segurança pública. 
Formação de Redes Juvenis - Diálogo Juvenil, Segurança e 
Convivência; Desenvolvimento de Mecanismos de 
Informação Juvenil nas entidades de apoio, nos pontos de 
cultura e nas redes juvenis; Elaboração de pesquisas e 
diagnósticos sobre a condição juvenil e violência nos 
territórios no Pronasci. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Ministério da Justiça 

Coordenador nacional da 
ação  

Jorge Luiz Quadros 

Unidades executoras  Ministério da Justiça 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria de Reforma do Judiciário no que diz respeitos aos 
Projetos nº 55/PI 3006I – Formação dos Núcleos de Justiça 
Comunitária, nº 58/PI 3006B – Implantação de Núcleos nas 
Defensorias Públicas e nº 87/PI 3006Q – Efetivação da Lei 
Maria da Penha. 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas 
de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos. 
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3.1.2.1 - Projeto nº 55/PI 3006I: Formação de Núcleos de Justiça Comunitária 

A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça - SRJ/MJ definiu como 

prioridade para a atual gestão o tema “democratização do acesso à Justiça”. Por isso, propôs a 

transformação da experiência da Justiça Comunitária, desenvolvida inicialmente pelo Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios com os aperfeiçoamentos incorporados de outras iniciativas 

similares, em uma política pública nacional por meio do Programa Nacional de Segurança com 

Cidadania - PRONASCI, com a previsão orçamentária de R$ 10 milhões para o período 2008/2011.  

Pretende-se assim, fortalecer a cidadania e consolidar a mediação comunitária como um 

instrumento de resolução alternativa de litígios.  

A mediação comunitária é uma das mais importantes ferramentas para a promoção do 

empoderamento e da emancipação social. Dessa forma, a SRJ apoiará projetos, por meio de convênios, 

oriundos de Defensorias Públicas, Governos Estaduais, Municipais, Ministérios Públicos, Tribunais de 

Justiça e Sociedade Civil que possuam como foco e objetivo o desenvolvimento de formas não 

adversariais de resolução de conflitos e de conscientização cidadã.  

A ação apoiará a implantação ou o fortalecimento de núcleos de Justiça Comunitária por meio 

do financiamento de atividades de capacitação, aquisição de equipamentos, despesas com pessoal e 

adequações de espaços físicos.  

O trabalho dos agentes de mediação comunitária deve ser voluntário, concentrando-se 

basicamente em atividades de: educação e conscientização em direitos e encaminhamentos para 

atendimentos jurídicos, em casos de conflitos em que não cabe a mediação; articulação de redes sociais 

para atendimento dos cidadãos nos serviços públicos existentes na comunidade ou região e a mediação 

comunitária, por meio da aplicação de técnicas específicas, atua como facilitador para que as próprias 

partes envolvidas encontrem uma solução pacífica e consensuada dos seus conflitos.  

Tanto o processo de seleção dos agentes de mediação comunitária como as atividades realizadas 

pelos agentes devem ser monitoradas e avaliadas permanentemente por uma equipe técnica 

multidisciplinar, formada por advogados, assistentes sociais, psicólogos e servidores de apoio 

administrativo, no sentido de se obter uma abordagem humanista e interdisciplinar das demandas 

apresentadas.  

Com vistas à efetivação desta Ação a Secretaria de Reforma do Judiciário tem unido esforços 

juntos aos parceiros do Poder Judiciário, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Seccionais 
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Regionais da OAB, Governos Estaduais, Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil com vistas à 

implantação de núcleos de justiça comunitária. 

No ano de 2008, foram assinados 8 acordos (extratos demonstrados em campo próprio) para a 

implantação de 9 novos Núcleos e fortalecimento de 2 Núcleos já existentes, no total de R$ 

2.672.541,78  investidos, com os seguintes parceiros e comunidades atendidas: Tribunal de Justiça do 

Acre, Rio Branco (Capixaba e Epitaciolândia); Defensoria Pública do Ceará, Fortaleza (Tancredo Neves 

e João XXIIII); Ministério Público do Ceará, Fortaleza (Pirambu e Grande Messejana) Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios (Taguatinga e Ceilândia); Prefeitura Municipal de Vitória/ES 

(São Pedro); Instituto Desembargador Alceu Conceição Machado, Curitiba/PR (Sítio Cercado); 

Ministério Público de Pernambuco, Recife (Casa Amarela); Instituto Cultural São Francisco, Porto 

Alegre – RS (Lomba do Pinheiro) 

Ademais, a Secretaria de Reforma do Judiciário lançou, no dia 16/12/08, em Brasília,  a 

Segunda Edição do Livro Justiça Comunitária - uma Experiência e a cartilha O Que é Justiça 

Comunitária. A primeira publicação mostra a experiência do projeto piloto de justiça comunitária 

implantado no Distrito Federal, já a Cartilha consiste num material informativo sobre a justiça 

comunitária e será distribuído para todo o Brasil, principalmente nas regiões abrangidas pelo 

PRONASCI.  

Ressalta-se que em 2008 estes Projetos obtiveram resultados exitosos superando inclusive a 

meta estabelecida para cada um deles. Isso ocorreu devido às articulações feitas pela Secretaria de 

Reforma do Judiciário com parceiros do Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público dentre 

outras Instituições. Prova disso foram os diversos convênios firmados cujos extratos serão 

demonstrados em campo próprio.   

A tabela abaixo demonstra a execução física e financeira das metas previstas para 2008. Os 

recursos que se excedentes foram repassados a Secretaria de Reforma do Judiciário por meio de 

suplementação orçamentária feitos pelo Secretário Executivo do Programa Nacional de Segurança-

PRONASCI, após solicitação fundamentada do Secretário de Reforma do Judiciário. 

Tabela 17 – metas e resultados da ação no exercício 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 1.812.000,00 2.672.541,78 147,49% 
Física 5 11 220% 
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3.1.2.2 - Projeto nº 87/PI 3006Q: Efetivação da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006. e nº 58/PI 

3006B: Implantação de Núcleos nas Defensorias Pública 

 
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) consagrou um verdadeiro microssistema de 

proteção à família e à mulher, pois incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de 

princípios, diretrizes e regras que abordam a questão em toda sua complexidade, objetivando 

efetivamente resguardar a entidade familiar, assegurando à mulher o direito à sua integridade física, 

sexual, psíquica e moral.  

Trata-se de uma efetivação de direitos humanos que, expressamente, exige a articulação de 

ações da União, Estados, Municípios e organismos não-governamentais, bem assim, a integração 

funcional do Poder Judiciário com o Ministério Público, a Defensoria Pública, conselhos estaduais e 

municipais de mulheres e demais órgãos formadores da rede de serviços de atendimento a mulher 

vítima de violência.  

Embora se trate de diploma legal recente, muito já foi feito pela sua efetivação. Pesquisas 

recentes apontam que 68% da população brasileira conhece a lei, dos quais, 83% reconhecem sua 

eficácia no enfrentamento à violência doméstica e guarida da unidade familiar. 

Nesse contexto, o Ministério da Justiça, ao instituir o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (PRONASCI, Lei nº 11.530/07) que estabelece a integração de políticas sociais com 

políticas de segurança pública para a redução da criminalidade no país, inseriu no programa a Ação de 

“Efetivação da Lei Maria da Penha”, cuja implementação ficou sob a responsabilidade da Secretaria de 

Reforma do Judiciário, com a previsão orçamentária de R$ 42,5 milhões para o período 2008/2011. 

Sob a orientação do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República no âmbito do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher, a SRJ tem fortalecido a interlocução democrática dos organismos responsáveis por 

articular políticas públicas para as mulheres, construindo vínculos permanentes e transmutando uma 

política de governo em política de Estado, também do ponto de vista do gênero. 

Garantindo destaque aos sujeitos que, dentro e fora do Estado, são capazes de impulsionar as 

políticas de gênero e, considerando que sua exeqüibilidade depende do esforço conjunto de todas as 

esferas de poder e envolvimento pleno dos diversos atores sociais, a atuação da SRJ para “Efetivação da 

Lei Maria da Penha” apresenta os seguintes eixos de composição: 

a) Articulação e apoio financeiro aos Tribunais de Justiça na implementação e 

fortalecimento de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em pleno cumprimento 
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da Lei Maria da Penha; b) Apoio financeiro à implementação de Núcleos Especializados de Defesa da 

Mulher na Defensoria Pública; c) Apoio financeiro à implementação de Núcleos Especializados e 

Promotorias Especializadas no Ministério Público; d) Capacitação dos aplicadores do Direito, agentes 

de segurança e demais profissionais envolvidos em políticas de gênero e aplicação da Lei Maria Penha; 

e) Apoio no fortalecimento de Centros de Referência, Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher, Casas-Abrigo centros de atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres e seus 

dependentes,  além de apoio aos programas oficiais e comunitários de proteção ou atendimento já 

existentes; f) Criação de banco de dados unificado para diagnosticar a implementação da Lei e 

possibilitar a parametrização dos procedimentos. 

 Dentre os principais avanços verificados no ano de 2008 destacam-se: 

I) A realização de Jornadas de Trabalho sobre a Lei Maria da Penha em parceria com o Poder 

Judiciário nacional e suas entidades representativas: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); além da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República; II) A realização de Oficinas de Trabalho nos Estados abrangidos 

pelo PRONASCI para apresentação da Ação de Efetivação da Lei Maria da Penha e das políticas de 

enfrentamento à violência contra a mulher do Governo Federal, objetivando diagnosticar o contexto 

regional e integrar os diversos setores envolvidos na temática de implementação da Lei Maria da Penha.  

 Participaram destes encontros representantes dos seguintes Órgãos: Tribunal de Justiça; 

Ministério Público; Defensoria Pública; Secretarias Estaduais e Municipais de Segurança Pública, 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Promoção da Igualdade, Desenvolvimento Social e Combate à 

Pobreza, Ordem dos Advogados do Brasil e representações das entidades integrantes da rede de 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 

 Foram realizadas oficinas nos seguintes Estados: Rio de Janeiro/RJ em 15/02/08; São Paulo/SP 

em 29/02/08; Salvador/BA em 17/03/08; Porto Alegre/RS em 20/03/08;  Recife/PE 17/04/08; Belo 

Horizonte/MG em 18/04/08; Brasília/DF em 27/05/08; e, Palmas/TO em 23/10/08; 

III) A assinatura de dois Termos de Cooperação entre a Secretaria de Reforma do Judiciário, 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), objetivando a conjugação de 

esforços entre os partícipes para garantir a implementação e efetividade da Lei nº 11.340/2006 - Lei 

Maria da Penha; IV) O aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário para 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha e ampliação de conhecimentos sobre a violência doméstica por 

meio de Cursos Multidisciplinares sobre “Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha”. Fruto de 
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parceira entre a SPMulheres, o CNJ, a ENFAM, as Escolas da Magistratura dos Estados e o Ministério 

da Justiça por intermédio da SRJ, foram formadas oito turmas nos estados do Ceará, Espírito Santo, 

Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. 

 Ao mesmo tempo, foi constituída a I Turma de Multiplicadores sobre Violência Doméstica e a 

Lei Maria da Penha composta por 55 Juízes, Psicólogos e Assistentes Sociais de todos os estados da 

federação que, uma vez Certificados como Multiplicadores, assumem o compromisso de replicar os 

conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha em seus respectivos estados. 

Dentre os avanços verificados na implementação da Lei Maria da Penha destacam-se os novos 

serviços especializados instituídos no âmbito do Sistema de Justiça: Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, Núcleos Especializados de Defesa da Mulher na Defensoria Pública e 

Núcleos Especializados e Promotorias Especializadas no Ministério Público. 

Destacam-se aqui os Juizados que, até o início do ano de 2008 totalizavam não mais que 15 em 

todo o território nacional. Já ao final do ano de 2008 este número chega a 40 em pleno cumprimento da 

Lei 11.340/06. 

A criação desses Juizados representa um largo passo na direção da simplificação dos 

procedimentos judiciais e da democratização do acesso à justiça. Um novo formato de processo é 

construído, pois a Lei estabelece a tramitação conjunta dos feitos criminais e civis em um só Juízo. Esta 

nova modalidade permite uma abordagem sistêmica do problema, com maior celeridade e segurança 

jurídica nas decisões. 

A atuação do Magistrado titular destes novos Juizados também é renovada em face da 

especialidade temática e unificação de competências, bem como pela introdução de equipe de 

atendimento multidisciplinar, inovações estas que permitem a criação de um ambiente acolhedor e 

humanitário, para a vítima e crianças envolvidas no conflito familiar.  

Ao total, já no ano de 2008, a Secretaria de Reforma do Judiciário formalizou o repasse de 

recursos da ordem de R$ 17 milhões, contemplando 11 Tribunais de Justiça dos Estados (AC, AL, BA, 

DF, ES, MG, PE, PI, RJ, RS e SP), com o objetivo de criar e fortalecer 22 Juizados: 1. Tribunal de 

Justiça do Acre - Estruturação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 

de Rio Branco (R$ 306.800,00); 2. Tribunal de Justiça de Alagoas: Estruturação de um Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Maceió (R$ 293.080,00); 3. Tribunal 

de Justiça da Bahia: Criação de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na 

Comarca de Salvador (R$ 505.500,00); 4. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Criação 

de quatro Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Brasília (três) e São 
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Sebastião (um) (R$ 1.901.276,40); 5. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Criação de três Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Vitória, Vila Velha, Cariacica e fortalecimento do 

Juizado de Serra (R$ 900.000,00); 6. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Criação de uma Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca Belo Horizonte (R$ 

757.072,24); 7. Tribunal de Justiça de Pernambuco: Fortalecimento do Juizado de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher da Comarca de Recife (R$ 726.634,23); 8. Tribunal de Justiça do Piauí: 

Criação de três Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Comarcas de Teresina, 

Parnaíba e Picos (R$ 1.221.123,00); 9. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: Criação de dois Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Comarcas Regionais de Jacarepaguá e Nova 

Iguaçu e fortalecimento, na Comarca Regional de Campo Grande e Comarca da Capital (R$ 

1.985.016,41); 10. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Implementação de um Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Porto Alegre (R$ 421.204,57); 11. Tribunal de 

Justiça de São Paulo - Criação de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 

São Paulo (R$ 499.100,00); 

O investimento contemplou ainda 18 Defensorias Públicas Estaduais, para estruturação de 26 

Núcleos Especializados no atendimento às Mulheres Vítimas (AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, MG, PA, 

PE, PI, RJ, RO, RN, RS, SP, SE e TO): 1. Defensoria Pública do Acre - Criação de um Núcleo 

Especializado na Defesa da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar na Comarca de Rio 

Branco (R$ 305.100,00); 2. Defensoria Pública Alagoas: Criação de um Núcleo Especializado de 

Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar em Maceió (R$ 296.744,75); 3. 

Defensoria Pública do Amazonas: Criação de um Núcleo de Atendimento Especializado da Mulher 

Vítima de Violência Familiar – NAEM em Manaus (R$ 275.000,00); 4. Defensoria Pública da Bahia: 

Criação de um Núcleo Especializado na Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar 

com atuação nos municípios de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari (R$ 205.170,00); 5. Defensoria 

Pública do Ceará: Criação de um Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência em Fortaleza 

(R$ 247.602,95); 6. Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios: Estruturação de um Núcleo de 

Defesa da Mulher em Brasília (R$ 303.055,00); 7. Defensoria Pública do Espírito Santo: Criação de um 

Núcleo Especializado Maria da Penha com atuação nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Cariacica, 

Serra e Viana (R$ 300.500,00); 8. Defensoria Pública de Minas Gerais: Criação de dois Núcleos 

Especializados na Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar em Betim e Contagem 

(R$ 205.600,00); 9. Defensoria Pública do Pará - Criação de dois Núcleos de Atendimento 

Especializado da Mulher Vítima de Violência Familiar em Belém e Ananindeua (R$ 311.490,00); 10. 
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Defensoria Pública de Pernambuco - Criação de quatro Defensorias Públicas Especializadas na Defesa 

da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar em Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e 

Cabo de Santo Agostinho (R$ 456.226,00); 11. Defensoria Pública do Piauí: Estruturação do Núcleo de 

Defesa da Mulher em Situação de Violência em Teresina e região metropolitana (R$ 291.577,72); 12. 

Defensoria Pública do Rio de Janeiro: Criação de uma Coordenadoria de Defesa dos Direitos da 

Mulher, com atuação em todo o Estado do Rio de Janeiro (R$ 306.000,00); 13. Defensoria Pública do 

Rio Grande do Norte - Criação de dois Núcleos Especializados de Defesa da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar de Natal e Mossoró (R$ 296.856,70); 14. Defensoria Pública do Rio 

Grande do Sul - Criação de um Núcleo Especializado de Atendimento de Mulheres em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar na Comarca de Porto Alegre e Região Metropolitana (R$ 306.000,00); 

15. Defensoria Pública de Rondônia - Criação de um Núcleo Especializado de Atendimento de 

Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar na Comarca de Porto Alegre e Região 

Metropolitana (R$ 303.030,00); 16. Defensoria Pública de São Paulo - Criação de um Núcleo 

Especializado de Promoção e defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar 

em São Paulo (R$ 204.495,43); 17. Defensoria Pública de Sergipe - Criação de um Núcleo 

Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM/SE) na cidade de Acaraju (R$ 

179.595,93) e 18. Defensoria Pública do Tocantins - Estruturação de três Núcleos Especializados de 

Atendimento a Mulher – NEDIM, nos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi (R$ 205.259,51). 

Foram beneficiados também 8 Ministérios Públicos Estaduais (BA, CE, ES, GO, MG, PE, RS e 

RO) para vigilância e cumprimento da Lei Maria da Penha: 1. Ministério Público da Bahia: Criação do 

Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher – GEDEM, no município de Salvador (R$ 

315.617,74); 2. Ministério Público do Ceará: Reestruturação da Promotoria de Justiça do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Fortaleza (R$ 302.830,00); 3. 

Ministério Público do Espírito Santo - Criação do Núcleo de Combate a Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher na Comarca de Vitória (R$ 208.002,16); 4. Ministério Público do Goiás: Criação de 

três Núcleos de Apoio ao Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nos municípios 

de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Luziânia (R$ 450.047,52);  5. Ministério Público de Minas Gerais: 

Reestruturação da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e familiar contra a Mulher 

com atuação na região metropolitana de Belo Horizonte (R$ 215.306,12); 6. Ministério Público de 

Pernambuco: Criação de um Núcleo Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar em 

Recife (R$ 227.408,59); 7. Ministério Público do Rio Grande do Sul - Criação, em Porto Alegre, de um 

Núcleo de Apoio ao Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (R$ 208.920,00) e 8. 
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Ministério Público de Rondônia - Criação de um Núcleo de Apoio ao Combate à Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher em Porto Alegre (R$ 343.000,00), além da criação da Delegacia Especializada 

de Atendimento à Mulher: Fortalecimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do 

Distrito Federal (R$ 341.396,26); 

Esses investimentos beneficiarão, até o final do ano de 2009, de forma direta, 788.199 pessoas, 

dentre mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes. 

Assim, o Ministério da Justiça reconhece que as ações do governo só serão vitoriosas se houver 

a participação ativa da sociedade e articulação institucional, buscando-se a horizontalidade das ações e 

respeitando a autonomia dos diferentes atores que participam da construção de uma agenda política que 

busque o empoderamento da mulher em situação de violência doméstica e familiar. 

Ressalta-se que em 2008 estes Projetos obtiveram resultados exitosos superando inclusive a 

meta estabelecida para cada um deles. Isso ocorreu devido às articulações feitas pela Secretaria de 

Reforma do Judiciário com parceiros do Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. Prova 

disso foram os diversos convênios firmados cujos extratos serão demonstrados em campo próprio.   

A tabela abaixo demonstra a execução física e financeira das metas previstas para 2008. Os 

recursos que se excedentes foram repassados a Secretaria de Reforma do Judiciário por meio de 

suplementação orçamentária feitos pelo Secretário Executivo do Programa Nacional de Segurança-

PRONASCI, após solicitação fundamentada do Secretário de Reforma do Judiciário. 

Tabela 18- metas e resultados da ação no exercício 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 10.950.000,00 16.801.321,43 153,43% 
Física 34 62 182,35% 
 
 
3.1.3 - Ação nº 8858: Valorização dos Profissionais e Operadores de Segurança Pública 
 
Tabela 19 – Dados gerais da ação 
Tipo Atividade - Ação orçamentária 
Finalidade Promover a valorização dos profissionais e operadores de 

segurança pública para atuação qualificada do Estado nos 
territórios de descoesão social. 

Descrição Implementação do projeto de saúde para os policiais civis, 
militares e corpo de bombeiro e familiares; apoio à ampliação 
e consolidação da rede nacional de educação a distância 
(EAD); apoio à rede de altos estudos em segurança pública 
(RENAESP); apoio à formação e aperfeiçoamento dos 
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profissionais de segurança pública nas mais diversas áreas, 
tais como: policiamento comunitário e resolução de 
problemas, inteligência policial, condução de cães 
farejadores, em todas as áreas relativas à perícia, no uso 
tecnologias não letais e uso proporcional da força, bem como 
em sistemas de comando de incidentes para as instituições de 
segurança pública, atendimento a grupos vulneráveis. Apoio à 
realização de seminários, simpósios e jornadas de direitos 
humanos, entre outros. Apoio à capacitação para investigação 
criminal para corregedores de polícia e implementação dos 
cursos de tecnólogo em gestão penitenciária para agentes, 
cursos de formação de agentes comunitários sobre o sistema 
de segurança pública e mediação de conflitos, e 
implementação de cursos de formação continuada de agentes 
penitenciários e guardas municipais. Capacitação de 
magistrados, promotores e defensores públicos em Direitos 
Humanos. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Ministério da Justiça 

Coordenador nacional da 
ação 

Guaracy Mingardi 

Unidades executoras  Ministério da Justiça 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria de Reforma do Judiciário no que diz respeito ao 
Projeto nº 54/PI 3007T - Capacitação de Operadores do 
Direito em Direitos Humanos e Técnicas de Mediação. 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas 
de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos. 

 
3.1.3.1 - Projeto nº 54/PI 3007T Capacitação de Operadores do Direito em Direitos Humanos e 

Técnicas de Mediação (Projeto de fortalecimento da Mediação). 

Para a implementação desta Ação a Secretaria de Reforma do Judiciário conta com a 

colaboração de parceiros das Escolas Nacionais de Aperfeiçoamento de Magistrados, membros do 

Ministério Público Federal e Estadual, Escolas de Defensores Públicos, Escola Superior da Advocacia-

Geral da União e Escolas Superiores da Advocacia, além de se articular com o Ministério da Educação 

para incluir a disciplina de práticas de composição e mediação de conflitos nos cursos de graduação em 

Direito. 

Nesse sentido, a SRJ lançou, no dia 22 de agosto de 2008, na sede do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região -TRF4, em Porto Alegre, o projeto-piloto com vistas a oferecer cursos de aperfeiçoamento 

para juízes federais da Região Sul nas áreas de conciliação e de direitos humanos. A iniciativa é 
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resultado do acordo de cooperação assinando entre o Tribunal e o Ministério da Justiça, por meio da 

Secretaria de Reforma do Judiciário e o TRF4.  

Também foi firmado, no dia 06/06/08, um acordo de cooperação com a Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, do Superior Tribunal de Justiça, com vistas a 

ministração de cursos em mediação e pacificação de conflitos no âmbito da Magistratura brasileira. 

Por meio dos acordo supracitados a Secretaria de Reforma do Judiciário se comprometeu, dentre 

outros, a arcar com os custos de material pedagógico, conteúdo programático e diretrizes e gerais 

correspondentes ao cursos que serão ministrados. 

Insta informar que também em 2008 a SRJ lançou, também no âmbito desta Ação,  um edital de 

convocação com vistas à seleção de projetos de mediação, composição e outros meios alternativos de 

solução de conflitos desenvolvidos pelas Faculdades de Direito das Instituições de Ensino Superior 

Públicas, os governos Municipais ou Estaduais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP’s) em parceira com as Faculdades de Direito públicas ou privadas, além dos órgãos que 

compõem o judiciário, como Defensorias Públicas, Promotorias de Justiça ou Tribunais de Justiça, que 

possuam parcerias com as Faculdades de Direito das Instituições de Ensino Superior públicas ou 

privadas. 

O objetivo é apoiar, implantar, fortalecer e divulgar a mediação, a composição e outros meios 

alternativos de solução de conflitos, no âmbito das Faculdades de Direito, como instrumentos de 

ampliação do acesso e maior efetividade da Justiça e que contribuam para difundir a cultura de 

resolução não violenta de conflitos. 

Dentre os projetos selecionados e convênios assinados no âmbito desta Ação, destacam-se: 1. 

Universidade de Brasília: Núcleo de Mediação de Conflitos como forma de Empoderamento da 

Cidadania (R$ 100.000,00); 2. Universidade Federal da Paraíba: Projeto “Construindo uma prática 

dialógico-restaurativa de resolução de conflitos em comunidades do Estado da Paraíba” (R$ 97.923,5); 

3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Projeto “A Mediação em Conflitos Familiares: 

Possibilidades de Intervenção” (R$ 61.444,00); 4. Universidade Federal de Minas Gerais: Projeto 

“Mediação Cidadã - por uma cultura jurídica nos aglomerados de Belo Horizonte” (R$ 131.624,00); 5. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro: Projeto “Escritório Interdisciplinar de Ações para Cidadania: 

Formas Alternativas de Resolução de Conflitos” (R$ 100.000,00); 6. Secretaria de Assistência Social e 

Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Universidade Cândido Mendes: 

Projeto “PRÓPAZ: Promovendo a Cultura da Paz” (R$ 100.000,00); 7. Viva Comunidade do Rio de 
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Janeiro em parceria com a  Fundação Getúlio Vargas: Projeto “Núcleos de Mediação Comunitária e 

Facilitação de Diálogos” (R$ 92.754,08); 8. Universidade Federal de Ouro Preto/SP: Projeto “A prática 

da mediação no atendimento oferecido à comunidade”, (R$ 61.080,00); 9. Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: Projeto “Mediação de 

Conflitos como instrumento de Transformação da Realidade Jurídica” (R$ 103.440,00); 10. 

Universidade Federal de Santa Catarina: Projeto “Implantação do Núcleo de Mediação no NPJ do 

Centro de Ciências Jurídicas da UFSC” (R$ 61.400,00); 11. Universidade Federal de Pernambuco: 

Projeto “Implantação do NUCMA da FDR/UFPE” (R$ 82.539,00); 12. Defensoria Pública do Estado de 

Pernambuco em parceria Associação Caruarense de Ensino Superior – ASCES: Projeto “Mediação no 

atendimento oferecido pelo NPJ da Associação Caruarense de Ensino Superior” (R$ 119.200,00); 13. 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em parceria com a Faculdade do Espírito Santo: Projeto 

“Mediação no atendimento a Comunidade” (R$ 112.000,00); 14. Município de Vitória/ES em parceria 

com a Universidade Federal do Espírito Santo: Projeto “Projeto de Extensão em Métodos Alternativos 

de Mediação de Conflitos” (R$ 102.000,00); 15. Associação Civil Hoc Tempore em parceria com a 

Universidade Federal de Pelotas - Projeto “Segurança Pública com Cidadania e Mediação Comunitária 

em Pelotas” (R$ 126.000,00); 16. Central Única das Favelas de Fortaleza/CE e Faculdades do Nordeste 

S.A – FANOR: Projeto “Mediação na Comunidade” (R$ 321.600,00); 17. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - Projeto “Lições de Cidadania” (R$ 61.500,00). 

Tabela 20- metas e resultados da ação no exercício 
Meta Previsão Execução Execução/Previsão 

% 
Financeira 2.560.000,00 2.399.473,73 93,72% 
Física 31 25 80,64% 
 
 
4 - Desempenho Operacional 
 

A Secretaria de Reforma do Judiciário não possuía, até 2008, indicadores para aferir o 

desempenho operacional do Programa 1083 - Reforma do Judiciário bem como do Programa 1453 - 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI no que se refere a Ações nº. 

8858 -Projeto 54/PI 3007T; 8857 - Projetos  55/PI3006I; 58/PI 3006B; 87/PI3006Q e nº 8853 - Projetos 

78/pi 3002P. No entanto, no que diz respeito ao PRONASCI, Programa 1453, - Projetos cuja execução 

é de responsabilidade desta Secretaria destaca-se os resultados abaixo, alcançados por meio da firmação 

de convênios e acordos de cooperação. 

4.1 - Ação nº 8857 - Projeto 55/PI 3006I- Formação de Núcleos de Justiça Comunitária  
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Órgão Processo Total (R$) REPASSE 

(R$) 

Custeio 

(R$) 

Investimento 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Benefi

ciados 

Tribunal de 

Justiça de do 

Acre 

08001.006271/2008-

36 

303.030,30 
 

300.000,00 
 

278.52
5,00 
 

21.475,00 
 

3.030,30 
 

1.500 

pessoas 

Ministério 
Público do 
Estado do Ceará 

08001.012962/2208-
79 

606.790,00 
 

600.000,00 
 

495.15
1,00 
 

104.849,00 
 

6.790,00 
 

800 
pessoas 

Defensoria 
Pública do 
Estado Ceará 

08001.006269/2008-
67 

562.073,00 
 

556.267,00 
 

345.90
4,00 
 

210.363,00 
 

5.806,00 
 

8.000 

pessoas 

Tribunal de 
Justiça do 
Distrito Federal 

08001.006270/2008-
91 

283.368,78 
 

283.368,78 
 
 

18.691,
00 
 

264.677,78 
 

0,00 680 

pessoas 

Ministério 
Público de 
Pernambuco 

08001.006274/2008-
70 

300.000,00 
 

285.000,00 
 

51.555,
00 
 

233.445,00 
 

 
15.000,00 

1.600 

pessoas 

Instituto Cultural 
São Francisco de 
Assis/RS 

08025.000204/2008-
30 

212.907,70 
 

212.907,70 
 

171.41
8,70 
 

41.489,00 
 

0,00 750 

pessoas 

Prefeitura 
Municipal de 
Vitória/ES  

08001.009395/2007-
92 

321.299,90 
 

314.999,90 
 

266.57
6,90 

48.423,00 
 

6.300,00 
 

1.900 

pessoas 

Instituto 
Desembargador 
Alceu Conceição 
Machado do 
Paraná  

08025.000789/2008-
98 

122.447,40 
 

119.998,40 
 

92.998,
40 
 

27.000,00 
 

2.449,00 
 

750 
pessoas 

Total  - 2.711.917,08 
 

2.672.541,78 
 

1.720.8
20,00 

951.721,78 
 

39.375,30 
 

15.980 
 

 
 
 
4.2 - Ação nº 8857 - Projeto 87/PI 3006Q e 58/PI 3006B- Efetivação da Lei Maria da Penha 
 

Órgão Processo Total (R$) REPASSE 

(R$) 

Custeio 

(R$) 

Investimento 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Benefi

ciados 

Defensoria 
Pública do Acre 
 

08001.012108/2008-
11 
 

305.100,00 
 

301.500,00 
 

192.00
0,00 
 

109.500,00 
 

3.600,00 
 

1.500 
 

Tribunal de 
Justiça do Acre 
 

08025.000710/2008-
29 
 

306.800,00 
 

301.800,00 
 

246.80
0,00 
 

55.000,00 
 

5.000,00 
 

3.000 
 

Tribunal de 
Justiça de 
Alagoas 
 

08025.000692/2008-
85 
 

296.744,75 
 

291.366,35 
 

104.64
7,35 
 

186.719,00 
 

5.378,40 
 

6.780 
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Defensoria 
Pública de 
Alagoas 
 

08001.006280/2008-
27 
 

293.080,00 
 

290.149,00 
 

221.59
9,00 
 

68.550,00 
 

2.931,00 
 

6.500 
 

Defensoria 
Pública do 
Amazonas 
 

08025.000637/2008-
95 
 

275.000,00 
 

250.000,00 
 

0,00 
 

250.000,00 
 

25.000,00 
 

1.200 
 

Ministério 
Público da 
Bahia 
 

08025.000694/2008-
74 
 

315.617,74 
 

299.137,04 
 

116.80
9,30 
 

182.327,74 
 

16.480,70 
 

2.000 
 

Tribunal de 
Justiça da 
Bahia 
 

08001.006275/2008-
14 
 

505.050,00 
 

500.000,00 
 

272.34
6,00 
 

227.654,00 
 

5.050,00 
 

6.000 
 

Defensoria 
Pública da 
Bahia 
 

08001.006177/2008-
87 
 

205.170,00 
 

202.000,00 
 

114.31
6,00 
 

87.684,00 
 

3.170,00 
 

8.800 
 

Ministério 
Público do 
Ceará 

08025.000693/2008-
20 
 

302.830,00 
 

299.713,00 
 

259.20
0,00 
 

40.513,00 
 

3.117,00 
 

3.972 
 

Defensoria 
Pública do 
Ceará 
 

08001.006276/2008-
69 
 

247.602,95 
 

244.602,95 
 

6.194,3
0 
 

238.408,65 
 

3.000,00 
 

7.500 
 

Defensoria 
Pública do 
Distrito Federal 
e Territórios 
 

08025.000170/2008-
83 
 

303.055,00 
 

300.055,00 
 

163.19
9,20 
 

136.855,80 
 

3.000,00 
 

7.200 
 

Delegacia 
Especial de 
Atendimento a 
Mulher do 
Distrito Federal 
e Territórios 

08001.006281/2008-
71 
 

341.396,26 
 

337.896,26 
 

113.21
3,80 
 

224.682,46 
 

3.500,00 
 

100.00
0 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Distrito Federal 
e Territórios 
 

08001.006175/2008-
98 
 

1.901.276,40 
 

1.901.276,40 
 

663.42
6,40 
 

1.237.850,00 
 

0,00 40.000 
 

Ministério 
Público do 
Espírito Santo 
 

08025.000683/2008-
94 
 

208.002,16 
 

203.464,70 
 

6.120,0
0 
 

197.344,70 
 

4.537,46 
 

10.000 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Espírito Santo 
 

08001.006299/2008-
73 
 

900.000,00 
 

882.000,00 
 

882.00
0,00 
 

0,00 
 

18.000,00 
 

2.600 
 

Defensoria 
Pública do 
Espírito Santo 
 

08001.006006/2008-
58 
 

300.500,00 
 

294.000,00 
 

135.00
0,00 
 

159.000,00 
 

6.500,00 
 

90.220 
 

Ministério 
Público de 
Goiás 

08001.012326/2008-
47 
 

450.047,52 
 

442.804,77 
 

416.40
0,00 
 

26.404,77 
 

7.242,75 
 

60.000 
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Ministério 
Público de 
Minas Gerais 
 

08001.006172/2008-
54 
 

215.306,12 
 

200.000,00 
 

36.238,
80 
 

163.761,20 
 

15.306,12 
 

5.100 
 

Defensoria 
Pública de 
Minas Gerais 

08001.006278/2008-
58 
 

205.600,00 
 

164.704,00 
 

0,00 
 

164.704,00 
 

40.896,00 
 

540 
 

Tribunal de 
Justiça de 
Minas Gerais 
 

08025.000269/2008-
85 
 

757.072,24 
 

750.000,00 
 

227.44
3,55 
 

522.556,45 
 

7.072,24 
 

16.000 
 

Defensoria 
Pública do Pará 
 

08001.006007/2008-
01 
 

311.490,00 
 

300.590,00 
 

134.89
0,00 
 

165.700,00 
 

10.900,00 
 

12.000 
 

Tribunal de 
Justiça de 
Pernambuco 
 

08025.000696/2008-
63 
 

726.634,23 
 

718.767,91 
 

502.70
1,24 
 

216.066,67 
 

7.866,32 
 

5.600 
 

Ministério 
Público de 
Pernambuco 
 

08001.006273/2008-
25 
 

227.408,59 
 

207.408,59 
 

41.010,
27 
 

166.398,32 
 

20.000,00 
 

51.200 
 

Defensoria 
Pública de 
Pernambuco 
 

08001.006108/2008-
73 
 

456.226,00 
 

453.726,00 
 

237.16
1,00 
 

216.565,00 
 

2.500,00 
 

18.000 
 

Defensoria 
Pública do 
Piauí 
 

08025.000748/2008-
00 
 

291.577,72 
 

287.912,72 
 

213.12
9,12 
 

74.783,60 
 

3.665,00 
 

600 
 

Tribunal de 
Justiça do Piauí 
 

08025.000695/2008-
19  
 

1.221.123,00 
 

1.204.383,00 
 

1.028.7
90,00 
 

175.593,00 
 

16.740,00 
 

22.000 
 

Tribunal de 
Justiça do Rio 
de Janeiro 
 

08025.000564/2008-
31 
 

268.742,59 
 

263.367,73 
 

263.36
7,73 
 

0,00 
 

5.374,86 
 

1.200 
 

Defensoria 
Pública do Rio 
de Janeiro 
 

08001.006267/2008-
78 
 

306.000,00 
 

300.000,00 
 

201.60
0,00 
 

98.400,00 
 

6.000,00 
 

5.000 
 

Tribunal de 
Justiça do Rio 
de Janeiro 
 

08001.006277/2008-
11 
 

1.716.273,82 
 

1.681.948,34 
 

1.381.7
11,11 
 

300.237,23 
 

34.325,48 
 

60.000 
 

Defensoria 
Pública do Rio 
Grande do 
Norte 
 

08025.000664/2008-
68 
 

296.856,70 
 

293.171,70 
 

190.62
4,50 
 

102.547,20 
 

3.685,00 
 

3.500 
 

Defensoria 
Pública de 
Rondônia  
 

08025.000663/2008-
13 
 

303.030,00 
 

300.000,00 
 

133.17
4,80 
 

166.824,90 
 

3.030,00 
 

3.750 
 

Ministério 
Público 
Rondônia  

08025.000662/2008-
79 
 

343.000,00 
 

338.000,00 
 

0,00 
 

338.000,00 
 

5.000,00 
 

50.000 
 



 

 55 

 
Ministério 
Público do Rio 
Grande do Sul 
 

08001.006170/2008-
65 
 

208.920,00 
 

200.000,00 
 

68.081,
55 
 

131.918,45 
 

8.920,00 
 

30.900 
 

Defensoria 
Pública do Rio 
Grande do Sul 
 

08001.006272/2008-
81 
 

306.000,00 
 

300.000,00 
 

240.00
0,00 
 

60.000,00 
 

6.000,00 
 

56.757 
 

Tribunal de 
Justiça do Rio 
Grande do Sul 
 

08001.006279/2008-
01 
 

421.204,57 
 

416.714,05 
 

0,00 
 

416.714,05 
 

4.490,52 
 

14.580 
 

Defensoria 
Pública de 
Sergipe 
 

08025.000695/2008-
55 
 

179.595,93 
 

177.573,98 
 

117.90
0,00 
 

59.673,98 
 

2.021,95 
 

3.000 
 

Defensoria 
Pública de São 
Paulo 
 

08001.006171/2008-
18 
 

204.495,43 
 

199.998,43 
 

176.10
0,70 
 

23.897,73 
 

 55.600 
 

Tribunal de 
Justiça de São 
Paulo 
 

08001.006282/2008-
16 
 

499.100,00 
 

499.100,00 
 

355.20
0,00 
 

143.900,00 
 

4.497,00 
 

15.000 
 

Defensoria 
Pública do 
Tocantins  
 

08025.000661/2008-
24 
 

205.259,51 
 

202.189,51 
 

63.438,
11 
 

138.751,40 
 

3.070,00 
 

600 
 

Total  
 

 17.128.189,23 
 

16.801.321,43 
 

9.525.8
33,83 
 

7.275.487,30 
 

326.867,80 
 

788.19
9 
 

 
 
4.3 -Ação nº 8853 -  Projeto 78/PI 3006P- Assistência Jurídica ao Preso e Familiar pela Defensoria 
Pública 
 

Órgão Processo Total (R$) REPASSE 

(R$) 

Custeio 

(R$) 

Investimento 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Benefi

ciados 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Acre 

08001.012107/2008-
68 
 

408.500,00 
 

403.800,00 
 

221.00
0,00 
 

182.800,00 
 

4.700,00 
 

1.756 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
Alagoas 

08001.006265/2008-
89 
 

508.800,00 
 

503.702,00 
 

353.60
2,00 
 

150.100,00 
 

5.098,00 
 

1.500 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado da Bahia 

08001.006176/2008-
32 
 

505.000,00 
 

500.000,00 
 

388.32
3,00 
 

111.677,00 
 

5.000,00 
 

11.500 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Ceará 

08001.006268/2008-
12 
 

757.500,00 
 

749.288,00 
 

435.92
4,00 
 

313.364,00 
 

8.212,00 
 

3.300 
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Defensoria 
Pública do 
Distrito Federal 
e Territórios 

08001.005350/2008-
20 
 

404.337,65 
 

400.293,65 
 

142.34
8,60 
 

257.945,05 
 

4.044,00 
 

5.000 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do 
Espírito Santo 

08001.006008/2008-
47 
 

600.000,00 
 

588.000,00 
 

563.70
0,00 
 

24.300,00 
 

12.000,00 
 

4.390 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do 
Maranhão 

08025.000657/2008-
66 
 

503.108,27 
 

498.127,00 
 

268.99
0,00 
 

229.137,00 
 

4.981,27 
 

3.037 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Pará 

08001.006173/2008-
07 
 

507.554,05 
 

501.564,05 
 

217.62
5,00 
 

283.939,05 
 

5.990,00 
 

4.067 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
Pernambuco 

08001.006107/2008-
29 
 

640.632,00 
 

625.632,00 
 

294.85
2,00 
 

330.780,00 
 

15.000,00 
 

9.530 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Piauí 

08001.006266/2008-
23 
 

202.361,82 
 

200.000,00 
 

140.00
0,00 
 

60.000,00 
 

2.361,82 
 

1.000 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

08001.0006174/200
8-43 
 

1.535.000,00 
 

1.500.000,00 
 

1.051.8
00,00 
 

448.200,00 
 

35.000,00 
 

2.800 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 

08025.000640/2008-
17 
 

494.250,98 
 

489.357,41 
 

155.78
2,80 
 

333.574,61 
 

4.893,57 
 

4.000 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
Rondônia  

08025.000635/2008-
04 
 

606.060,60 
 

600.000,00 
 

249.59
7,80 
 

350.319,99 
 

6.060,60 
 

73.920 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do Rio 
Grande do Sul 

08001.006005/2008-
11 
 

1.020.408,16 
 

1.000.000,00 
 

800.00
0,00 
 

200.000,00 
 

20.408,16 
 

4.932 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
Sergipe 

08025.000660/2008-
80 
 

323.223,00 
 

329.618,00 
 

156.29
9,00 
 

173.319,00 
 

3.605,97 
 

6.120 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de São 
Paulo 

08001.005351/2008-
74 
 

3.061.224,49 
 

3.000.000,00 
 

2.553.2
29,95 
 

446.770,05 
 

61.224,49 
 

29.000 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado do 
Tocantins 

08025.000530/2008-
47 
 

315.648,18 
 

307.997,00 
 

70.635,
00 
 

237.362,00 
 

7.651,18 
 

1.756 
 

Defensoria 
Pública da União 

08038.016043/2008-
57 

1.040.659,52 1.040.659,52 
 

0,00 
 

1.040.659,52 
 

0,00 65.853 
 

Total  
 

- 13.434.268,72 
 

13.238.038,63 
 

8.063.7
09,15 
 

5.174.247,27 
 

206.231,06 
 

233.46
1 
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4.4 - Ação nº 8858 - Projeto 54/PI 3007T - Capacitação de Operadores do Direito em Direitos 
Humanos e Fundamentais e Técnicas de Mediação 
 
Órgão Processo Total (R$) REPASSE 

(R$) 

Custeio 

(R$) 

Investimento 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Benefi

ciados 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do Rio 
de Janeiro 

08025.000735/2008-
22 
 

307.042,25 
 

300.901,41 
 

300.90
1,41 
 

0,00 
 

6.140,84 
 

100.00
0 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do Rio 
Grande do Sul 

08001.008036/2008-
07 
 

150.986,90 
 

147.953,91 
 

147.95
3,91 
 

0,00 
 

3.032,99 
 

50.000 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado de Santa 
Catarina 

08025.000326/2008-
26 
 

183.600,00 
 

180.000,00 
 

180.00
0,00 
 

0,00 
 

3.600,00 
 

80.000 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Tocantins 

08025.000445/2008-
89 
 

149.338,00 
 

143.248,00 
 

143.24
8,00 
 

0,00 6.090,00 
 

60.000 
 

Tribunal 
Regional 
Federal da 4ª 
Região 

08025.000338/2008-
51 
 

89.922,00 
 

89.922,00 
 

89.922,
00 
 

0,00 0,00 25.000 
 

Total  - 880.889,15 862.025,32 
 

   315.00
0 

 
Órgão Processo Total (R$) REPASSE 

(R$) 

Custeio 

(R$) 

Investimento 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Benefi

ciados 

Faculdades do 
Nordeste / 
CUFA - Central 
Única das 
Favelas de 
Fortaleza 

08025.000498/2008-
08 
 

321.600,00 
 

100.000,00 
 

82.600,
00 
 

17.400,00 
 

221.600,00 
 

3.060 
 

Universidade de 
Brasília 
 

08025.000510/2008-
76 
 

100.000,00 
 

100.000,00 
 

87.700,
00 
 

12.300,00 
 

0,00 
 

1.212 
 

FaculdadesEspí
rito Santenses / 
Defensoria 
Pública 

08025.000503/2008-
74 
 

112.000,00 
 

100.000,00 
 

78.000,
00 
 

22.000,00 
 

12.000,00 
 

264 
 

Universidade 
Federal do 
Espírito Santo / 
Município de 
Vitória 

08025.000509/2008-
41 
 

102.000,00 
 

100.000,00 
 

88.946,
20 
 

11.053,80 
 

2.000,00 
 

2.090 
 

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 

08025.000502/2008-
20 
 

131.624,00 
 

99.944,00 
 

92.644,
00 
 

7.300,00 
 

31.680,00 
 

1.760 
 

Universidade 
Federal de 

08025.000499/2008-
44 

61.080,00 
 

61.080,00 
 

43.700,
00 

17.380,00 
 

0,00 
 

390 
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Ouro Preto   

Universidade 
Federal da 
Paraíba 

08025.000501/2008-
85 
 

97.923,50 
 

97.923,50 
 

95.123,
50 
 

2.800,00 
 

0,00 
 

1.212 
 

Associação 
Caruaruense de 
Ensino 
Superior / 
Defensoria 
Pública 

08025.000522/2008-
09 
 

119.200,00 
 

100.000,00 
 

71.800,
00 
 

28.200,00 
 

19.200,00 
 

124 
 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

08001.010854/2008-
61 
 

82.539,00 
 

82.539,00 
 

70.419,
00 
 

12.120,00 
 

0,00 
 

585 
 

Faculdade 
Cândido 
Mendes / 
Secretaria de 
Estado de 
Assistência 
Social e Direitos 
Humanos 

08025.000528/2008-
78 
 

102.000,00 
 

100.000,00 
 

100.00
0,00 
 

0,00 
 

2.000,00 
 

300 
 

Fundação 
Getúlio Vargas 
/ Viva 
Comunidade 

08025.000497/2008-
55 
 

100.434,08 
 

92.754,08 
 

92.754,
08 
 

0,00 
 

7.680,00 
 

142.00
0 
 

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro 

08025.000506/2008-
16 
 

100.000,00 
 

100.000,00 
 

93.000,
00 
 

7.000,00 
 

0,00 
 

4.000 
 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte 

08025.000576/2008-
66 
 

61.500,00 
 

61.500,00 
 

45.150,
00 
 

16.350,00 
 

0,00 
 

700 
 

Universidade 
Federal de 
Pelotas/Associa
ção Civil Hoc 
Tempore 

08025.000496/2008-
19 
 

126.000,00 
 

100.000,00 
 

85.800,
00 
 

14.200,00 
 

26.000,00 
 

570 
 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande 
 

08025.000508/2008-
05 
 

61.444,00 
 

61.444,00 
 

40.594,
00 
 

20.850,00 
 

0,00 
 

969 
 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

08025.000520/2008-
10 
 

61.400,00 
 

61.400,00 
 

47.900,
00 
 

13.500,00 
 

0,00 
 

820 
 

Pontifícia 
Universidade 
Católica (PUC-
SP) / Defensoria 
Pública 

08025.000516/2008-
43 
 

103.440,00 
 

100.00,00 
 

93.200,
00 
 

6.800,00 
 

3.440,00 
 

215 
 

Total  -  1.518.584,58 
 

 209.253,80 
 

325.600,00 
 

160.27
1 
 

 
 
5 - Evolução de gastos gerais 
 
Descrição  Ano 
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 2006 2007 2008 
1. PASSAGENS  R$ 

312.066,811 
R$ 
104.925,172 

R$ 299.403,133 

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO 
DE DESPESAS COM VIAGENS 

R$ 
103.511,674 

R$ 73.477,395 R$ 149.298,56 

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 0 0 0 
3.1 publicidade 0 0 0 
3.2 vigilância, limpeza e conservação 0 0 0 
3.3 tecnologia da informação 0 0 0 
3.4 outras terceirizações 0 0 0 
3.5 suprimento de fundos 0 0 0 
4. CARTÃO DE CRÉDITO 
CORPORATIVO 

0 0 0 

TOTAIS R$ 
415.578,48 

R$ 
178.402,56 

R$ 448.701,63 

 
 
6. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
 
7. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

Considerando que os recursos da Secretaria são executados pela Coordenação Geral de Logística 
do Ministério da Justiça os dados serão fornecidos pelo relatório daquela  Coordenação-Geral (200005). 

 
8. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício 
 
 Transferências (convênios e outros tipos) 

Tipo Có
dig
o 

Sia
fi/
Sia
sg 

Identificação 
do Termo 

Inicial ou de 
Aditivos  
(nº do 

processo e do 
termo, data 
assinatura, 

vigência etc) 

Objeto da 
avença 

Data 
de 

publi
cação 

no 
DOU 

Valor 
total 

pactuad
o 

Valor 
total 

recebido 
ou 

transferi
do no 

exercício 

Contra
partida 

Beneficiário 
(Razão social 

e CNPJ) 

Situação da avença 
(alcance de objetivos 
e metas, prestação de 
contas, sindicância, 

TCE S/N?) ** 

Convêni
o 
 

 processo nº 
08001.10062
71/2008-36. 
TC 34/2008 - 
vigência:27/0

Implantação 
de 01 (um) 
núcleo de 
Justiça 
Comunitária 

03/07
/2008 
(pg 
127) 
 

R$ 
303.030
,30 
 

R$ 
300.000,
0 

R$ 
3.030,
3 

PODER 
JUDICIÁRI
O DO ACRE 
04.034.872/0
001-21 

Envio de relatórios 
periódicos: próximo 
relatório enviar em 
abril referente aos 
meses de janeiro, 

                                                 
1 Desse total R$ 177.488,21 correspondem aos gastos com passagens emitidas pelo PRODOC do BRA/05/036 em 2006. 
2 Desse montante, R$ 58.890,79 correspondem aos valores das passagens emitidas no PRODOC do BRA/05/036 em 2007. 
3 Desse montante, R$ 97.224,13 correspondem aos valores das passagens emitidas no âmbito do PRODOC do BRA/05/036 
em 2008. 
4 Desse total R$ 41.971,48 é referente aos pagamentos de diárias e ressarcimentos realizados no âmbito do PRODOC do 
BRA/05/036 em 2006. 
5 Desse total R$ 27.833,16 é referente aos pagamentos de diárias e ressarcimentos realizados no âmbito do PRODOC do 
BRA/05/036 em 2007 
6 Desse montante, R$ 59.667,01 correspondem aos pagamentos de diárias e ressarcimento feitos no âmbito do PRODOC do 
BRA/05/036 em 2008. 
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6/08 a  
26/06/2009 
 

no 
município 
de Rio 
Branco 
 

fevereiro e março. 

convênio  processo nº 
08001.10062
69/2008-67. 
TC 30/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a 
29/06/2009 
 

Implantação 
de 01 (um) 
núcleo de 
Justiça 
Comunitária 
no 
município 
de Fortaleza 
 

03/07
/2008 
(pg 
127) 
 

562.073
,00 
 

556.267,
00 
 

5.806,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO CEARÁ 
02.014.521/0
001-23 
 

Enviou em dez  08 
um ofício relatando a 
impossibilidade de 
enviar o relatório 
pelo atraso das 
licitações. Enviou 
apenas cópia dos 
editais das licitações. 
Solicitar o 
andamento do 
convênio. 

Termo 
de 
parceria/ 
descentra
lização 
 

 Portaria 
1237/2008 - 
vigência até 
31/12/2008 
 

Fortalecime
nto do 
Programa 
Justiça 
Comunitária
, existente 
nos núcleos 
de Ceilândia 
e 
Taguatinga 

03/07
/2008 
(seçã
o 1, 
pg 
42) 
 

283.368
,78 
 

283.368,
78 
 

0,00 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 
Federal e 
Territórios 
00.531.954/0
001-20 
 

Devolução de 
recursos: 
2008NC001033 - 
R$200.260,00, e 
2008NC001034 
 

Conveni
o  

 processo nº 
08025.00020
4/2008-30. 
TC 01/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/06/2009 
 

Implantação 
de 01 (um) 
núcleo de 
Justiça 
Comunitária 
na 
Comunidade 
Lomba 
Pinheiro, em 
Porto 
Alegre/RS 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

212.907
,70 
 

212.907,
70 
 

 Instituto 
Cultural São 
Francisco de 
Assis 
97.837.363/0
010-9 
 

Falta enviar o 
relatório em abril 
referente a 
dezembro, janeiro e 
fevereiro, enviou 
último relatório em 
dez/08. 
 

Convêni
o  

 processo nº 
08001.00627
5/2008-14. 
TC 08/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a 
26/06/2009 
 

Instaurar e 
estruturar na 
comar ca de 
Salvador/B
A, uma vara 
de violência 
doméstica e 
familiar 
contra a 
mulher. 

02/07
/2008 
(pg 
198) 
 

505.050
,00 
 

500.000,
00 
 

5.050,
00 
 

Tribunal de 
Justiça Bahia 
13.100.722/0
001-60 
 

Pedido de 
Informação e 
alteração no Plano de 
Trabalho.  
 

Convêni
o  

 processo nº 
08001.00627
3/2008-25. 
TC 33/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a 
26/06/2009 
 

Implantação 
de 01 (um) 
núcleo de 
Justiça 
Comunitária 
na cidade de 
Recife/PE 
 

04/07
/2008 
(pg 
154) 
 

300.000
,00 
 

285.000,
00 
 

15.000
,00 
 

Procuradoria 
Geral da 
Justiça (PE) 
24.417.065/0
001-03 
 

Relatório enviado 
em dez/08. Em 
março de 2009 
enviou um ofício 
solicitando 
prorrogação da 
vigência do convênio 
para 31/12/09 mas 
não enviou alteração 
do plano de trabalho 

Convêni  processo nº Fortalecer o 02/07 303.055 300.055, 3.000, Secretaria de Pedido de alteração 
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o 
 

08025.00017
0/2008-83. 
TC 06/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a 
26/06/2009. 
 

trabalho 
desenvolvid
o pela 
Defensoria 
Pública do 
DF por meio 
de 
aparelhamen
to do Núcleo 
de Defesa da 
Mulher 

/2008 
(pg 
198) 

,00 
 

00 
 

00 
 

Estado de 
Justiça, 
Direitos 
Humanos e 
Cidadania do 
Distrito 
Federal 
08.685.528/0
001-53 
 

no Plano de 
Trabalho. 
 

convênio  processo nº 
08001.00628
1/2008-71. 
TC 05/2008 - 
vigência : 
27/06/08 a  
27/06/2009 
 

Redução da 
revitimizaçã
o das 
vítimas de 
violência 
doméstica 
quando de 
seus 
atendimento
s na DEAM-
DF 

02/07
/2008 
(pg 
198) 
 

341.396
,26 
 

337.896,
26 
 

3.500,
00 
 

Governo do 
Distrito 
Federal 
00.394.601/0
001-26 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00535
0/2008-20. 
TC 25/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
27/06/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares, 
prestado 
pelo Núcleo 
de 
Assistência 
Jurídica da 
Execução 
Penal do 
Centro de 
Assistência 
Judiciária 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

404.337
,65 
 

400.293,
65 
 

4.044,
00 
 

Secretaria de 
Estado de 
Justiça, 
Direitos 
Humanos e 
Cidadania do 
Distrito 
Federal 
08.685.528/0
001-53 
 

Apresentou relatório. 
Atendimento já está 
em andamento. 
 

convênio  processo nº 
08001.00626
8/2008-12. 
TC 29/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
27/06/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares e 
às vitimas 
de ações 
criminosas 

03/07
/2008 
(pg 
127) 
 

757.500
,00 
 

749.288,
00 
 

8.212,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO CEARÁ 
02.014.521/0
001-23 
 

Encontra-se na fase 
de licitações. 
 

convênio  processo nº 
08001.00617
3/2008-07. 
TC 26/2008 - 
vigência: 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

507.554
,05 
 

501.564,
05 
 

5.990,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO PARÁ 

Relatório 
apresentado. 
Execução em 
andamento. 
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27/06/08 a  
26/06/2009 
 

integral aos 
presos e 
seus 
familiares 

34.639.526/0
001-38 
 

convênio  processo nº 
08001.00626
5/2008-89. 
TC 20/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/07/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares, 
prestado 
pela 
Defensoria 
Pública, 
através da 
implantação 
de Núcleo 
Especializad
o 

04/07
/2008 
(pg 
154) 
 

508.800
,00 
 

503.702,
00 
 

5.098,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO DE 
ALAGOAS 
04.649.138/0
001-77 
 

Não apresentou 
relatório de 
execução. 
 

convênio  processo nº 
08001.00617
7/2008-87. 
TC 20/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a 
26/07/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares 
 

02/07
/2008 
(pg 
199) 
 

505.000
,00 
 

500.000,
00 
 

5.000,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DA BAHIA 
07.778.585/0
001-14 
 

Não apresentou 
relatório de 
execução. 
 

convênio  processo nº 
08001.00626
7/2008-78. 
TC 23/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a   
26/07/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares, 
prestado 
pela 
Defensoria 
Pública, 
através da 
implantação 
da 
Coordenaçã
o de 
Execução 
Penal 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

1.535.0
00,00 
 

1.500.00
0,00 
 

35.000
,00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
GERAL DO 
ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 
31.443.526/0
001-70 
 

Atendimento já está 
em andamento- 
Requereu alteração 
no plano de trabalho, 
entretanto não 
formalizou 
corretamente. O 
departamento esta 
aguardando, embora 
tenhamos feito 
contato para tal. 
 

convênio  processo nº 
08001.00600
5/2008-11. 
TC 22/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

1.020.4
08,16 
 

750.000,
00 
 

20.408
,16 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO RIO 
GRANDE 

Não apresentou 
relatório de 
execução. 
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26/07/2009 
 

presos e 
seus 
familiares, 
prestado 
pela 
Coordenado
ria das 
Casas 
Prisionais da 
Defensoria 
Pública do 
RS 

DO SUL 
74.704636/00
01-50 
 

convênio  processo nº 
08001.00535
1/2008-74. 
TC 27/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/08/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares, 
prestado 
pela 
Coordenado
ria das 
Casas 
Prisionais da 
Defensoria 
Pública do 
RS 

04/07
/2008 
(pg 
153) 
 

3.061.2
24,49 
 

1.918.77
3,00 
 

61.224
,49 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO DE 
SÃO PAULO 
08.036157/00
01-89 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00600/
2008-47. TC 
31/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/06/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares 

04/07
/2008 
(pg 
153) 
 

600.000
,00 
 

588.000,
00 
 

12.000
,00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO 
ESPÍRITO 
SANTO 
00.671.513/0
001-24 

Atendimento já está 
em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00626
6/2008-23. 
TC 28/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/07/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

202.361
,82 
 

200.000,
00 
 

2.361,
82 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO PIAUÍ 
41.263.856/0
001-37 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00610
7/2008-29. 
TC 24/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/06/2009 
 

Fortalecer e 
ampliar o 
serviço de 
assistência 
jurídica 
integral aos 
presos e 
seus 
familiares 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

    
640.632
,00  
 

625.632,
00 
 

15.000
,00 
 

Secretaria de 
Desenvolvim
ento Social e 
Direitos 
Humanos /PE 
08.642.138/0
001-04 
 

Atendimento já está 
em andamento 
 

Termo  Portaria Criar e 05/11 1.040.6 1.040.65 0,00 DEFENSORI Aguardando 
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de 
parceria/ 
descentra
lização 
 

2146/2008 - 
vigência até 
31/12/2008 
 

fortalecer 2 
(dois) 
núcleos de 
Assistência 
Jurídica 
Integral aos 
presos que 
cumprem 
pena nos 
presídios 
federais de 
Catanduvas/
PR e 
Mossoró/RN 
e 
fortalecimen
to de 17 
(dezessete) 
sedes da 
DPU nas 
regiões do 
PRONASCI 

/2008 
(seçã
o 1, 
pg 
37) 
 

59,52 
 

9,52 
 

 A PÚBLICA 
DA UNIÃO 
00.375.114/0
001-16 
 

prestação de contas 
 

Termo 
de 
parceria/ 
descentra
lização 
 

 processo nº 
Termo de 
parceria 
15/2007 - 
Portaria 
2146/2008 - 
vigência até 
31/12/2008 
 

Realizar 
curso de 
capacitação 
e 
aperfeiçoam
ento em 
técnicas de 
mediação e 
composição 
de conflitos 
 

18/08
/2008 
(seçã
o 1, 
pg 
95) 
 

       
89.922,
00  
 

89.922,0
0 
 

0,00 
 

Tribunal 
Regional da 
4ª Região 
92.518.737/0
001-49 
 

Aguardando 
prestação de contas 
 

convênio  08001.00627
7/2008-11 - 
TC 14/2008 - 
vigência 
:27/06/2008 a 
26/12/2009 
 

Instalação e 
estruturação 
do III 
Juizado de 
violência 
doméstica e 
familiar 
contra a 
mulher - 
Jacarepaguá, 
Nova Iguaçu 
e Campo 
Grande 

02/07
/2008 
(pg 
199) 
 

  
1.716.2
73,82  
 

1.681.94
8,34 
 

34.325
,48 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro 
28.538.734/0
001-48 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001006272
/2008-81. TC 
16/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/06/2009 
 

Programa de 
implementaç
ão da Lei 
Maria da 
Penha e 
criação de 
Núcleo 
Especializad
o de 
Atendiment
o de 
Mulheres 

02/07
/2008 
(pg 
199) 
 

  
306.000
,00  
 

300.000,
00 
 

6.000,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO RIO 
GRANDE 
DO SUL 
74.704636/00
01-50 
 

Aguardando 
relatório. Pedido de 
alteração de Plano de 
trabalho 
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em situação 
de violência 
doméstica e 
familiar na 
comarca de 
Porto Alegre 
e região 
metropolitan
a 

convênio  processo nº 
08001.00617
0/2008-65. 
TC 15/2008 - 
vigência: 
27/06/08 a  
26/06/2009 
 

Estruturação 
de Núcleo 
de Apoio no 
Âmbito do 
Ministério 
Público do 
Rio Grande 
do Sul para 
fortalecimen
to da atuarão 
do MP/RS 
no combate 
à violência 
doméstica e 
familiar 

02/07
/2008 
(pg 
199) 
 

     
204.490
,52  
 

200.000,
00 
 

4.490,
52 
 

Procuradoria 
Geral da 
Justiça do 
Rio Grande 
do Sul 
93.802.833/0
001-57 
 

Enviou relatório de 
execução.  
 

convênio  processo nº. 
08001.00617
2/2008-54 - 
TC 02/2008 - 
vigência: 
30/06/08 a 
31/05/2009 
 

Reestruturar 
a 
Promotoria 
de Justiça de 
Combate à 
Violência 
Doméstica e 
Familiar 
contra a 
Mulher, para 
implementaç
ão da Lei 
Maria da 
Penha e 
fortalecimen
to da Rede 
de 
Enfrentamen
to à 
Violência 
contra à 
Mulher na 
região de 
Belo 
Horizonte/M
G 

02/07
/2008 
(pg 
198) 
 

     
207.072
,24  
 

200.000,
00 
 

7.072,
24 
 

Procuradoria 
Geral da 
Justiça de 
Minas Gerais 
20.971.057/0
001-45 
 

em andamento 
 

convênio  08001.00617
1/2008-18 - 
TC 18/2008 - 
vigência:  
27/06/08 a 
26/06/2009 
 

Criação, 
estruturação 
e 
implementaç
ão do 
NUDEM/SP 
- Núcleo 
Especializad

04/07
/2008 
(pg 
153) 
 

     
203.495
,43  
 

198.998,
43 
 

4.497,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO DE 
SÃO PAULO 
08.036157/00
01-89 
 

em andamento 
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o de 
Promoção e 
Defesa dos 
Direitos da 
Mulher 
vítima de 
violência 
doméstica e 
familiar na 
cidade de 
São 
Paulo/SP e 
efetivação 
da Lei Maria 
da Penha 

convênio  processo nº 
08001.00627
6/2008-69 - 
TC 04/2008 - 
vigência: 
27/06/08 A 
26/06/2009 
 

Criação, 
estruturação 
e 
implementaç
ão do 
Núcleo de 
Defesa da 
Mulher, com 
instalações 
adequadas, 
confortáveis 
para 
proporcionar 
às mulheres 
em situação 
de violência 
um 
atendimento 
de maior 
qualidade, 
humanizaçã
o, confiável, 
célere e 
eficiente. 

03/07
/2008 
(pg 
126) 
 

     
247.602
,95  
 

244.602,
95 
 

3.000,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO CEARÁ 
02.014.521/0
001-23 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00617
7/2008-87 - 
TC 07/2008 - 
vigência 
27/06/2008 a 
26/06/2009 
 

Criação, 
estruturação 
e 
implementaç
ão de 
Núcleo 
Especializad
o em Defesa 
da Mulher 
vítima de 
violência 
doméstica e 
familiar, 
com atuação 
nos 
municípios 
de Salvador, 
Lauro de 
Freitas e 

02/07
/2008 
(pg 
198) 
 

    
205.170
,00  
 

202.000,
00 
 

3.170,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DA BAHIA 
07.778.585/0
001-14 
 

em andamento 
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Camaçari/B
A 

Termo 
de 
parceria/ 
descentra
lização 
 

 processo nº 
08001.00617
5/2008-98 - 
Portaria 
1238/2008 - 
vigência 
03/07/2008 a 
31/12/2008 

Implementar 
quatro (04) 
juizados de 
violência 
doméstica e 
familiar 
contra a 
mulher 

03/07
/2008 
(seçã
o 1, 
pg 
43) 
 

  
1.901.2
76,40  
 

1.901.27
6,40 
 

0,00 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 
Federal e 
Territórios 
00.531.954/0
001-20 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00626
7/2008-78 - 
TC 13/2008 - 
vigência 
27/06/2008 a 
26/07/2009 
 

Criar, 
estruturar e 
implementar 
a 
coordenador
ia de 
atendimento 
às mulheres 
vítimas de 
violência 
doméstica e 
familiar, 
através da 
aquisição de 
material 
permanente
mente e 
contratação 
de serviços 

02/07
/2008 
(pg 
199) 
 

     
306.000
,00  
 

300.000,
00 
 

6.000,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
GERAL DO 
ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 
31.443.526/0
001-70 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08025.00026
9/2008-85 - 
TC 41/2008 - 
vigência: 
27/06/2008 a 
26/09/2009 
 

Criação de 
01 (uma) 
Vara 
Especializad
a de 
Violência 
Doméstica e 
Familiar 
contra a 
Mulher, 
aparelhada 
de acordo 
com os 
padrões do 
Tribunal de 
Justiça de 
Minas 
Gerais 

03/07
/2008 
(pg 
127) 
 

     
765.306
,12  
 

750.000,
00 
 

15.306
,12 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado de 
Minas Gerais 
21.154.554/0
001-13 
 

Em andamento 

convênio  processo nº: 
08001.00600
6/2008-59 - 
TC 32/2008 - 
vigência: 
:27/06/2008 a 
26/06/2009 
 

Criação, 
estruturação 
e 
implementaç
ão do núcleo 
especializad
o Maria da 
Penha para 
atendimento 
e 
acompanha

04/07
/2008 
(pg 
153) 
 

     
300.500
,00  
 

294.000,
00 
 

6.500,
00 
 

DEFENSORI
A PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DO 
ESPÍRITO 
SANTO 
00.671.513/0
001-24 
 

em andamento 
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mento 
jurídico às 
mulheres 
vítimas de 
violência 
doméstica e 
familiar 

convênio  processo nº 
08001.00610
8/2008-73 - 
TC 11/2008 - 
vigência: 
27/06/2008 a 
26/06/2009 
 

Aquisição 
de 
equipamento
s para 
estruturação 
do núcleo de 
apoio ao 
combate à 
violência 
doméstica e 
familiar 
contra a 
mulher 

02/07
/2008 
(pg 
198) 
 

     
209.908
,59  
 

207.408,
59 
 

2.500,
00 
 

Procuradoria 
Geral da 
Justiça de 
Pernambuco 
24.417.065/0
001-03  
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00627
8/2008-58. 
Convênio nº 
09/08. 
vigência: 
27/06/2008 a 
26/06/09 
 

Criar 
estrutura e 
implementar 
a Defensoria 
Pública 
Especializad
a na Defesa 
das 
Mulheres 
em situação 
de violência 
doméstica e 
familiar em 
Betim e 
Contagem/
MG 

3/7/2
008 
 

R$ 
205.600
,00  
 

164.704,
00 
 

40.896
,00 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
Minas 
Gerais. 
CNPJ: 
05.599.094/0
01-80 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00628
2/2008-16. 
Convenio nº 
40/08. 
vigência: 
27/06/08 a 
26/06/09. 
 

Instalação, 
estruturação 
e 
composição 
do Juizado 
Especial de 
Violência 
Doméstica e 
Familiar 
contra a 
Mulher 
junto ao 
Fórum 
Criminal 
Central da 
Comarca de 
São 
Paulo/SP.  

4/7/2
008 
 

r$ 
511.100
,00  
 

r$ 
499.100,
00 
 

r$ 
12.000
,00 
 

Tribunal de 
Justiça de 
São Paulo. 
CNPJ: 
51.174.001-
93 
 

em andamento 
 

convênio  processo nº 
08001.00627
9/2008-01. 
Convênio 

Estruturação 
e 
aparelhamen
to de sala de 

3/7/2
008 
 

r$ 
425.634
,00 
 

r$ 
416.714,
00 
 

r$ 
8.920,
00 
 

Poder 
Judiciário do 
Rio Grande 
do Sul. 

em andamento 
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17/08. 
vigência 
27/06/08 a 
26/06/09. 
 

audiência 
nos Fóruns 
regionais de 
Porto Alegre 
(Regional  
da Tristeza, 
Sarandi, 
Partenon e 
Restinga), 
bem como 
no Fórum 
Central de 
acordo com 
o padrão 
utilizado 
pelo 
Tribunal de 
Justiça do 
Rio Grande 
do Sul, para 
a realização 
de 
audiências 
de 
colhimento 
de 
depoimento 
pelo Juiz da 
vara de 
violência 
doméstica. 
 

CNPJ: 
89.522.064/0
001-66. 
 

convênio  processo nº 
08025.00073
5/2008-22. 
Convênio nº 
82/08; 
Vigência: 
20/12/2008 a 
29/12/2009  
assinatura: 
30/12/2008 
 

Realização 
do Curso de 
Capacitação 
e 
Aperfeiçoa
mento em 
Técnicas de 
mediação e 
Composição 
de Conflitos 
para 
Operadores 
do Direito 
por 
intermédio 
do Tribunal 
de Justiça do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro/RJ. 

31/12
/2008 
 

307.042
,25 
 

300.901,
41 
 

6.140,
84 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do 
Rio de 
janeiro. 
CNPJ nº 
28.538.734/0
001-48 
 

em andamento 
 

convênio  08001.00803
6/2008-07. 
Convênio 
nº62/08. 
vigência: 
26/12/2008 a 

Realização 
do Curso de 
Capacitação 
e 
Aperfeiçoa
mento em 

30/12
/2008 
 

146.962
,10 
 

143.929,
11 
 

3.032,
99 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do 
Rio Grande 
do Sul. CNPJ 
nº 

em andamento 
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25/12/2009 
assinatura: 
26/12/2008 
 

Técnicas de 
mediação e 
Composição 
de Conflitos 
para 
Magistrados 
e Servidores 
do Tribunal 
de Justiça do 
Estado do 
Rio Grande 
do Sul. 

89.522.064/0
001-66 
 

convênio  Processo nº 
08025.00044
5/2008-89. 
Convênio nº 
61/08. 
vigência  
26/12/2008 a 
25/12/2009. 
assinatura: 
26/12/2008 
 

Realização 
do Curso de 
Capacitação 
e 
Aperfeiçoa
mento em 
Técnicas de 
mediação e 
Composição 
de Conflitos 
para 
Operadores 
do Direito 
por 
intermédio 
do Tribunal 
de Justiça do 
Estado do 
Tocantins. 

30/12
/2008 
 

149.338
,00 
 

143.248,
00 
 

6.090,
00 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do 
Tocantins. 
CNPJ nº 
25.053.190/0
001-36 
 

em andamento 
 

convênio  Processo nº 
08025.00044
1/2008-09. 
Convênio nº 
48/08. 
vigência  
31/10/2008 a 
31/10/2009. 
assinatura: 
31/10/2008 
 

Realização 
do Curso de 
Capacitação 
e 
Aperfeiçoa
mento em 
Técnicas de 
mediação e 
Composição 
de Conflitos 
para 
Magistrados 
e Servidores 
do Tribunal 
de Justiça do 
Estado de 
Santa 
Catarina. 

11/11
/2008 
 

183.600
,00 
 

180.000,
00 
 

3.600,
00 
 

Tribunal de 
Justiça do 
Estado de 
Santa 
Catarina. 
CNPJ nº 
83.845.701/0
001-59 
 

em andamento 
 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 processo nº 
08025.00057
6/2008-66. 
TC nº 02/09; 
Vigência: 
11/11/2008 a 
30/11/2009 
 

Visa a 
Educação 
Jurídica 
Popular e 
em Direitos 
Humanos 
em 
comunidade
s 

ainda 
não 
foi 
publi
cado. 
 

61.500,
00 
 

61.500,0
0 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Norte. 
CNPJ 
24.365.710/0
001-83 
 

em andamento 
 



 

 71 

desfavorecid
as com o 
fulcro de 
estimular a 
mediação e 
a resolução 
não violenta 
de conflitos 
preservando 
os direitos 
inalienáveis 
do cidadão. 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 08025.00050
8/2008-05. 
TC nº05/09. 
vigência: 
9/10/2008 a 
29/11/2009 
 

Implantar no 
Núcleo de 
Prática 
Jurídica da 
Universidad
e do Rio 
Grande a 
prática da 
mediação no 
atendimento 
oferecido a 
comunidade 
quando se 
tratar de 
conflitos 
familiares 
bem 
capacitar 
estudantes e 
alunos que 
atuam no 
Núcleo em 
mediação. 

ainda 
não 
foi 
publi
cado. 
 

r$ 
61.444,
00 
 

r$ 
61.444,0
0 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande. 
CNPJ 
94.877.586/0
001-10 
 

em andamento 
 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 Processo nº 
08025.00049
9/2008-44. 
TC nº 08/09. 
vigência  
12/11/2008 a 
12/08/2009. 
assinatura: 
06/04/2009 
 

Implementar 
no Núcleo 
de Prática 
Jurídica do 
curso de 
Direito da 
Universidad
e Federal de 
Ouro Preto a 
prática da 
mediação no 
atendimento 
oferecido à 
comunidade, 
aparelhando
-o para 
tanto, e 
oferecer no 
Núcleo de 
Direitos 
Humanos 
cursos de 
capacitação 

08/04
/2009
. 
 

r$ 
61.080,
00 
 

r$ 
61.080,0
0 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal de 
Ouro 
Preto/MG. 
CNPJ: 
23.070.659/0
001-10 

em andamento 
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formação e 
pesquisa em 
mediação 
aos 
discentes e 
docentes da 
UFOP e as 
entidades 
civis 
organizadas 
do 
Município 
de Ouro 
Preto/MG 

convênio  processo nº 
08025.00052
2/2008-09. 
Conv nº 
53/08. 
vigência: 
01/12/2008 a 
01/12/2009. 
assinatura 
02/12/2008 
 

Implementar 
no Núcleo 
de Prática 
Jurídica do 
curso de 
Direito da 
Associação 
Caruarense 
de Ensino 
Superior a 
prática da 
mediação no 
atendimento 
oferecido a 
comunidade 
em parceria 
com a 
propornente, 
aparelhando
-o para 
tanto, e 
ofercer nas 
atividades 
de extensão 
cursos de 
capacitação, 
formação e 
pesquisa em 
mediação 
aos futuros 
operadores 
do direito e 
as 
sociedades 
organizadas 
das 
mediações 
do 
municipio 
de cachoeira 
do 
Itapemirim/
PE 

24/12
/2008 
 

r$ 
119.200
,00 
 

s$ 
76.400 
 

r$ 
19.200
,00 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
Pernambuco. 
CNPJ 
02899512/00
01-67 
 

em andamento 
 

Convêni  Termo de Identificaçã ainda r$ r$ 0,00 Universidade em andamento 
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o  Cooperação 
 

o, 
problematiz
ação e 
fortalecimen
to de formas 
alternativas 
de solução 
de conflitos 
- 
principalme
nte a 
mediação - 
em 
comunidade
s indígenas, 
quilombolas 
e 
assentados. 

não 
foi 
publi
cado. 
 

97.923,
50 
 

97.923,5
0 
 

 Federal da 
Paraíba.           
CGC: 
24.098.477/0
001-10 
 

 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 processo nº 
08025.00052
0/2008-10. 
TC nº 09/08. 
vigência 
14/10/2008 a 
31/12/2009 
 

Promover a 
implantação 
no Núcleo 
de Prática 
Jurídica - 
NPJ, junto 
ao Escritório 
Modelo de 
Assistência 
Jurídica - 
EMAJ, do 
Centro de 
Ciências 
Jurídicas - 
CCJ/UFSC, 
o uso da 
mediação 
como 
técnica de 
resolução 
pacífica de 
conflitos. 

ainda 
não 
foi 
publi
cado. 
 

r$ 
61.400,
00 
 

r$ 
61.400,0
0 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina. 
CNPJ: 
83.899.526/0
001-82  
 

em andamento 
 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 processo nº 
08025.00050
1/2008-85. 
TC nº 04/09. 
vigência: 
09/10/2008 a 
30/11/2009. 
 

Identificaçã
o, 
problematiz
ação e 
fortalecimen
to de formas 
alternativas 
de solução 
de conflitos 
- 
principalme
nte a 
mediação - 
em 
comunidade
s indígenas, 
quilombolas 
e 

ainda 
não 
foi 
publi
cado. 
 

r$ 
97.923,
50 
 

r$ 
97.923,5
0 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal da 
Paraíba.           
CGC: 
24.098.477/0
001-10 
 

em andamento 
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assentados. 
Convêni
o  
 

 processo nº 
08025.00050
9/2008-41. 
Conv nº 
54/08. 
Vigência: 
09/10/2008 a 
29/11/2009.  
 

Instalar  
Núcleos 
avançados 
de cidadania 
e direitos 
humanos em 
duas das 
regiões das 
regiões de 
maior índice 
de violência 
na grande 
Vitória - 
Ilha do 
Príncipe e 
São Pedro, 
para 
atuarem  
com práticas 
de mediação 
no seu 
atendimento
, além de 
oferecer 
cursos de 
formação e 
capacitação 
e mediação 
aos 
estudantes 
da 
Universidad
e Federal do 
Espírito 
Santo, 
profissionais 
da 
Secretaria 
de 
Cidadania e 
representant
es da 
comunidade 
que atuarão 
nesses 
Núcleos. 

24/12
/2008 
 

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

r$2.00
0,00 
 

Prefeitura 
Municipal de 
Vitória.                      
CGC: 
27.142.058/0
001-26 
 

em andamento 
 

Convêni
o  
 

 processo nº 
08015.00051
6/2008-43. 
Conv nº 
51/08. 
vigência: 
10/10/2008 a 
29/11/2009.  
 

Capacitar 
para 
aprofundar a 
atividade de 
mediação no 
Escritório 
Modelo da 
Faculdade 
de Direito 
da PUC/SP, 
tanto na 

24/12
/2008 
 

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

r$3.44
0,00 
 

Defensoria 
Pública do 
Estado de 
São Paulo.     
CGC: 
08.036.157/0
001-89 
 

em andamento 
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vertente 
singular 
quanto na 
coletiva. 

Termo 
de 
Parceria 
 

 processo nº 
08025.00049
6/2008-19. 
TP nº 01/08. 
vigência: 
08/10/2008 a 
28/11/2009.  
 

Implantar 
um Núcleo 
de Mediação 
Comunitária 
e 5 Núcleos 
de Pré-
Mediação, 
com a 
finalidade 
principal de 
promover a 
paz social 
sem a 
necessidade 
de 
provocação 
do 
judiciário, 
ou pelo 
menos 
diminuindo 
a 
judicializaçã
o. 

10/12
/2008 
 

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

r$26.0
00,00 
 

Associação 
Civil Hoc 
Tempore.                    
CGC: 
07.300.325/0
001-39 
 

em andamento 
 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 processo nº 
08025.00051
0/2008-76. 
TC nº 03/09. 
vigência: 
09/10/2008 a 
31/01/2009. 
 

Implementar 
no Núcleo 
de Prática 
Jurídica  do 
curso de 
Direito da 
Universidad
e de Brasília 
a prática da 
mediação no 
atendimento 
oferecido a 
comunidade 
além de 
desenvolver 
atividades 
extensionist
as e oferecer 
cursos de 
capacitação 
aos 
estudantes e 
professores 
da 
Universidad
e. 

ainda 
não 
foi 
publi
cado. 
 

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

0,00 
 

Fundação 
Universidade 
de Brasília. 
CGC:00.038.
174/0001-43 
 

esperando a 
prestação de contas. 
 

Termo 
de 
Coopera
ção 

 processo nº 
08025.00050
6/2008-16. 
TC nº 07/09. 

Consolidar, 
no âmbito 
dos 
escritórios 

ainda 
não 
foi 
publi

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal do 
Rio de 
Janeiro. 

em andamento 
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 vigência: 
09/10/2008 a 
30/11/2009. 
 

modelos da 
Faculdade 
Nacional de 
Direito e das 
áreas afins 
da UFRJ, 
ações de 
pesquisa, 
ensino e 
extensão 
que 
estimulem 
formas 
alternativas 
de resolução 
pacífica de 
conflitos 
interpessoais 
e urbanos. 
Desenvolver 
linha de 
pesquisa 
com base 
nas 
experiências 
existentes. 
Realizar 
atividades 
de formação 
e 
qualificação 
em 
mediação de 
conflitos e 
justiça 
restaurativa, 
através de 
cursos, 
seminários, 
oficinas 
pedagógicas
. Organizar 
publicação 
de material 
didático-
pedagógico, 
contendo 
práticas de 
mediação 
sob 
perspectiva 
da 
transversalid
ade dos 
direitos 
humanos, da 
interdiscipli
naridade e 

cado. 
 

CGC:33.663.
683/0001-16 
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da 
interinstituci
onalidade. 

Termo 
de 
Parceria 
 

 processo nº 
08025.00049
7/2008-55. 
TP nº 03/08. 
vigência: 
08/10/2008 a 
24/11/2009. 
 

Criação de 
um conjunto 
de 
atividades 
no âmbito 
da Escola de 
Direito da 
Fundação 
Getúlio 
Vargas, que 
proporcione 
a formação e 
efetiva 
atuação em 
Mediação 
de Conflitos 
e em 
Métodos de 
Facilitação 
de Diálogos, 
pela 
administraçã
o de 
conflitos 
coletivos 
que 
envolvam 
comunidade
s de baixa 
renda e o 
poder 
público do 
Rio de 
Janeiro e a 
circulação, 
pelo meio 
acadêmico, 
de 
conheciment
os gerados 
no Programa 
de Mestrado 
Profissional 
em Poder 
Judiciário e 
na Atividade 
Complement
ar da 
graduação. 

18/12
/2008 
 

r$92.75
4,08 
 

r$92.754
,08 
 

r$7.68
0,00 
 

Viva 
Comunidade. 
CGC:04.856.
049/0001-00 
 

em andamento 
 

Convêni
o  
 

 processo nº 
08025.00052
8/2008-78. 
Conv nº 
55/08. 
vigência: 

Seleção e 
capacitação 
de 
universitário
s de direito, 
jovens e 

18/12
/2008 
 

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

r$2.00
0,00 
 

Secretaria de 
Estado de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos. 

em andamento 
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15/10/2008 a 
17/06/2009. 
 

lideranças 
comunitárias 
do 
Complexo 
do Salgueiro 
em São 
Gonçalo-RJ. 
A formação 
terá como 
foco: 
direitos 
humanos, 
ética, 
cidadania, 
mediação de 
conflito e 
promoção 
da cultura da 
paz e visa o 
fomento a 
resolução de 
conflitos 
sem 
violência e o 
fortalecimen
to da rede de 
proteção 
social local. 

CGC:02.932.
524/0001-46 
 

Termo 
de 
Parceria 
 

 processo nº 
08025.00049
8/2008-08. 
TC nº 02/08. 
vigência: 
09/10/2008 a 
24/11/2009. 
 

Capacitação 
de 
Mediadores 
nas 
comunidade
s para 
implantação 
de Mediação 
Comunitária 
in loco, 
elaboração e 
produção de 
material 
impresso e 
audiovisual 
para difusão 
da cultura de 
pacificação 
de conflitos. 

10/12
/2008 
 

r$100.0
00,00 
 

r$100.00
0,00 
 

r$21.6
00,00 
 

Central Única 
das Favelas 
de Fortaleza. 
CNPJ:07467
183000107 
 

em andamento 
 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 processo nº 
08025.00050
2/2008-20. 
TC nº 06/09. 
vigência: 
08/10/2008 a 
31/10/2009. 
 

Constituir 
uma rede de 
"Mediadores 
Cidadãos" 
capaz de 
atuar para a 
promoção 
do acesso à 
justiça 
através da 
resolução 

23/04
/2009
. 
 

r$99.94
4,00 
 

r$99.944
,00 
 

r$31.6
80,00 
 

Programa 
Pólos de 
Cidadania da 
Faculdade de 
Direito da 
UFMG. 
CGC:17.217.
985/002158 
 

em andamento 
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extrajudicial 
de conflitos, 
encorajando 
a 
participação 
efetiva dos 
moradores 
da 
comunidade 
na 
prevenção e 
resolução de 
seus 
problemas. 

Termo 
de 
Coopera
ção 
 

 processo nº 
08001.01085
4/2008-61. 
TC nº10/09. 
vigência: 
08/10/2008 a 
15/11/2009. 
 

Instalar o 
núcleo de 
conciliação, 
mediação e 
arbitragem 
da faculdade 
de direito do 
Recife/UFP
E e capacitar 
os docentes 
e discentes 
do curso de 
direito  

23/04
/09. 
 

r$82.53
9,00 
 

r$82.539
,00 
 

0,00 
 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco. 
CGC:24.134.
488/0001-08 
 

em andamento 
 

Acordo 
de 
Coopera
ção 
Internaci
onal -  

 Projeto 
BRA/05/036. 
Vigência: 
01/01/09 a 
31/12/09 

Promover o 
Fortalecime
nto da 
Justiça 
Brasileira 

08/01
/09.  

U$ 
2.495,5
72 

R$ 
874.013,
00 

0,00 Programa das 
Nações 
Unidas para o 
Desenvolvim
ento - PNUD. 

Em execução. 

 
9. Previdência Complementar Patrocinada 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
 
10. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos 

Não houve ocorrência no período. 
 
11. Renúncia Tributária 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
 
12. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia  

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
 
13. Operações de fundos 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
 
14. Despesas com cartão de crédito 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
 

15. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 
Não houve ocorrências no período 
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16. Determinações e recomendações do TCU 

Não houve ocorrências no período 
 
17. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão 
praticados no exercício 
 
ATOS  QUANTIDADE  REGISTRADOS NO SISAC 

Quantidade 
Admissão 0 0 
Desligamento 0 0 
Aposentadoria 0 0 
Pensão 0 0 

 
18. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado 

Não houve ocorrências no período 
 
19. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 
Obs: Qtde – posição em 31.12; Despesa – total incorrido no exercício. 
 
Descrição: 2006 2007 2008 
 qtde despesa qtde despesa qtde despesa 
Servidores ativos do 
quadro próprio em 
exercício na 
Unidade 

3 R$ 
87.552,70 

3 R$ 
141.868,89 

6 R$ 
166.523,10 

Funcionários 
Contratados - CLT 
em exercício na 
Unidade 

0 0 0 0 0 0 

Total pessoal 
Próprio  

3 R$ 
87.552,70 

3 R$ 
141.868,89 

6 R$ 
166.523,10 

 
Descrição: 2006 2007 2008 
 qtde despesa qtde despesa qtde despesa 
Ocupantes de 
funções de 
confiança, sem 
vínculo 

6 R$ 
308.508,80 

6 R$ 
391.705,41 

4 R$ 
340.521,70 

 
Descrição: 2006 2007 2008 
 qtde despesa qtde despesa qtde despesa 
Contratações 
temporárias (lei nº 
8.745/1993) 

0 0 0 0 0 0 

 
Descrição: 2006 2007 2008 
 qtde despesa qtde despesa qtde despesa 
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Pessoal Terceirizado 
vigilância/limpeza 

0  0  0  

Pessoal terceirizado 
apoio administrativo 

6 R$  
71.206,59 

10 R$  
247.577,50 

10 R$  
410.352,13 

Pessoal terceirizado 
- outras atividades 

0  0  0  

Estagiários  2 R$ 
9.720,00 

0 0 2 R$ 
9.720,00 

Total pessoal 
Terceirizado + 
Estagiário 

8 R$ 
80.926,59 
 

10 R$ 
247.577,50 

12 R$ 
420.072,13 

 
Descrição: 2006 2007 2008 
 qtde despesa qtde despesa qtde despesa 
Pessoal Requisitado 
em exercício na 
Unidade, com ônus 

0 0 0  1 * 

Pessoal Requisitado 
em exercício na 
Unidade, sem ônus  

4 R$ 
166.141,74 

4 R$ 
235.024,06 

4 R$ 
320.319,94 

Total Pessoal 
Requisitado, em 
exercício na 
Unidade 

4 R$ 
166.141,74 

4 R$ 
235.024,06 

5 R$ 
320.319,94 

* O Órgão cedente até o presente momento não encaminhou a respectiva fatura do exercício de 2008. 
Descrição: 2006 2007 2008 
 qtde despesa qtde despesa qtde despesa 
Pessoal cedido pela 
Unidade, com ônus  

0  0  0  

Pessoal cedido pela 
Unidade, sem ônus 

0  0  0  

Total Pessoal 
cedido pela 
Unidade 

0  0  0  

 
Descrição  2008 
 Quantidade  Despesa 
Pessoal envolvido em ações finalisticas da 
Unidade 

13 R$ 767.635,71 

Pessoal envolvido em ações de suporte da 
Unidade 

2 R$ 59.729,03 

Total Geral 15 R$ 827.364,74 
 
20. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes 
para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão. 
 
21. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ 
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