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1. APRESENTAÇÃO  
 

O presente Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar o desempenho e os resultados a 
partir dos atos praticados pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
bem como pelas Unidades Prestadoras de Contas – UPCs: Gabinete do Ministro; Comissão de 
Anistia; Secretaria Nacional de Justiça e Secretaria de Assuntos Legislativos. 

Conforme orientação, o relatório da SE deve demonstrar uma visão sistêmica da atuação do 
MJ. Assim, além de informações apresentadas de modo global de determinadas unidades do órgão 
que possuem relatório de gestão próprios, foram ainda inseridas unidades de assistência direta e 
imediata ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, como: Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual; Assessoria Especial de Controle Interno; 
Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares; e Consultoria Jurídica. 

Neste documento estão contempladas informações acerca dos acontecimentos e das realizações 
no exercício de 2017, como as alterações na estrutura organizacional e competências do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública – MJ, a partir do cenário político do Governo Federal. Trata também 
o Planejamento Estratégico MJ 2015-2019, e sua consequente necessidade de repactuação, frente às 
mudanças ocorridas ao longo do período na Pasta. Além disso, são relacionados os programas 
temáticos do Plano Plurianual – PPA 2016-2019 em que o MJ encontra-se responsável pela condução 
das políticas públicas, trazendo cada um de seus atributos estabelecidos (objetivos, metas, ações) com 
seus respectivos resultados alcançados. O relatório apresenta ainda informações e demonstrativos de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, logística, patrimonial, de pessoal e 
tecnológica que auxiliaram os gestores na execução de objetivos institucionais em 2017. 

A governança e a gestão de risco são abordadas a partir de suas estruturas estabelecidas no 
âmbito do Ministério para maior controle interno, trazendo ainda os mecanismos disponibilizados 
pelo órgão para o acesso do cidadão e seu relacionamento com a sociedade. Por fim, as UPCs versam 
sobre as medidas adotadas para o atendimento de demandas (recomendações/determinações) dos 
órgãos de controle no decorrer do exercício. 

A elaboração do relatório se deu com base nos normativos emanados pelo Tribunal de Contas 
da União – TCU: Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010; Decisões Normativas nº 161, 
de 1º de novembro de 2017, e nº 163, de 6 de dezembro de 2017; Portaria nº 65, de 28 de fevereiro 
de 2018.  

Assim, o relatório está estruturado em dez capítulos, sendo o último destinado aos anexos. 
Todos os itens do conteúdo da prestação de contas de 2017, previsto pelo TCU, e considerados 
aplicáveis às UPCs do relatório foram contemplados, com exceção daqueles que tratam de 
“Informações sobre a realização das receitas” (Desempenho Orçamentário), “Gestão de Fundos” 
(Áreas Especiais da Gestão) e “Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano 
ao Erário” (Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle), sendo justificadas na 
introdução de seus respectivos capítulos.  

Em decorrência do disposto no art. 10, do Decreto nº 9.122, de 9 de agosto de 2017, que 
estabelece a possibilidade de apoio mútuo entre o MJ e o Ministério dos Direitos Humanos – MDH 
nas áreas administrativa, logística, orçamentária, financeira e de gestão de pessoas, no exercício de 
2017, o presente relatório traz ainda um capítulo específico para abordar tal apoio em “Outras 
Informações”.   

Dentre as principais realizações da gestão no âmbito das unidades inseridas no relatório em 
2017, destacam-se: 

•  Repactuação do Planejamento Estratégico MJ 2015-2019; 
•  Estabelecimento do Modelo de Apuração de Custos do MJ, com a implementação na maioria 
de suas unidades; 
•  Consolidação do projeto de Teletrabalho; 
•  Elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
PETIC 2017-2020; 



17 
 

• Estabelecimento formal da Política Gestão de Governança, Integridade, Riscos e Controles 
Internos do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
• Publicação dos critérios de prioridade para a análise de requerimentos da Comissão de Anistia, 
atendendo aos princípios de isonomia e transparência e à orientação do TCU; 
• Inauguração de 2 Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro nos Estados de 
Santa Catarina e do Maranhão; 
• Realização do I Seminário Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
Contrabando de Migrantes. 
 
No entanto, obstáculos comprometeram a consecução de algumas ações no exercício de 

referência do relatório. Como observadas no exercício anterior e que perduraram ao longo de 2017, 
diversas modificações na estrutura do órgão foram solicitadas pelo Governo Federal, resultando em 
mudanças significativas no MJ – nomenclatura, competências, criação/extinção de unidades que o 
compõem, dirigentes. Tais mudanças impactaram também a gestão orçamentária da Pasta, 
empreendendo esforços para dedução de riscos à descontinuidade de políticas públicas de 
competência do MJ.  
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 
 

O primeiro capítulo do presente relatório identifica e caracteriza as Unidades Prestadoras de 
Contas que o compõem, apresentando em seus subitens: finalidades e competências; contexto em que 
tais unidades se encontram inseridas, a partir de um detalhamento de seus ambientes de atuação; 
estrutura orgânica; e, identificação dos macroprocessos finalísticos.   
 
2.1. Finalidade e Competências 
 
2.1.1.  Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

A Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública – SE/MJ tem por 
finalidade assistir ao Ministro de Estado no alcance da sua missão institucional, assegurando o 
perfeito funcionamento do órgão.  

Sua estrutura e finalidade estão estabelecidas no Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, 
que sanciona a estrutura regimental do Ministério, e também na Portaria nº 1.222, de 21 de dezembro 
de 2017, que aprova o Regimento Interno da Secretaria Executiva. 

Dentre as competências institucionais elencadas à Secretaria Executiva – SE, destacam-se as 
seguintes: assistir o Ministro de Estado na supervisão e na coordenação das atividades das 
Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas, auxiliando-o na 
definição das diretrizes e na implementação das ações da área de sua competência, além de elaborar 
e orientar a política de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no âmbito do Ministério. 

 Também cabe à SE, por meio de suas Subsecretarias, supervisionar e coordenar as atividades 
relacionadas aos sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e modernização 
administrativa, de contabilidade, de administração financeira, de custos, de administração dos 
recursos de informação e informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de transparência e 
acesso a informações, atuando como órgão setorial dos seguintes sistemas: Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP; Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal – SIPEC; Sistema de Organização e Modernização Administrativa; Sistema de Serviços 
Gerais – SISG; Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGA; Sistema de Organização e 
Inovação do Governo Federal – SIORG; Sistema Integrado de Planejamento e de Orçamento – SIOP; 
Sistema de Contabilidade Federal; Sistema de Informação de Custos do Governo Federal; e, Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

No desenvolvimento de suas atividades, a SE conta com o apoio de um Secretário Executivo 
Adjunto, cujas principais competências são a de assessorar o Secretário Executivo e de supervisionar 
e coordenar as atividades da Subsecretaria de Administração – SAA e da Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento – SPO. Possui, ainda, em sua estrutura um Gabinete que tem, entre suas 
atribuições, prestar assistência ao Secretário Executivo em suas funções de representação 
institucional, elaborando e acompanhando as pautas de trabalho e supervisionando as atividades das 
Coordenações de Documentação e Apoio Administrativo e de Análise Técnica. 

A Subsecretaria de Administração, unidade subordinada à SE, tem como competência planejar, 
coordenar, supervisionar a execução das atividades relativas aos sistemas federais de administração 
de recursos de informação e informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de gestão de 
documentos e de arquivos, promovendo a articulação entre o Ministério e os órgãos centrais dos 
referidos sistemas. Além disso, cabe à SAA, a elaboração e consolidação dos planos e dos programas 
relacionados às atividades de sua competência, bem como o seu acompanhamento e avaliação. 
Encontra-se formalmente subordinadas à sua estrutura as seguintes Coordenações-Gerais da 
Secretaria Executiva: Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais – CGDS; 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGL; Coordenação-Geral de Infraestrutura e 
Governança de Tecnologia da Informação – CGTI; Coordenação-Geral de Desenvolvimento de 
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Sistemas – CGSIS; Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP; e, Coordenação-Geral de 
Arquitetura e Engenharia – CGAE. 

Outra unidade subordinada à SE é a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cujas 
competências compreendem, entre outras: planejar, coordenar e supervisionar a execução das 
atividades das Coordenações-Gerais de Gestão Estratégica e Inovação Institucional e de Orçamento 
e Finanças – CGGE e CGOF, respectivamente, bem como da Coordenação de Contabilidade – 
CCONTAB; desenvolver atividades de execução orçamentária, financeira e contábil; realizar 
tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e 
de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário; 
homologar processos de Sentenças Judiciais no Módulo de Ações Judiciais do Sistema de Gestão de 
Pessoas do Governo Federal – SIGEPE; além de prestar assistência ao Secretário Executivo na 
fixação de diretrizes nos assuntos de sua competência. 
 
2.1.2. Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a 
Propriedade Intelectual  
 

O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual – CNCP 
consiste em um órgão colegiado, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e vinculado à Secretaria Executiva. Suas competências estão estabelecidas no 
Decreto nº 5.244 de 14 de outubro de 2004, bem como na Portaria nº 2.258, de 28 de dezembro de 
2007, que aprova o Regimento Interno da Unidade. 

Tem por finalidade, dentre outras, elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de 
plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a 
propriedade intelectual; incentivar e auxiliar o planejamento de operações especiais e 
investigativas; apoiar as medidas necessárias ao combate à pirataria junto aos Estados da Federação; 
estabelecer mecanismos de diálogo e colaboração com os Poderes Legislativo e Judiciário; além de 
fomentar o treinamento de agentes públicos envolvidos em operações e processamento de 
informações relativas à pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual. 
 
2.1.3.  Gabinete do Ministro 
 

O Gabinete do Ministro – GM tem por competência dar assistência ao Ministro de Estado em 
sua representação política e social, ocupando-se das relações públicas e do preparo e despacho de seu 
expediente pessoal. 

Cabe ainda ao GM a coordenação de atividades que auxiliem a atuação  institucional do 
Ministério em âmbito internacional; a promoção da política de comunicação social e a publicidade 
institucional; a supervisão das atividades de ouvidoria e dos sistemas federais de transparência e 
acesso a informações; o apoio às atividades relacionadas ao sistema de correição do Poder Executivo 
e ao Sistema Federal de Controle Interno; e ainda a publicação oficial e a divulgação das matérias 
relacionadas à área de atuação do Ministério. 
 
2.1.4.  Assessoria Especial de Controle Interno 

 
Sob a égide da antiga estrutura regimental deste Ministério, prevista no Decreto nº 8.668, de 11 

de fevereiro de 2016, o cargo de Assessor Especial de Controle Interno estava vinculado ao Ministro 
de Estado, cuja atribuição precípua era apoiar as atividades relacionadas ao sistema de controle 
interno, especialmente na assistência ao Ministro e na orientação aos gestores desta Pasta sobre a 
forma de prestar contas e demais assuntos relacionados à área de controle interno. 

Com a edição do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, que passou a vigorar a partir da 
data de 5 de outubro de 2017, e que estabeleceu a nova estrutura regimental do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, foi criada a Assessoria Especial de Controle Interno – AECI, como órgão de 
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assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, tendo como principais atribuições: o 
acompanhamento e monitoramento dos trabalhos de auditorias realizados pelos órgãos de controle 
interno e externo, no âmbito do Ministério; o apoio na interlocução entre as unidades responsáveis 
por assuntos relacionados a ética, ouvidoria e correição no Ministério e os órgãos de controle interno 
e externo e de defesa do Estado; além do auxílio no desenvolvimento de ações de capacitação nas 
áreas de controle, de risco, de transparência e de integridade da gestão no MJ. 
 
2.1.5.  Secretaria de Assuntos Legislativos 

 
A Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL foi criada com a competência de prestar assessoria 

ao Ministro, especialmente na elaboração normativa das políticas públicas da Pasta e no 
acompanhamento das propostas legislativas nos temas afetos à temática Justiça e Segurança Pública. 

Dentre suas atribuições definidas no  Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, estão:  a 
elaboração normativa: envolvendo ainda o acompanhamento de normas jurídicas (minutas de 
Decretos, Anteprojetos de Lei e Emendas Constitucionais) nas áreas de competência do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública;  o acompanhamento do processo legislativo: além de acompanhar, se 
manifesta em relação a projetos de lei de interesse do Ministério nas áreas correspondentes, com a 
elaboração de notas técnicas a serem utilizadas para subsidiar o debate parlamentar; a manifestação 
nos processos de sanção presidencial em relação aos projetos de lei aprovados pelo Congresso 
Nacional; acompanhamento e gestão dos Requerimentos de Informação dirigidos ao Ministro e 
demais demandas Parlamentares dirigidas ao Ministério.  

No entanto, com a edição da Medida Provisória – MP nº 782, de 31 de maio de 2017, convertida 
na Lei nº 1.3502, de 1 de novembro de 2017, a estrutura do MJ sofreu alterações, resultando na 
publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, em que extinguiu a SAL. Suas 
competências foram redistribuídas entre a Assessoria Especial de Assuntos Federativos e 
Parlamentares – AFEPAR e Consultoria Jurídica – CONJUR. 

 
2.1.6.  Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares 
 

A Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares – AFEPAR, órgão de 
assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, foi criada a partir 
da publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017.  

Entre suas competências estão a articulação com o Congresso Nacional e o acompanhamento 
da tramitação legislativa dos projetos de interesse e/ou competência do Ministério, atividade exercida 
anteriormente pela extinta SAL. Também cabe à unidade participar do processo de interlocução com 
os Governos estaduais, distrital e municipais, as assembleias estaduais, a Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e as câmaras municipais nos assuntos de competência do MJ, com o objetivo de 
assessorá-los em suas iniciativas externas e de providenciar o atendimento às consultas formuladas, 
observadas as competências dos órgãos que integram a Presidência da República. 

Suas competências estão explicitadas no Regimento Interno da AFEPAR, por meio da Portaria 
nº 1.183, de 19 de dezembro de 2017. 

Nesse sentido, a AFEPAR tem o objetivo de aproximar o exercício das atribuições ministeriais 
com a atividade legislativa do Congresso Nacional, respeitando o princípio da separação dos poderes 
e com vistas ao bom funcionamento da Administração Pública. 
 
2.1.7.  Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

A Consultoria Jurídica – CONJUR, consiste em um órgão de execução da Advocacia-Geral 
da União – AGU, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública, nos termos do art. 2º, inciso I, alínea "e", e art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de 
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fevereiro de 1993, sem prejuízo das atribuições institucionais, subordinação técnica, coordenação, 
orientação, supervisão e fiscalização da AGU. 

Tem a finalidade, entre outras coisas, de prestar assessoria jurídica, assistindo o Ministério no 
controle interno da legalidade administrativa de seus atos, examinando a constitucionalidade, a 
juridicidade, a compatibilidade com o ordenamento jurídico e o interesse público dos projetos de lei 
em fase de sanção. A unidade também tem a competência de examinar e elaborar manifestação 
jurídica em processos administrativos disciplinares e respectivos recursos submetidos à decisão do 
Ministro; formular propostas de atos normativos; e, fornecer os subsídios requeridos para a atuação 
consultiva, judicial e extrajudicial dos membros da AGU.  
 
2.1.8.  Comissão de Anistia 
 

A Comissão de Anistia – CA tem por finalidade examinar os requerimentos de anistia política 
e assessorar o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública em suas decisões. Além disso, 
também compete à unidade a formulação e promoção de ações e projetos referentes a reparação e 
memória, bem como a implementação e manutenção do Memorial de Anistia Política do Brasil. Sua 
estrutura e competências estão previstas tanto no Decreto 9.150, de 4 de setembro de 2017 quanto na 
Portaria nº 29, de 15 de janeiro de 2018, que sanciona seu Regimento Interno.   

Cabe ressaltar que a instituição da CA no âmbito do MJ se deu por força da Lei nº 10.559, de 
13 de novembro de 2002, criada para regulamentar o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988, que dispõe que será "concedida anistia política 
aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data de promulgação da Constituição, foram 
atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção". 
 
2.1.9.  Secretaria Nacional de Justiça 
 

A Secretaria Nacional de Justiça – SNJ é órgão integrante da estrutura organizacional do MJ 
com competências institucionais definidas pelo Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, 
destacando-se os temas das migrações, refúgio, classificação indicativa, titulação de entidades 
sociais, cooperação jurídica internacional, enfrentamento ao tráfico de pessoas, combate à lavagem 
de dinheiro e recuperação de ativos. 

A fim de abarcar tal diversidade temática, foram estabelecidas como competências da Secretaria 
Nacional de Justiça: i)  a promoção da política de justiça, por intermédio da articulação com os órgãos 
federais, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem 
dos Advogados do Brasil, os Governos Estaduais e Distrital, as Agências Internacionais e as 
Organizações da Sociedade Civil; ii) a coordenação de negociação de acordos e formulação de 
políticas de cooperação jurídica internacional, civil e penal, bem como a execução dos pedidos e das 
cartas rogatórias relacionadas a essas matérias, inclusive em assuntos de prestação internacional de 
alimentos, acesso internacional à justiça, subtração internacional de crianças e adolescentes, adoção 
internacional de crianças e adolescentes, extradição, transferência de pessoas condenadas, 
transferência da execução da pena e recuperação de ativos; iii) a coordenação de ações relativas à 
recuperação de ativos; iv) a coordenação, em parceria com os demais órgãos da Administração 
Pública Federal, da formulação e implementação das políticas de migrações, refúgio e apatridia, de 
classificação indicativa e de modernização, aperfeiçoamento e democratização do acesso à justiça; v) 
a coordenação e desenvolvimento das atividades referentes à relação do Ministério com os atores do 
sistema de justiça; vi) orientação sobre os processos de provimento e vacância de cargos de 
magistrados de competência do Presidente da República, estipuladas no Decreto nº 9.150, de 4 de 
setembro de 2017 e na Portaria nº 1.223, de 21 de dezembro de 2017; dentre outros. 
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2.2. Ambiente de Atuação 
 
O Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJ é um órgão da administração pública federal 

direta, envolvido em políticas públicas complexas e plurais, que atua em diversas temáticas, 
como: defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; políticas 
sobre drogas, segurança pública, polícias federal e rodoviária; defesa da ordem econômica nacional 
e dos direitos do consumidor; direitos dos índios; política nacional de arquivos; política 
penitenciária nacional; nacionalidade, imigração e estrangeiros; prevenção e repressão à lavagem 
de dinheiro, cooperação jurídica internacional, entre outros. 

Assim como no exercício anterior, o cenário político em que o Ministério esteve inserido, em 
2017, envolveu significativas mudanças, principalmente em seu contexto institucional legal. 

Por meio da MP nº 768, de 2 de fevereiro de 2017, o Ministério da Justiça e Cidadania foi 
transformado em Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo extintas de sua estrutura as 
Secretarias Especiais de Políticas para as Mulheres; de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 
de Direitos Humanos; dos Direitos da Pessoa com Deficiência; de Promoção e Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa; e dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir da criação do Ministério dos 
Direitos Humanos – MDH.  

A supracitada Medida Provisória foi revogada pela MP nº 782, de 31 de maio de 2017, 
posteriormente convertida na Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, mantendo-se a 
nomenclatura, áreas de competências e estrutura básica do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. 

A partir das mudanças advindas com tais normativos, fez-se necessária a adequação na 
estrutura do MJ, resultando na publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, com 
maior direcionamento na atuação do órgão para a segurança pública. Outro fator que determinou a 
nova configuração de estrutura do MJ se deu em decorrência da extinção da Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE, e das Funções Comissionadas de 
Grandes Eventos – FCGE, face ao disposto na Lei nº 13.020, de 6 de agosto de 2014. Dessa forma, 
a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP sucedeu a SESGE para todos os fins.  

O novo decreto extinguiu ainda a Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL, sendo suas 
competências remanejadas em parte para a Assessoria Especial de Assuntos Federativos e 
Parlamentares – AFEPAR, ora criada, e em parte para a Consultoria Jurídica. 

Outro fator de grande impacto no ambiente de atuação do MJ diz respeito a troca da equipe 
dirigente em 2017, contando com 3 Ministros de Estado no período, o que refletiu em distintas 
priorizações e conduções das políticas. Por este motivo, e por alterações nas diretrizes estratégicas, 
tornou-se imperativa a repactuação do planejamento estratégico no âmbito do Ministério, assunto 
este a ser tratado em tópico específico do presente relatório.  
 
 
2.3. Organogramas 
 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJ contou com duas estruturas regimentais 
distinta ao longo do ano de 2017. O Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, alterado pelo 
Decreto nº 8.689, de 10 de março de 2016, vigorou na maior parte do período até ser revogado a partir 
da publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017. Este, por sua vez, entrou em vigor em 
5 de outubro de 2017, trazendo significativas alterações para a Pasta, conforme mencionado acima 
no item “2.2. Ambiente de Atuação”.  

Assim, para maior compreensão das estruturas das UPCs deste relatório, optou-se por 
apresentar ambos organogramas. Cabe ainda registrar que, conforme previsto no art. 7º do Decreto nº 
9.150/2017, foram realizadas permutas entre cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superior – DAS e Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE entre as 
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unidades do MJ, por meio da Portaria nº 820, de 29 de setembro de 2017, mantendo-se os 
quantitativos previstos no referido Decreto.  
 
 
2.3.1.  Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
 

Figura 1: Organograma Secretaria Executiva – SE (1) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016.  
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Figura 2: Organograma Secretaria Executiva – SE (2.1) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017 – com atualizações nas permutas de cargos por meio da Portaria nº 820/2017. 
 
 

Figura 3: Organograma Secretaria Executiva – SE/ SAA (2.2) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017 – com atualizações nas permutas de cargos por meio da Portaria nº 820/2017. 
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Figura 4: Organograma Secretaria Executiva – SE/ SPO (2.3) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
 
Quadro 2.3.1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria Executiva 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Subsecretaria de 
Administração 

Responsável pelos processos de recursos de 
informação e informática, gestão de 
pessoas, gestão documental e serviços 
gerais, arquitetura e engenharia, licitações e 
contratos. Assim, promove a articulação 
com os órgãos centrais dos sistemas 
federais. Tais atividades apoiam as 
consecuções das políticas públicas de 
competência do Ministério. 
 

Johaness Eck Subsecretário 

01/01/2017 
a 

08/01/2017 
 

14/01/2017 
a 

09/04/2017 
 

15/04/2017 
a 

17/07/2017 

Fauze Martins 
Chequer 

Subsecretário 
Substituto 

09/01/2017 
a 

13/01/2017 
 

10/04/2017 
a 

14/04/2017 

Rogério 
Xavier Rocha 

Subsecretário 

14/07/2017 
a 

03/12/2017 
 

16/12/2017 
a 

31/12/2017 
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Eliza Pimentel 
da Costa 
Simões 

Subsecretária 
Substituta 

04/12/2017 
 a  
15/12/2017 

Subsecretaria de 
Planejamento e 

Orçamento 

Supervisionar e apoiar as atividades das 
Coordenações-Gerais de Orçamento e 
Finanças, Gestão Estratégica e Inovação 
Institucional e da Coordenação de 
Contabilidade, promovendo articulação 
com os órgãos centrais dos sistemas 
federais correspondentes. Autorizar o 
pagamento de sentenças judiciais e de 
exercícios anteriores; e emitir documentos 
relacionados aos assuntos supracitados. 
 

Fauze Martins 
Chequer 

Subsecretário 

01/01/2017 
a 

16/07/2017 
 

01/08/2017 
a 

26/11/2017 

David de Lima 
Freitas 

Subsecretário 
Substituto 

17/07/2017 
a 

31/07/2017 
 

27/11/2017 
a 

11/12/2017 
 

12/12/2017 
a 

12/12/2017 
 

18/12/2017 
a 

22/12/2017 

Christiane 
Maranhão de 

Oliveira 
Subsecretária 

13/12/2017 
a 

17/12/2017 
 

23/12/2017 
a 

31/12/2017. 

 
2.3.2. Gabinete do Ministro 
 
 

Figura 5: Organograma Gabinete do Ministro – GM (1.1) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016.  
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Figura 6: Organograma Gabinete do Ministro – GM (1.2) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 
  
 

Figura 7: Organograma Gabinete do Ministro – GM (2.1) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
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Figura 8: Organograma Gabinete do Ministro – GM (2.2) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
 
Quadro 2.3.2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Gabinete do Ministro 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Assessoria 
Internacional 

Identificar os assuntos de interesse da 
política externa brasileira que 
requeiram participação de unidades 
subordinadas ao MJ, bem como 
aqueles temas e programas que 
possam ser objeto de cooperação 
internacional e intermediá-los em 
conjunto com o Ministério das 
Relações Exteriores – MRE; 
assessorar o Ministro nos assuntos 
internacionais de interesse do 
Ministério; deliberar sobre a 
participação do Ministro ou seus 
representantes em eventos 
internacionais. 

Márcia 
Loureiro 

Chefe da Assessoria 
Internacional 

01/01/2017 
a 

 22/08/2017 

Roberta 
Chaves de 
Oliveira 

Chefe da Assessoria 
Internacional 

Substituta 

23/08/2017 
a 

23/10/2017 

Camila 
Colares 
Bezerra 

Chefe da Assessoria 
Internacional 

24/10/2017 
a 

31/12/2017 

Assessoria de 
Comunicação 

Social 

Planejar, coordenar e executar a 
política de Comunicação Social do 
Ministério; produzir e divulgar 
conteúdos institucionais; participar 
aos dirigentes todos os assuntos de 
interesse do MJ veiculados nos meios 
de comunicação; atender às 
solicitações de informação dos meios 
de comunicação; coordenar 
atividades relacionadas à publicidade 
institucional do Ministério; organizar 
e manter a página do Ministério na 

Henry Wilson 
Munhoz 
Wender 

Chefe da Assessoria 
de Comunicação 

Social 

01/01/2017 
a  

06/01/2017 

Marlo 
Litwinski 

Chefe da Assessoria 
de Comunicação 

Social 

13/03/2017 
a 

01/07/2017 
Cleiton 

Monteiro de 
Sousa 

Chefe da Assessoria 
de Comunicação 
Social Substituto 

02/07/2017 
a 

30/07/207 

Renato Ferraz 
Lima 

Chefe da Assessoria 
de Comunicação 

Social 

31/07/2017 
a 

14/08/2017 
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Internet, redes sociais e rede interna 
de comunicação; avaliar e aprovar os 
materiais gráficos, publicitários, 
audiovisuais e de web produzidos 
pelos setores do Ministério. 

Katia Regina 
Rodrigues de 

Oliveira 

Chefe da Assessoria 
de Comunicação 
Social Substituta 

11/09/2017 
a 

21/09/2017 
Antônio 
Augusto 
Brentano 

Chefe da Assessoria 
de Comunicação 

Social 

04/12/2017 
a 

31/12/2017 

Ouvidoria-Geral 

Exercer a função de Ouvidoria-Geral 
dos índios, do consumidor, das 
polícias federais e dos demais temas 
afetos à Pasta; planejar, coordenar, 
desenvolver e orientar tecnicamente a 
rede de representantes de ouvidoria 
do Ministério; planejar, coordenar, 
desenvolver e orientar tecnicamente a 
rede de transparência e acesso à 
informação do Ministério; fornecer 
aos dirigentes do órgão informações e 
dados, sugerindo-lhes formas ou 
pontos de aprimoramento da gestão e 
dos serviços públicos prestados pelo 
Ministério; promover a interlocução 
entre o cidadão e o Ministério; 
promover a transparência pública, o 
acesso à informação pública e a 
abertura de dados; fomentar o 
cumprimento das normas relativas ao 
acesso à informação na forma da Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e do Decreto nº 7.724, de 16 de 
maio de 2012. 

Helena Melo 
Moura 

Ouvidora-Geral 
01/01/2017 

a 
04/08/2017 

Valdirene 
Francisca 

Pinto 

Ouvidora-Geral 
Substituta 

07/08/2017 
a 

08/10/2017 

Maria das 
Graças 

Gonçalves 
Almeida 

Ouvidora-Geral 
09/10/2017 

a 
31/12/2017 

Corregedoria-
Geral 

Executar as atividades relacionadas à 
prevenção e à apuração de 
irregularidades disciplinares, por 
meio da instauração e da condução de 
procedimentos correcionais, 
disciplinares e sindicâncias 
patrimoniais; representar ao Ministro 
pelo afastamento do exercício do 
cargo, ou do exercício em outro setor 
ou órgão, de servidor que responda a 
processo disciplinar; propor ao Órgão 
Central do Sistema de Correição do 
Poder Executivo Federal medidas que 
visem à definição, padronização, 
sistematização e normatização dos 
procedimentos operacionais atinentes 
à atividade de correição; manter 
registro atualizado da tramitação e do 
resultado dos processos e expedientes 
em curso, além de encaminhar ao 
Órgão Central do Sistema dados 
consolidados e sistematizados 
relativos aos resultados das 
sindicâncias e dos processos 
administrativos disciplinares, bem 
como à aplicação das penas 
respectivas; e prestar apoio ao Órgão 
Central do Sistema na instituição e 
manutenção de informações para o 
exercício das atividades de correição. 

Eduardo 
Adolfo do 

Carmo Assis 
Corregedor-Geral 

01/01/2017 
a 

31/12/2017 
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2.3.3. Assessoria Especial de Controle Interno 
 
 

Figura 9: Organograma Assessoria Especial de Controle Interno – AECI 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017 – com atualizações nas permutas de cargos por meio da Portaria nº 820/2017. 
 
Quadro 2.3.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da AECI 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Assessoria 
Especial de 

Controle Interno 

Assessorar o Ministro, bem como os 
demais gestores desta Pasta nas áreas 
de controle, risco, transparência e 
integridade da gestão. 

Cláudio 
Antônio de 
Almeida Py 

Chefe da Assessoria 
Especial de Controle 

Interno 

01/01/2017  
a 

 31/12/2017 

 
2.3.4. Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares 

 
Como mencionado em itens anteriores, a partir do Decreto nº 9.150/2017, a Secretaria de 

Assuntos Legislativos foi extinta, tendo suas competências redistribuídas tanto para a Assessoria 
Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares, unidade criada pelo referido decreto, quanto 
para a Consultoria Jurídica. 

Para maior esclarecimento, segue parte do organograma da extinta SAL com os cargos que 
possuíam as competências remanejadas para a AFEPAR.  
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Figura 10: Organograma da Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL (1.1) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 
 
 

Figura 11: Organograma da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares - AFEPAR 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
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Quadro 2.3.4 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da AFEPAR 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Assessoria 
Especial de 
Assuntos 

Federativos e 
Parlamentares 

Dirigir, coordenar, supervisionar e 
controlar as atividades da Assessoria, 
bem como assessorar o Ministro da 
Justiça nas demais demandas que 
envolvem Parlamentares. 

João Luiz 
Pinto Coelho 
Martins de 

Oliveira 

Chefe da Assessoria 
05/10/2017 

a  
31/12/2017 

Coordenação-
Geral de Assuntos 

Federativos e 
Parlamentares 

Planejar, coordenar, orientar e 
executar as atividades de interlocução 
do Ministério com as Casas do 
Congresso Nacional, referente ao 
processo legislativo das proposições 
em tramitação; Assessorar o Ministro 
nas demais demandas que envolvem 
Parlamentares; Acompanhar a 
execução de Emendas Parlamentares 
Individuais e de Bancada, destinadas 
ao Ministério e às entidades a ele 
vinculadas. 

Lucas Alves 
Lima de 

Barros Góes 
Coordenador-Geral 

05/10/2017  
a  

31/12/2017 

Assessoria de 
Assuntos 

Parlamentares 
(Pertencente à 

SAL até a 
publicação do 

Decreto nº 
9.150/2017). 

Acompanhamento dos projetos de lei 
de interesse do Ministério no 
Congresso Nacional, articulação com 
os demais Ministérios em relação aos 
projetos de interesse do governo, e 
prestação de assistência ao gabinete 
do Ministro nas demandas que 
envolvem Parlamentares 

Flávio Dias 
Patrício 

Chefe da Assessoria 
01/01/2017 

a 
23/03/2017 

Ana Carolina 
Guitton Leal 

Chefe da Assessoria 
31/03/2017 

a 
22/06/2017 

Lucas Alves 
Lima de 

Barros Góes 
Chefe da Assessoria 

28/07/2017 
a 

04/10/2017 

 
2.3.5. Consultoria Jurídica 

 
Assim como a AFEPAR, algumas competências da extinta SAL foram alocadas para 

Consultoria Jurídica, sendo apresentado abaixo parte do organograma com os cargos que possuíam 
as atribuições remanejadas para a CONJUR.  
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Figura 12: Organograma da Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL (1.2) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016.  
 
 

Figura 13: Organograma da Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL (1.3) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 
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Figura 14: Organograma da Consultoria Jurídica - CONJUR 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017 – com atualizações nas permutas de cargos por meio da Portaria nº 820/2017. 
 
 
2.3.6. Comissão de Anistia 
 

Figura 15: Organograma da Comissão de Anistia – CA (1) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 
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Figura 16: Organograma da Comissão de Anistia – CA (2) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 

 
Quadro 2.3.6 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Comissão de Anistia 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Conselho da 
Comissão de 

Anistia 

Órgão de assessoramento do Ministro 
de Estado da Justiça e Segurança 
Pública. 

Almino Monteiro 
Alvares Afonso 

Presidente da 
Comissão de 

Anistia 

01/01/2017 
a 

25/01/2017 

Fernando Dias 
Menezes de 

Almeida 

26/01/2017 
a 

03/05/2017 

Arlindo 
Fernandes de 

Oliveira 

04/05/2017 
a 

18/09/2017 

Paulo Henrique 
Kuhn 

07/12/2017 
a 

31/12/2017 

Diretor 

Supervisionar as atividades 
administrativas da CA, estabelecendo 
diretrizes e procedimentos relativos à 
gestão processual e administrativa. 

Renato Jimenez 
Marianno 

Diretor 

01/01/2017 
a 

01/09/2017 

Paulo Henrique 
Kuhn 

05/12/2017 
a 

31/12/2017 

Coordenação-
Geral de Gestão 

Processual 

Dar suporte administrativo à apreciação 
de requerimentos de anistia política pelo 
Conselho, coordenando as atividades de 
protocolo, análise, diligências, 
julgamento e finalização. 

José Roberto 
Machado Farias 

Coordenador-
Geral 

01/01/2017 
a 

19/12/2017 

Carla Baksys 
Pinto 

20/12/2017 
a 

31/12/2017 
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2.3.7. Secretaria Nacional de Justiça 
 
 

Figura 17: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania - SNJ (1.1) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 
 

Figura 18: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania - SNJ (1.2) 
 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016.  
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Figura 19: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania - SNJ (1.3) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 

 
 

Figura 20: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania - SNJ (1.4) 

 
Fonte: Decreto 8.668/2016. 
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Figura 21: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça - SNJ (2.1) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017 – com atualizações nas permutas de cargos por meio da Portaria nº 820/2017. 
 
 

Figura 22: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça - SNJ (2.2) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
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Figura 23: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça - SNJ (2.3) 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
 

Figura 24: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça - SNJ (2.4) 
 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017 – com atualizações nas permutas de cargos por meio da Portaria nº 820/2017. 
 
Quadro 2.3.7 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria Nacional de Justiça 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Departamento de 
Recuperação de 

Ativos e 
Cooperação Jurídica 

Internacional 

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

Ricardo Andrade 
Saadi 

Diretor 

01/01/2017 
a 

31/01/2017 

Luiz Roberto 
Ungaretti de Godoy 

02/02/2017 
a 

31/12/2017 
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Departamento de 
Políticas de Justiça 

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

Cláudio Perét Dias 

Diretor 

01/01/2017 
a 

10/04/2017 

Jorge da Silva 
11/04/2017 

a 
21/11/2017 

Geraldo Luiz 
Nugoli 

22/11/2017 
a 

31/12/2017 

Departamento de 
Migrações 

Coordenar a política nacional para 
migrações e refúgio. 

Silvana Helena 
Vieira Borges 

Diretora 
01/01/2017 

a 
31/12/2017 

 
 
2.4. Macroprocessos Finalísticos 
 

A Cadeia de Valor do Ministério da Justiça e Segurança Pública reúne em macroprocessos 
aqueles processos considerados relevantes para desempenhar as grandes funções estratégicas da 
instituição. Contemplando todas as unidades do MJ, distingue os macroprocessos finalísticos 
daqueles de suporte e gestão. 

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

Portanto, os macroprocessos de apoio das UPCs são aqueles considerados macroprocessos 
finalísticos da Secretaria Executiva. 

Ressalta-se que diversas unidades do Ministério estão envolvidas nos macroprocessos 
elencados abaixo, embora as informações apresentadas nos quadros correspondem à condução apenas 
das UPCs inseridas no presente relatório. Assim, há possibilidade de os mesmos macroprocessos 
serem abordados nos relatórios de gestão de demais unidades do MJ, trazendo complementos 
exclusivos de suas respectivas atuações. 

 
2.4.1. Macroprocessos envolvidos na Secretaria Executiva 
 
Quadro 2.4.1.1 – Macroprocesso SE: Gestão e Controle Institucional 

UNIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA 

Macroprocesso 1 

Gestão e Controle Institucional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/ Arquivo Nacional – AN/ Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE/ Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN/  Polícia Federal – PF/ Polícia Rodoviária Federal – PRF/Fundação Nacional do Índio – FUNAI/ 
Gabinete do Ministro – GM/ Consultoria Jurídica do MJ – CONJUR/ Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL/ 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/ Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 
– SESGE/ Secretaria Nacional de Justiça – SNJ/ Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – SENAD/ Secretaria 
Nacional do Consumidor – SENACON 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando suporte e 
direcionamento para que os processos finalísticos possam ser executados. 
Processos relacionados na Unidade  
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- Gerir estratégia; 
- Prestar contas da gestão; 
- Apurar danos ao erário (Tomada de Contas Especial – TCE); 
- Gerir a estrutura organizacional; 
- Gerir informação bibliográfica; 
- Realizar gestão documental; 
- Gerir processos organizacionais; 
- Gerir portfólio de programas e projetos; 
- Promover transparência e acesso à informação; 
- Gerir o desempenho institucional. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Solicitação de mapeamento; 
- Diretrizes estratégicas; 
- Termo de Abertura do Projeto – TAP; 
- Diretrizes do Comitê de Governança Estratégica; 
- Ofício de comunicação do início do processo de elaboração do Plano Plurianual – PPA; 
- Informações sobre a atuação do MJ nos programas temáticos do PPA; 
- Lei do PPA publicada; 
- Lei Orçamentária Anual – LOA publicada; 
- Ofício e minuta de relatório anual de avaliação do PPA do MJ; 
- Diretrizes e Orientações da Mensagem Presidencial; 
- Diretrizes e Orientações da Prestação de Contas do Presidente da República – PCPR; 
- Instruções Normativas, Decisões Normativas e Portarias para orientação, organização e consolidação do Relatório 
de Gestão; 
- Pedido de alteração de Regimento Interno; 
- Pedido de reestruturação e reorganização; 
- Solicitação de mapeamento de processos; 
- Diretrizes de trabalho de gestão de processos; 
- Solicitação de informação pelo cidadão; 
- Diretrizes e critérios para escolha de metas de avaliação de desempenho institucional; 
- Portarias de procedimentos e critérios, bem como de fixação das metas escolhidas para o ciclo. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Ministro/ Secretaria Executiva; 
- Gabinete do Ministro; 
- Unidades do MJ, incluindo a CGGP; 
- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP; 
- Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos – SEPLAN; 
- Secretaria de Orçamento Federal – SOF; 
- Casa Civil da Presidência da República; 
- Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU; 
- Tribunal de Contas da União – TCU. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Planejamento estratégico elaborado e monitorado; 
- PPA gerido; 
- Prestação de Contas Anual do Presidente da República do MJ elaborada; Mensagem Presidencial do MJ elaborada; 
Relatório de Gestão elaborado; 
- Processos de TCE instaurados e executados; 
- Resposta ao pedido de reestruturação e reorganização recebida; Proposta de elaboração e atualização de regimento 
interno realizada; 
- Informação bibliográfica gerenciada; 
- Documento/processo arquivado; Documento/processo devolvido ao órgão de origem; 
- Processos geridos; Plano de melhorias e indicadores de desempenho acompanhados; 
- Projeto e/ou programa monitorado e finalizado; 
- Informação prestada ao cidadão, informação divulgada no Portal do MJ; 
- Metas definidas, mensuradas e revisadas. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Ministério da Justiça e Segurança Pública;  
- Unidades do MJ, incluindo Secretaria Executiva e Gabinete do Ministro;  
- SEPLAN;  
- SOF;  
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- Casa Civil;  
- CGU;  
- TCU;  
- Presidência da República;  
- Sociedade civil;  
- Órgãos públicos;  
- Servidores. 
Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional – CGGE 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 1 
Não se aplica 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 1 
As atividades de planejamento estratégico foram conduzidas a partir da diretriz estratégica de repactuação do 
Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, elaborado com base na metodologia do Balanced Scorecard – BSC, 
utilizada também para o monitoramento dos objetivos, indicadores e metas estratégicos. Sobre o gerenciamento dos 
projetos estratégicos, aplicou-se como referência a metodologia do Project Management Institute – PMI para definição, 
monitoramento e controle da carteira estratégica. O planejamento estratégico foi repactuado em conjunto com todas as 
unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a revisão dos objetivos, indicadores, metas e projetos 
estratégicos. No âmbito das atividades de gestão de processos, foram realizados cursos de capacitação em elaboração 
e otimização de fluxogramas para servidores do Ministério, além do desenvolvimento dos fluxogramas de processos 
internos do Gabinete do Ministro.  
Ainda relacionado às atividades de planejamento, no ano 2017, foi realizado o acompanhamento do PPA, por 
solicitação da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos – SEPLAN/MP. O Ministério foi instado a se 
manifestar sobre o Acordão 1320/2017 a respeito da Prestação de Contas do Presidente da República, exercício 2016, 
mais especificamente sobre o Objetivo 1044 do Programa 2081. Em continuidade às atividades voltadas para o PPA, 
a SEPLAN solicitou detalhamento dos indicadores e os atributos das metas quantitativas que compõem os programas 
temáticos de responsabilidade do MJ.  
Ressalta-se ainda que, conforme previsto em lei, ocorreu a revisão do PPA 2016-2019, possibilitando apenas as 
seguintes alterações: 
1- Revisão ou atualização de Metas, de modo a compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais 
e pelas leis de crédito adicional; 
2- Alteração das Metas qualitativas; e  
3- Inclusão, exclusão ou alteração de Indicadores, Iniciativas e Órgão responsável por Objetivo ou Meta. 
Como na revisão proposta, não foi permitida a exclusão de metas ou alterações no seu espoco de atuação, o processo 
foi voltado para a inclusão e exclusão de iniciativas e/ou indicadores.   
Ainda em 2017, iniciou-se o ciclo do monitoramento do PPA junto às unidades finalísticas do Ministério. No entanto, 
nesse ano, o MJ não foi provocado a se manifestar sobre as Agendas Transversais. Quanto aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, da agenda 2030, o MJ realizou o levantamento de Políticas Públicas junto aos 
Programas Temáticos do PPA, mapeando os objetivos, as metas e as iniciativas que possuem relação direta com as 
metas relacionadas aos ODS. O escopo do mapeamento consiste no aperfeiçoamento do PPA com base nos ODS, 
possibilitando um monitoramento unificado dos resultados alcançados. 
Com relação às metas institucionais e global da Avaliação de Desempenho Institucional, processo responsável por 
aferir o desempenho institucional das unidades do Núcleo Central do MJ, para fins de pagamento da gratificação dos 
servidores, no ano de 2017 foi finalizada a Avaliação do Ciclo 2016-2017 e iniciado o Ciclo 2017-2018. Para tanto, 
foi formado Grupo de Trabalho para escolha das metas e indicadores e para realizar o acompanhamento do resultado 
das metas mensalmente e trimestralmente.  
Também foram elaborados os relatórios governamentais anuais: Mensagem Presidencial, Prestação de Contas do 
Presidente da República, Relatório de Gestão da Secretaria Executiva, encaminhados à Casa Civil, à CGU e ao TCU, 
respectivamente. A condução dos trabalhos foi realizada pela CGGE que, por meio de cronogramas internos garantiu 
que tais relatórios fossem entregues nos prazos determinados.   
Quanto à estrutura regimental do MJ, esta sofreu alterações durante o ano de 2017 com a publicação da Lei nº 13.502, 
de 1º de novembro de 2017, que revogou a MP nº 768, de 2 fevereiro de 2017, e transformou o Ministério da Justiça e 
Cidadania em Ministério da Justiça e Segurança Pública. Assim, a reestruturação teve como finalidade readequar a 
estrutura do Ministério à nova realidade do Ministério, abrangendo a criação, fusão e supressão de unidades 
administrativas. Como resultado, foi publicado em setembro o Decreto nº 9.150/2017, aprovando nova estrutura 
regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir da publicação do documento, esforços foram 
concentrados na elaboração e atualização dos Regimentos Internos das unidades do MJ.  
Subunidade responsável 2 
Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais – CGDS 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 2 



43 
 

- MP; 
- Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 
- Presidência da República; 
- AN; 
- CADE; 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 2 
No âmbito da gestão documental, houve a implantação da versão 3.0 do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, que 
demandou grande esforço por parte da Coordenação-Geral de Governança em Tecnologia da Informação – CGTI para 
realizar a migração da versão 2.6 para nova. Aproximadamente 220 servidores foram capacitados na nova versão.  
Outra implementação, importante, foi a centralização dos recebimentos e expedições de correspondências do órgão no 
Núcleo Postal. Esta iniciativa foi de extrema importância para a redução dos custos com correspondências. Cabe 
mencionar, ainda, o plano de destinação de documentos, que permitiu a eliminação de documentos e a melhoria na 
gestão de espaço do arquivo documental do Ministério. 
Subunidade responsável 3 
Coordenação de Contabilidade – CCONTAB 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 3 
- MP; 
- Secretaria de Tecnologia, Logística e Informação – STLI; 
- CGU;  
- TCU. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 3 
A Coordenação de Contabilidade trata das Tomadas de Contas Especiais instauradas pela concedente no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, conferindo a instrução do processo de instauração para, posteriormente, emitir o relatório 
final, encaminhado à CGU. O valor do dano é atualizado pelo “Sistema Débito” do TCU e, com base nas informações 
prestadas, efetuam-se os registros contábeis no SIAFI (conta de Diversos Responsáveis). 

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

UNIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA 

Macroprocesso 2 

Gestão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/DEPEN/SENACON/SENAD/SENASP/CADE/PF/PRF/FUNAI 

Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos relacionados ao planejamento e execução orçamentária, programação financeira, gestão 
contábil e de custos e de fundos afetos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir planejamento orçamentário; 
- Gerir execução orçamentária; 
- Gerir programação financeira; 
- Gerir contabilidade; 
- Gerir informações de custos; 
- Gerir emendas parlamentares individuais; 
- Realizar gestão dos fundos afetos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Ofício de comunicação do início do processo de elaboração do PPA; 
- Informações sobre a atuação do MJ nos programas temáticos do PPA; 
- Liberação de duodécimos; 
- Sanção da LOA; 
- Publicação do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira; 
- Ofício e minuta de relatório anual de avaliação do PPA do MJ; 
- Portaria Interministerial que dispõe sobre os procedimentos e cronograma para operacionalização das emendas 
individuais; 
- Solicitação de informação; 
- Solicitação de treinamento; 
- Lançamentos e relatórios no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; 
- Lançamentos e relatórios no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
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- Presidência da República, com a sanção da LOA para o exercício; 
- Secretaria de Governo – SEGOV/PR; 
- Secretaria do Tesouro Nacional – STN; 
- Ministério da Fazenda; 
- MP (SOF e SEPLAN); 
- CGU; 
- TCU; 
- Unidades gestoras do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Proposta de PPA do MJ elaborada; Resultados monitorados; LOA revisada; Relatório Anual de Avaliação do PPA 
do MJ elaborado; Cadastro das ações da LOA definido; Proposta Orçamentária Anual revisada; 
- Orçamento executado, limite orçamentário liberado; 
- Pagamentos de fornecedores executados; Detalhamento das despesas elaborado; Pagamento de Sentenças Judiciais 
e Despesas de Exercícios Anteriores liberado; Limite financeiro liberado; 
- Acompanhamento e avaliação contábil realizados; 
- Relatório de custos elaborado; 
- Atendimento a demanda parlamentar junto aos órgãos do MJ realizado; 
- Gestão dos fundos realizadas. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- MP (SEPLAN e SOF); 
- STN; 
- Unidades gestoras e órgãos requerentes; 
- Unidades do MJ que possuem relação com os fundos afetos ao Ministério; 
- Todas as Unidades Gestoras dos órgãos vinculados ao MJ; 
- Gestores, tomadores de decisão e unidades do MJ; 
- Secretaria de Governo da Presidência da República – SEGOV/PR. 

Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional – CGGE  

Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 1 
- STN; 
- SOF. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 1 
Em 2017, deu-se continuidade às atividades da Setorial de Custos do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJ 
e visando a regulamentação do modelo de custos, foi publicada a Portaria MJ nº 34, de 11 de janeiro de 2017, cujo 
conteúdo dispõe sobre o Modelo de Apuração de Custos. Com isso, o modelo ganhou respaldo legal para sua 
implantação junto às unidades internas e às vinculadas do MJ. Essa aprovação do modelo propiciou a elaboração de 
um cronograma de implementação nas unidades. No entanto, não foi possível a adesão em todos os órgãos, ficando 
FUNAI e a Polícia Federal para o exercício seguinte. A utilização do modelo provocou alterações nas rotinas de 
execução financeira das Unidades. Nesse sentido, com o intuito de auxiliá-las, foi elaborado Manual de Apuração de 
Custos - 2º edição, atualizado pela Portaria MJ nº 653, de 04 de agosto de 2017. A partir da adesão de um maior número 
de unidades, foi possível a implementação de uma rotina de elaboração de relatórios mensais e trimestrais, cujo escopo 
é evidenciar aos gestores a apuração de custos relativa à unidade de sua responsabilidade no mês ou no trimestre de 
referência. O modelo de custos citado tem como parâmetro a Cadeia de Valor do MJ, que apresenta, de forma integrada 
e sistêmica, os processos e macroprocessos distribuídos no Ministério com suas respectivas unidades responsáveis e 
entregas de valores associadas. A Cadeia essencialmente é dividida em grupos finalísticos, de governança, de gestão e 
de suporte. Os chamados “centro de custos” são associados à cada processo da cadeia de valor e são os principais 
objetos de mensuração de custos do modelo atual do MJ.  
Subunidade responsável 2 
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças – CGOF 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 2 
- Órgãos Centrais do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal do Governo Federal: SEPLAN, SOF, STN; 
- SG/PR. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 2 
A condução do macroprocesso se deu por meio das ações realizadas pela Divisão de Orçamento da Administração 
Indireta e Gestão da Informação – DAIG, Divisão de Orçamento da Administração Direta – DIOR, Divisão de 
Programação Financeira – DIPROG, Divisão de Orçamento de Pessoal – DIOP e pela Divisão de Gestão de Emendas 
Parlamentares – DIGEP nas atividades ligadas ao planejamento, gestão, acompanhamento e execução orçamentária e 
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financeira, considerando as despesas obrigatórias e as discricionárias, incluídas as relacionadas às emendas 
parlamentares de cunho impositivo ou não. 
As ações consistiram na: a) coordenação e supervisão da elaboração dos projetos da LDO e LOA junto às unidades e 
entidades vinculadas ao Ministério; b) coordenação e supervisão do acompanhamento físico-financeiro do orçamento 
junto às unidades e entidades do Ministério; c) realização das descentralizações orçamentárias e repasses financeiros; 
d) análise e acompanhamento do fluxo de receita das unidades do MJ, e) garantia da conformidade documental e 
contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;  f) elaboração de relatórios gerencias que 
auxiliem no entendimento do cenário orçamentário atual e seus futuros desdobramentos, bem como na tomada de 
decisão dos gestores dos diferentes níveis hierárquicos; g) atuação conjunta com a Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento na articulação junto aos Órgãos Centrais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de 
Administração Financeira Federal (MP, SOF, MF, STN) no que concerne ao atendimento de necessidades de cunho 
orçamentário ou financeiro das unidades e entidades ligadas ao Ministério; e h) informação e orientação aos órgãos 
integrantes da estrutura do Ministério e das entidades vinculadas quanto ao cumprimento das normas estabelecidas. 
Subunidade responsável 3 
Coordenação de Contabilidade – CCONTAB 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 3 
- Secretaria de Tecnologia, Logística e Informação – STLI; 
- Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO; 
- Secretaria do Tesouro Nacional (Coordenação Geral de Contabilidade – CCONT; Coordenação-Geral de Sistemas – 
COSIS; Coordenação-Geral de Programação Financeira – COFIN); 
- Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 3 
As ações consistiram na: a) coordenação e execução das atividades inerentes ao acompanhamento e orientação contábil 
dos órgãos e entidades vinculadas ao Ministério; b) análise das demonstrações contábeis dos órgãos, entidades 
vinculadas e fundos; c) informação e orientação às unidades vinculadas no tocante aos aspectos contábeis; d) cadastro 
e habilitação de usuários nos sistemas estruturantes do governo federal; e) acompanhamento e fiscalização da 
atualização do rol de responsáveis; f) representação do MJ perante a RFB; e g) encaminhamento, com periodicidade 
trimestral, à STN, as análises das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, obrigatórias, do Órgão Superior 
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJ, com vistas a subsidiar  a consolidação do Balanço Geral da União – 
BGU. 
Com base nas informações de registros de atos e fatos administrativos das Unidades Gestoras vinculadas ao MJ, 
disponíveis no SIAFI, a Coordenação de Contabilidade analisa, acompanha e regulariza os registros, corrigindo 
eventuais inconsistências, mediante orientações às Unidades Gestoras Executoras. O objetivo desse acompanhamento 
é garantir a confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e comparabilidade das informações contábeis. A 
Coordenação de Contabilidade trata das Tomadas de Contas Especiais instauradas pela concedente no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, verificando a instrução do processo de instauração conforme legislação vigente, 
conferindo o valor do dano ao erário atualizado e, com base nas informações prestadas, efetuam-se os registros 
contábeis no SIAFI), para posterior encaminhamento à CGU. 

 
Quadro 2.4.1.3 - Macroprocesso SE: Gestão de Pessoas 

UNIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA 

Macroprocesso 3 

Gestão de Pessoas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CADE/DEPEN/PF/PRF/FUNAI/SE 

Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão de pessoal, capacitação e desenvolvimento de pessoas e clima organizacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir provimento de cargos; 
- Processar folha de pagamento; 
- Gerir atos de aposentadoria e pensões; 
- Gerir concessões, benefícios e vantagens; 
- Gerir competências e desempenho de servidores; 
- Gerir saúde e segurança ocupacional; 
- Gerir clima organizacional; 
- Gerir programa de estágio supervisionado; 
- Gerir educação corporativa. 
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Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Documentos cadastrais e funcionais fornecidos pelos servidores e estagiários; 
- Demandas oriundas dos servidores e/ou dos dirigentes do MJ. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Servidores; 
- Aposentados; 
- Pensionistas; 
- Dirigentes do MJ; 
- Estagiários. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Servidor empossado; 
- Pagamento de substituição de chefia efetivado; Folha Processada; Erário devolvido à Conta Única do Tesouro; Nota 
Técnica elaborada sobre ação judicial – atendimento; Processo de Despesa de Exercícios Anteriores efetivado; Valor 
de execução financeira processado; 
- Aposentadorias e pensões concedidas/realizadas/atualizadas; 
- Abono de Permanência incluso no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE; Adicionais 
efetivados; Certidão ou mapa de tempo de serviço emitido; Concessões realizadas; Parecer/exclusão do aposentado no 
SIAPE (Auxílio Funeral - Aposentados) realizado; Indenização de Transporte (Aéreo, Condução Própria); Transporte 
de Móveis e Bagagens efetivada; 
- Avaliação de estágio probatório homologada; Avaliação de desempenho (Gratificação de Desempenho do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos – 
GDACE, Funções Comissionadas Técnicas – FCT) homologada; Progressão funcional efetivada; 
- Controle de apresentados; licenças e/ou afastamentos emitidos; 
- Relatório de clima organizacional elaborado; 
- Contrato de estágio encerrado; 
- Servidor capacitado. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Servidores, Aposentados, Pensionistas; 
- Dirigentes do MJ; 
- Estagiários. 

Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP 

Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
Não se aplica 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 
No exercício de 2017, as atividades de gestão de pessoas no âmbito da Secretaria Executiva, observadas as 
competências regimentais, foram conduzidas de acordo com as diretrizes do órgão central do Sistema de Pessoal Civil 
– SIPEC e dos dirigentes do MJ, destacando-se, dentre outras ações, as seguintes: a consolidação do projeto 
“Teletrabalho”, que se iniciou em caráter de experiência-piloto, e posteriormente, em decorrência dos resultados 
positivos foi editada a Portaria MJ n° 926, de 31 de outubro de 2017, dando ao projeto o caráter permanente e 
facultativo. 
No que concerne ao Projeto Assentamento Funcional Digital, a unidade finalizou a digitalização de todos os processos 
dos servidores ativos, e em abril de 2017 iniciou o processo de higienização e digitalização dos processos dos 
aposentados e pensionistas.  
Destaca-se, ainda, a execução do Plano Anual de Capacitação que resultou em 41 eventos de capacitação, contando 
com a participação de 789 servidores; a elaboração e publicação de atos de 2.471 apostilamentos de funções para o 
exercício titular de DAS, Função Gratificada – FG, FCT e FCPE; e a implementação da Nova Estrutura Regimental do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 
Quadro 2.4.1.4 - Macroprocesso SE: Gestão da Logística 

UNIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA 

Macroprocesso 4 

Gestão da Logística 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CADE/DEPEN/PF/PRF/FUNAI/SE/SENAD/SENASP/SESGE/SAL/GM/SNJ/CA/SENACON 
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Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão de suprimentos, patrimônio e segurança institucional e gestão de eventos. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir aquisições de bens e contratações de serviços; 
- Gerir suprimentos; 
- Gerir patrimônio; 
- Gerir bens patrimoniais destinados ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD; 
- Gerir projetos de arquitetura e engenharia; 
- Gerir serviços de transporte; 
- Gerir diárias e passagens; 
- Gerir segurança institucional; 
- Gerir eventos. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Plano de Trabalho / Termo de Referência; 
- Notas Fiscais atestadas; 
- Recursos para cadastro no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP; 
- Atividades operacionais do MJ; 
- Suporte às estruturas finalísticas. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Unidades Demandantes do Núcleo Central do MJ; 
- Usuários do MJ; 
- Empresas contratadas. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Bens ou serviços entregues; Notas fiscais pagas; Adesões a atas autorizadas; 
- Estoque de suprimentos gerido; 
- Patrimônio recebido; Patrimônio atualizado; Saída de patrimônio efetuada; 
- Produtos arrecadados; Bens móveis e imóveis transferidos; Execução dos recursos realizada; 
- Demanda atendida de projeto de arquitetura e engenharia; 
- Demandas de Transportes atendidas; 
- Diárias e passagens emitidas; 
- Controle de acesso realizado; Gestão de riscos realizada; 
- Eventos realizados. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Unidades do MJ; 
- Empresa Fornecedora; 
- Órgãos Públicos. 

Subunidade responsável 1 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGL 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 1 
- Gestores e Fiscais de Contratos; 
- Empresas Fornecedoras. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 1 
A CGL é responsável pelas contratações no âmbito da SE, fornecendo suporte a correta instrução processual, desde a 
identificação da necessidade ao encerramento do contrato.  
Para tanto, realiza os procedimentos licitatórios, e demais processos correlatos, em atendimento aos normativos 
vigentes, de forma a atender as demandas da Pasta, bem como acompanha a gestão de todo ciclo contratual, 
prorrogações, apostilamentos, reajustes e correlatos, penalidades, entre outros, e realiza os pagamentos das faturas dos 
serviços/produtos entregues.  
Importante esclarecer que a gestão administrativa de contratos atingiu um patamar de 120 contratos em 2017. 
Atualmente, faz a gestão de 78 contratos vigentes, os quais dão suporte operacional e de infraestrutura para o Núcleo 
Central do MJ.  
Outra importante ação desta Unidade foi a análise de 40 processos de repactuações/reajustes/reequilíbrios e conclusão 
de 58 processos de penalidades pela Coordenação de Contratos. 
A CGL atua, ainda, como órgão setorial do SCDP. 
Subunidade responsável 2 
Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia – CGAE 

Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 2 
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Unidades do MJ 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 2 
A condução se deu com o desenvolvimento das atividades relacionadas à arquitetura e engenharia, incluindo: 
gerenciamento de espaços, elaboração de projetos, identificação de necessidades, desenvolvimento de estudos de 
padronização de layout, padronização de material permanente e de equipamentos de uso geral.   
No exercício de 201, a CGAE foi responsável pela redução de aproximadamente 39% no consumo de água dos edifícios 
do Núcleo Central do MJ (Ed. Sede, Anexos I e II), quando comparados o período de janeiro/2016 a outubro/2016 com 
o mesmo período no ano de 2017, gerando a economia de aproximadamente R$240.000,00. Realizou, ainda, reparos 
na impermeabilização do espelho d´água, e de mais de 200 pontos de vazamento no sistema de irrigação, revitalizando 
as bombas das cascatas e sua automatização. Além disso, foi realizada a Interligação dos reservatórios de água 
inferiores do Palácio da Justiça e do Anexo II, ampliando o período de reserva disponível dos anexos (local de maior 
consumo). 
Subunidade responsável 3 

Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais – CGDS  

Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 3 
- Empresas Contratadas / Fornecedoras;  
- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 3 
A CGDS atua neste macroprocesso por meio da elaboração das peças necessárias ao planejamento da contratação, bem 
como do Termo de Referência ou Projeto Básico que subsidia as licitações relativas aos serviços e bens de sua 
competência. Outro ponto de atuação da unidade é na execução contratual, pela equipe de fiscalização dos contratos, 
especialmente os que envolvem serviços terceirizados, com ou sem mão de obra com dedicação exclusiva. 
Ademais, no que tange à gestão de patrimônio, em 2017 a unidade foi responsável pela aprovação do Plano de 
Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI, com a realização de 12 simulados internos de combate a incêndio. Adotou, 
também, nova metodologia de limpeza e reaproveitamento de água no contrato de limpeza, o que auxiliou na redução 
considerável no consumo de água.    
A unidade foi responsável, ainda, pela disponibilização de mobiliários e eletrônicos para a implementação do Espaço 
do Servidor, a fim de melhorar a qualidade de vida no trabalho dos servidores deste Ministério. 

 
Quadro 2.4.1.5 - Macroprocesso SE: Governança da Tecnologia da Informação 

UNIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA 

Macroprocesso 5 

Governança da Tecnologia da Informação 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CADE/PF/PRF/FUNAI/SE 

Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos para gerenciar a estratégia de Tecnologia da Informação – TI, desenvolvimento, 
operações e desempenho de serviços de TI. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir estratégia de serviços de TI; 
- Gerir desenho de serviços de TI; 
- Gerir transição de serviços de TI; 
- Gerir operações de serviços de TI; 
- Gerir desempenho de serviços de TI. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Solicitação de novos projetos; 
- Solicitação de absorção de soluções; 
- Solicitações de manutenções (em sistemas): corretivas, evolutivas e adaptativas; 
- Requisição de acesso a sistemas; 
- Requisição de base de dados. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Unidades do Núcleo Central do MJ. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
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- Padrões de atividades de negócio e perfis de usuário desenvolvidos; Planos orçamentários; Relatórios contábeis e 
política financeira elaborados; Portfólio de TI atualizado; Projetos gerenciados; Plano de gerenciamento e resposta a 
riscos implementados; 
- Plano de capacidade com informação do uso atual dos serviços e componente elaborados, assim como planos para 
satisfazer o crescimento dos serviços e os novos serviços; Desempenho de serviços, carga de trabalho, previsões e 
limiares, alertas e envios analisados e informados; Base de dados de fornecedores, contratos e relatório de desempenho 
de contratos/fornecedores elaborados; Políticas e estratégias de Gerenciamento de Serviço de TI – GSTI, revisões e 
relatórios de gestão de riscos analisados e revisados; Planos de continuidade elaborados; Requisitos de nível de serviço, 
metas de nível de serviço, acordos de nível de serviço, acordos de nível operacional definidos e relatórios de nível 
serviço elaborados; Sistemas desenvolvidos, testados e homologados; Política de segurança da informação elaborada, 
juntamente com um conjunto específico de normativos de Segurança da Informação e Comunicação – SIC; Sistema 
de gerenciamento de segurança da informação atualizado; Processos de avaliação dos riscos de segurança revisados; 
Auditoria de SIC, relatórios de brechas de segurança e incidentes de SIC realizados; 
- Calendário de auditorias, itens de configuração (versionados), linha de base da configuração, matriz de configuração 
e relatório da auditoria de configuração elaborados; Plano de implantação e build realizado; Mudança requisitada 
(situação); Entregas aceitas, serviço novo ou modificado em produção; 
- Serviço requisitado (status); Itens de configuração atualizados e mudança requisitada; Acesso a serviços de TI 
concedido de acordo com as políticas de segurança da informação, gerenciamento de acesso e histórico de acesso 
concedido ou negado a serviços registrados, acessos inapropriadas ou a abuso de serviços comunicados; Logs de 
eventos registrados (eventos relacionados a: incidentes; violação de acordos de nível de serviços ou acordos de nível 
operacional que indicam o status de conclusão de atividades operacionais; de desenvolvimento ou outras atividades 
de suporte); Problema, ou erro conhecido registrado, resolvido com solução de contorno ou solução definitiva; 
Incidente solucionado; 
- Relatórios de desempenho elaborados; Planos de melhoria de serviços elaborados. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Unidades do MJ. 

Subunidades responsáveis 
Coordenação-Geral de Infraestrutura e Governança de Tecnologia da Informação – CGTI; Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento de Sistemas – CGSIS. 

Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
- Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP; 
- Órgão coligados. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 
Foi aprovado, pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça – CTI/MJ, no dia 19 
de abril de 2017, o documento que define a estratégia da TIC no âmbito do MJ. O Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2017-2020 constitui-se em um importante instrumento de gestão 
e norteador das decisões estratégicas da TIC. Este documento encontra-se publicado no site justiça.gov.br, na área de 
Governança. 
Destaca-se, ainda, a elaboração da minuta da Política de Governança de TIC, revisão da Política de Segurança da 
Informação e Comunicações – POSIC, revisão das atribuições do Comitê Gestor da Segurança da Informação e 
Comunicações – CGSIC no âmbito do MJ, revisão das atribuições da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes 
em Redes Computacionais – ETIR, revisão do regimento interno do CGSIC, revisão do regimento interno da ETIR, 
revisão das normas de controle de acesso lógico, backup, impressão e e-mail. 
As Coordenações-Gerais realizaram em 2017 a implementação de aproximadamente 70 projetos que melhoraram o 
desempenho e performance da infraestrutura de TIC do MJ, bem como a aquisição de novo firewall, antivírus, 
computadores e notebooks para atualização de quase 2/3 do parque tecnológico do Ministério. 
Ressalta-se, também, a realização da Virada Digital, com a disponibilização e atualização de um conjunto de 
ferramentas de comunicação interna, intranet, entre outros. 

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

UNIDADE 
GABINETE DO MINISTRO 

Macroprocesso 1 

Gestão e Controle Institucional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/AN/CADE/DEPEN/PF/PRF/FUNAI/GM/CJ/SAL/SENASP/SESGE/SNJ/SAL/SENAD/SENACON 
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Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando suporte e 
direcionamento para que os processos finalísticos possam ser executados. 
Processos relacionados na Unidade  
- Prestar contas da gestão; 
- Apurar danos ao erário (TCE); 
- Promover controle interno; 
- Gerir ouvidoria; 
- Prover assessoria parlamentar; 
- Prover apoio e assessoramento direto ao Ministro; 
- Realizar atos de correição; 
- Promover transparência e acesso à informação. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Demandas apresentadas; 
- Requerimentos de Informação; 
- Denúncias. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Servidores; 
- Cidadãos; 
- TCU; 
- CGU. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- PCPR do MJ elaborada, Mensagem Presidencial do MJ elaborada e encaminhada, Relatório de Gestão Elaborado; 
- Processos instaurados e executados; 
- Controle interno realizado, Relatórios elaborados; 
- Demandas de ouvidoria atendidas; 
- Assessoria direta ao Ministro realizada; 
- Decisão de atos de correição tomada; 
- Informação prestada ao cidadão, Informação divulgada no Portal do MJ; 
- Metas definidas, mensuradas e revisadas. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Casa Civil; 
- TCU; 
- CGU; 
- Unidades do MJ, Órgãos de Controle; 
- Servidor, Cidadão, Instituições; 
- Ministro da Justiça e Segurança Pública; 
- Sociedade; 
- CGGP. 
Subunidade responsável 
Ouvidoria-Geral, Programa de Transparência e Acesso a Informação, Corregedoria-Geral. 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
- Secretaria Executiva; 
- Secretarias finalísticas do MJ;  
- Consultoria Jurídica; 
- PF; 
- PRF; 
- FUNAI;  
- CADE; 
- DEPEN; 
- Sociedade. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 
A Ouvidoria-Geral atuou como canal direto de acesso do cidadão para envio de reclamações, sugestões, denúncias ou 
elogios, tratando e oferecendo direcionamento oportuno às manifestações recebidas em sistema eletrônico. Promoveu 
da transparência e acesso à informação no âmbito do Ministério.  
A assistência direta ao Ministro de Estado cuidou de sua representação política e social, ocupando do preparo e 
despacho do seu expediente pessoal e no assessoramento em temas específicos.  
Já a Corregedoria-Geral atuou no assessoramento do Ministro de Estado em assuntos relacionados às atividades 
correcionais e disciplinares. Cabe ressaltar que as sindicâncias são iniciadas com prazo para conclusão, que pode ser 
prorrogado por igual período. Caso necessário, é instaurado Processo Administrativo Disciplinar (com prazo de 60 dias 



51 
 

para conclusão, prorrogável em igual período). Concluídos os procedimentos e analisado o mérito pela Consultoria 
Jurídica, os processos estão aptos para a decisão final do Ministro. 

 
Quadro 2.4.2.2 - Macroprocesso GM: Comunicação 

UNIDADE 
GABINETE DO MINISTRO 

Macroprocesso 2 

Comunicação 

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

 
 
 



52 
 

2.4.3. Macroprocesso envolvido na Assessoria Especial de Controle Interno 
 
Quadro 2.4.3.1 – Macroprocesso AECI: Gestão e Controle Institucional 

UNIDADE  
AECI 

Macroprocesso 1 

Gestão e Controle Institucional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/ AN/ CADE/ DEPEN/ PF/ PRF/ FUNAI/ GM/ CONJUR/ SAL/ SENASP/ SESGE/ SNJ/ SENAD/ SENACON 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando suporte e 
direcionamento para que os processos finalísticos possam ser executados. 
Processos relacionados na Unidade  
- Promover controle interno; 
- Gerir o desempenho institucional. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Demandas apresentadas. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- CGU; 
- TCU. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Controle interno realizado, Relatórios elaborados; 
- Metas definidas, mensuradas e revisadas. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Unidades do MJ;  
- Órgãos de Controle;  
- CGGP. 
Subunidade responsável  
Assessoria Especial de Controle Interno (anteriormente à publicação do Decreto nº 9.150/2017, o macroprocesso era 
conduzido pelo Assessor Especial de Controle Interno, vinculado ao Ministro de Estado).  
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
- Secretaria Executiva; 
- Secretarias finalísticas do MJ; 
- CONJUR. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 1 
 No ano de 2017, no sentido de contribuir para o atingimento dos resultados dos órgãos do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e de suas entidades vinculadas, a atuação da AECI foi voltada à adoção de práticas e estratégias de 
melhoria dos processos gerenciais, sendo que, dentre as atividades operacionais executadas no âmbito deste 
macroprocesso, merecem destaques as seguintes: a) orientações técnicas ao Secretário Executivo e aos gestores do 
Ministério nas áreas de controle, risco, transparência e integridade da gestão; b) orientações técnicas na elaboração e 
na revisão de normas internas e de manuais; e c) acompanhamento do cumprimento pelos gestores do MJ das 
determinações e recomendações emitidas pelo TCU e das recomendações da CGU.  
Assim, as ações conduzidas no âmbito da Assessoria Especial de Controle Interno, a partir do devido tratamento às 
determinações e recomendações dos agentes de Controle Externo e de Controle Interno e às orientações técnicas da 
AECI, contribuíram para o aprimoramento dos mecanismos de controles internos da gestão nos órgãos e entidades do 
MJ. 
Nesse contexto, destacam-se como principais resultados das referidas ações o estabelecimento formal da Política 
Gestão de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
normativo central do marco regulatório interno sobre tema, bem como o aprimoramento da tempestividade dos órgãos 
e entidades do MJ no atendimento às recomendações da CGU. 

 
2.4.4. Macroprocessos envolvidos na Secretaria de Assuntos Legislativos 

 
Conforme mencionado anteriormente, em virtude da publicação do Decreto nº 9.150/2017, a 

Secretaria de Assuntos Legislativos teve suas atividades encerradas a partir de sua entrada em vigor, 
5 de outubro de 2017. No entanto, como grande parte do período de referência do relatório tal 
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Secretaria esteve presente na estrutura do MJ, considerou-se pertinente abordar a condução do 
macroprocesso em que a unidade este envolvida até o momento de sua extinção. 

 
Quadro 2.4.4.1 – Macroprocesso SAL: Articulação entre poderes e setores 

UNIDADE 
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

Macroprocesso 1 

Articulação entre poderes e setores 

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

 
Quadro 2.4.4.2 - Macroprocesso SAL: Execuções descentralizadas 

UNIDADE 
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

Macroprocesso 2 
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Execuções descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/PF/PRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SESGE. 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na realização de parcerias estratégicas para a 
implementação de muitas ações das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas 
ao Ministério em todo território nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, termo de parceria). 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Reuniões semanais;  
- Análise de projetos em pauta no Congresso Nacional; 
- Estratégia de atuação definida; 
- Demandas recebidas como prioritárias pela Presidência e por outros Ministérios; 
- Demandas da sociedade civil. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Presidência da República; 
- Demais Ministérios; 
- Sociedade Civil. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Termo de Cooperação para descentralização de crédito; 
- Acordos de Cooperação Técnica Internacional. 
Subunidade responsável 
Departamento de Processo Legislativo e Departamento de Elaboração Normativa 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Instituições de ensino e/ou pesquisas. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade civil organizada; 
- Universidades; 
- Movimentos Sociais; 
- Organizações Não-Governamentais. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso  
A SAL realizou Acordo de Cooperação para Descentralização de Crédito com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA e ao Acordo de Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD, a fim de promover pesquisas empíricas, buscando qualificar a produção normativa e ampliar a promoção do 
debate público. 

 
2.4.5. Macroprocessos envolvidos na Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares 
 
Quadro 2.4.5.1 – Macroprocesso AFEPAR: Gestão e controle institucional 

UNIDADE 
AFEPAR 

Macroprocessos 

Gestão e controle institucional  

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SE/ AN/ CADE/ DEPEN/ PF/ PRF/ FUNAI/ GM/ CONJUR/ SAL/ SENASP/ SESGE/ SNJ/ SENAD/ SENACON 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando suporte e 
direcionamento para que os processos finalísticos possam ser executados. 
Processos relacionados na Unidade  
- Prover assessoria parlamentar; 
- Gerir o desempenho institucional. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Demandas dos parlamentares; 
- Demandas das unidades finalísticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
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- Congresso Nacional; 
- Unidades do MJ; 
- Presidência da República; 
- Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
- Governos Estaduais e do Distrito Federal; 
- Prefeituras Municipais. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Atendimento a demandas parlamentares junto aos órgãos do MJ; 
- Metas definidas, mensuradas e revisadas. 
Subunidade responsável 
Não se aplica. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Todas as unidades do MJ; 
- Gabinete do Ministro; 
- Ministro da Justiça; 
- Congresso Nacional; 
- SG/PR; 
- Casa Civil; 
- Sociedade Civil; 
- Presidência da República; 
- Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
- Governos Estaduais e do Distrito Federal; 
- Prefeituras Municipais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Unidade 
- GM; 
- Secretaria Executiva; 
- Secretarias/Departamentos finalísticos do MJ; 
- CGOF; 
- Consultoria Jurídica; 
- Casa Civil; 
- SG/PR; 
- Congresso Nacional; 
- Presidência da República; 
- Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
- Governos Estaduais e do Distrito Federal; 
- Prefeituras Municipais. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Unidade 
A AFEPAR, criada a partir do Decreto nº 9.150/2017, no que se refere à prestação de assessoria, processa e responde 
a demandas oriundas, principalmente, de agentes dos Poderes Legislativo e Executivo, em todos os níveis federativos. 
Nesse sentido, a atuação da AFEPAR envolve a solicitação de informações sobre processos de responsabilidade das 
unidades finalísticas do MJ (processos de naturalização, emendas parlamentares individuais e de bancada, etc.) e 
esclarecimentos sobre a viabilização de acesso a recursos orçamentários. 
Relacionado às atividades de apoio aos demais processos finalísticos, a AFEPAR também processa e provê 
informações relativas ao cumprimento de metas institucionais do MJ. 

 
Quadro 2.4.5.2 - Macroprocesso AFEPAR: Articulação entre poderes e setores 

UNIDADE 
AFEPAR 

Macroprocessos 

Articulação entre poderes e setores 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
PF/FUNAI / SAL / SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende à execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos, poderes e setores ou a 
assuntos dos quais o MJ é partícipe, mas que não constituem a sua vocação principal. 
Processos relacionados na Unidade  
- Propor aperfeiçoamento normativo de interesse do Ministério da Justiça e Segurança Pública;  
- Gerenciar atos para sanção ou veto presidencial. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
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- Análise de projetos em pauta no Congresso Nacional; 
- Estratégia de atuação definida; 
- Demandas definidas como prioritárias pela Presidência e por outros Ministérios; 
- Reuniões semanais. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Congresso Nacional; 
- Presidência da República. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Articulação institucional dos pareceres e notas técnicas validadas. 
Subunidade responsável 
Não se aplica. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Áreas do MJ e do Poder Executivo; 
- Congresso Nacional; 
- Assembléia Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
- Governos Estaduais e do Distrito Federal; 
- Prefeituras Municipais; 
- Sociedade em geral. 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Unidade 
- GM; 
- Secretaria Executiva; 
- Secretarias/Departamentos finalísticos do MJ; 
- CGOF; 
- Consultoria Jurídica; 
- Casa Civil; 
- SG/PR; 
- Congresso Nacional; 
- Presidência da República; 
- Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
- Governos Estaduais e do Distrito Federal; 
- Prefeituras Municipais. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Unidade 
No que se refere ao acompanhamento legislativo, a AFEPAR conduz o processo de aperfeiçoamento normativo e da 
formulação de políticas públicas de interesse do Ministério, atuando no Congresso Nacional, em conjunto com a 
Secretaria de Governo da Presidência da República, e mediante articulação com as unidades finalísticas e Consultoria 
Jurídica.  
Nesse sentido, esse macroprocesso perpassa as atividades relacionadas ao Processo Legislativo em si, o que envolve 
(precipuamente) o relacionamento com o Poder Legislativo, em todos os níveis federativos, a articulação com o Poder 
Executivo Federal (Presidência da República e ministérios), considerando o processo legislativo o veículo apropriado 
para a formulação e o aperfeiçoamento das políticas públicas do Ministério. 

 
2.4.6. Macroprocessos envolvidos na Comissão de Anistia 
 
Quadro 2.4.6.1 - Macroprocesso CA: Garantia dos Direitos da Transição 

UNIDADE 
COMISSÃO DE ANISTIA 

Macroprocesso 1 

Garantia dos Direitos da Transição 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
CA 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública junto aos anistiados políticos brasileiros, por meio da 
análise de requerimentos de anistia política e a formulação e promoção de ações sobre reparação e verdade. 
Processos relacionados na Unidade  
- Examinar requerimentos de anistia política; 
- Formular e promover ações sobre reparação e verdade. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Requerimentos de anistia política; 
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- Diligências para instrução processual. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Requerentes de anistia política; 
- Arquivo Nacional e demais órgãos públicos ou privados que respondem a diligências. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Processos julgados, Pedido de informação respondido, Processo arquivado; 
- Reparação moral e pública realizada, Justiça de Transição e trabalhos da Comissão de Anistia promovidos e 
divulgados. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Requerentes, Sociedade, Órgãos Pagadores; 
- Sociedade Civil, Entes Públicos, Perseguidos Políticos e Familiares, Organizações da Sociedade Civil Nacional e 
Internacional, Instituições de Ensino, Imprensa, Público Jovem. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Gestão Processual 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
- Requerentes de Anistia Política;  
- Órgãos públicos ou privados que respondem a diligências. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 
Em 2017, a Comissão de Anistia buscou estabelecer critérios objetivos para a apreciação dos requerimentos de anistia 
política. Em consequência, foi editada a Portaria nº 652, de 4 de agosto de 2017, que estabelece critérios de prioridade 
para a análise de requerimentos da Comissão de Anistia, atendendo aos princípios de isonomia e transparência e à 
orientação do Tribunal de Contas da União. A partir da publicação do referido normativo, a apreciação dos 
requerimentos obedecerá à ordem cronológica de protocolo, sendo analisados, primeiramente, os mais antigos, e 
observando-se o ano da autuação e as situações de idade, doença, desemprego e renda inferior a cinco salários mínimos. 
Além disso, com vistas a aperfeiçoar seu sistema de análise processual, a Coordenação-Geral de Gestão Processual 
implementou check-lists, com vistas a garantir maior corretude e agilidade na análise dos processos. Foi implementada 
nova rotina onde é realizada uma triagem prévia dos processos, com a promoção de diligências automáticas, e 
posteriormente inclusão dos processos em pauta para análise pelo Conselho da Comissão de Anistia. 

 
Quadro 2.4.6.2 - Macroprocesso CA: Preservação da Memória Nacional 

UNIDADE 
COMISSÃO DE ANISTIA 

Macroprocesso 2 

Preservação da Memória Nacional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/ FUNAI/ CA 

Descrição do Macroprocesso 
Compreende as competências na gestão da política nacional de arquivos, trabalhando na guarda e preservação de 
informações para dar acesso aos cidadãos e a todos os órgãos do Governo Federal. 
Processos relacionados na Unidade  
- Formular e promover ações de memória da anistia política. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Projetos enviados pela sociedade civil, em decorrência das chamadas públicas; 
- Produtos resultantes de consultorias, termos de cooperação, parcerias ou convênios firmados. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Entidades e parceiros da sociedade civil; 
- Universidades federais. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Debates sobre a pauta da Justiça de Transição fomentados, Capacitação sobre o tema da Anistia Política realizada, 
Justiça de transição e trabalhos da CA promovidos e divulgados. Parcerias existentes reafirmadas, Materiais entregues, 
Justiça de transição e trabalhos da CA promovidos e divulgados. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Sociedade Civil; 
- Entes Públicos; 
- Perseguidos Políticos e Familiares; 
- Organizações da Sociedade Civil Nacional e Internacional; 
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- Instituições de Ensino; 
- Imprensa; 
- Público Jovem; 
- Redes de conhecimento; 
- Bibliotecas. 

Subunidade responsável 
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política do Brasil 

Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
- Instituto de Estudos da Religião – ISER; 
- Instituto Sedes Sapientiae (Associação Instrutora da Juventude Feminina) – SEDES; 
- Clínica, Intervenção e Pesquisa em Psicanálise Associação Psicanalítica de Porto Alegre – APPOA; 
- Empresa Brasil de Comunicação – EBC; 
- Fundação Universidade de Brasília – FUB/UnB; 
- Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 
A subunidade responsável pela condução do macroprocesso, a Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política do 
Brasil, se manteve na estrutura da Comissão de Anistia até a entrada em vigor do Decreto nº 9.150/2017. Depois disso, 
a maioria das atividades que eram executadas por esta Coordenação-Geral entrou em fase de prestação de contas, a 
exemplo do projeto “Clínicas do Testemunho”, que se encontrava em vigência, sendo seus instrumentos conveniados 
encerrados em 31.12.2017. A Comissão de Anistia trabalha agora na prestação de contas desses convênios celebrados 
e na análise da eficiência desses instrumentos, para que possa planejar novas e futuras parcerias. 
Em relação ao Memorial da Anistia Política do Brasil, cabe frisar que o projeto, criado no âmbito do MJ em parceria 
com a UFMG, com o objetivo de construir um espaço de memória e consciência, com sede na cidade de Belo Horizonte 
– MG, foi objeto de auditoria, cujo respectivo relatório (nº documento SEI 4220777) foi apresentado em abril de 2017. 
Por conseguinte, verificou-se a necessidade de cumprimento das recomendações apresentadas no referido relatório de 
auditoria, o que impossibilitou a continuidade das transferências orçamentárias e/ou financeiras. A obra se encontra 
paralisada desde 9 de setembro de 2016. FALAR SOBRE MEDIDAS PARA AVALIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE 
CONTAS E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. 
Por fim, em atenção à operação "Esperança Equilibrista" da Polícia Federal, que investiga desvios nas obras do 
Memorial da Anistia Política do Brasil, em Belo Horizonte, a Comissão de Anistia está buscando informações sobre o 
processo para definir o melhor encaminhamento a ser dado ao Termo de Cooperação nº 001/2009, celebrado com a 
UFMG. 
A Comissão de Anistia manteve atenção especial na gestão da política nacional de arquivos, cuidando da guarda e 
preservação de informações relativas à anistia política para dar acesso aos cidadãos e a todos os órgãos do Governo 
Federal. 

 
Quadro 2.4.6.3 - Macroprocesso CA: Execuções Descentralizadas 

UNIDADE 
COMISSÃO DE ANISTIA 

Macroprocesso 3 

Execuções Descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/PF/PRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SESGE 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na realização de parcerias estratégicas para a 
implementação de muitas ações das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas 
ao Ministério em todo território nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, termos de parcerias). 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Propostas de convênio e/ou termos de parceria; 
- Propostas de termo de execução descentralizada; 
- Propostas de acordos de cooperação técnica. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Instituições privadas da sociedade civil; 
- Órgãos do governo federal, em especial universidades e entes vinculados à comunicação e cultura; 
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- Organismos internacionais. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Transferências realizadas; 
- Acordos de cooperação técnica encerrados; 
- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas. 
Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 
- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política do Brasil 
Principais parceiros externos do macroprocesso da Subunidade 
- Instituições da sociedade civil atuantes na temática de justiça de transição;  
- Instituições integrantes do projeto Clínicas do Testemunho (com ou sem apoio financeiro da CA);  
- Instituições integrantes da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição;  
- Organismos internacionais;  
- Universidades federais;  
- Órgãos federais com atuação na área de comunicação e cultura.  

 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso da Subunidade 
Com o mesmo cenário apresentado no macroprocesso acima, uma vez que sua condução é de responsabilidade da 
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política no Brasil, foi viabilizada a execução das políticas públicas afetas 
ao Ministério no território nacional, de acordo com os projetos que estavam em andamento na Comissão de Anistia. 

 
2.4.7. Macroprocessos envolvidos na Secretaria Nacional de Justiça 
 
Quadro 2.4.7.1 - Macroprocesso SNJ: Coordenação Estratégica em Segurança Pública 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 1 

Coordenação Estratégica em Segurança Pública  

Unidades envolvidas no macroprocesso 
DEPEN/PF/PRF/SENASP/SNJ/SESGE 

Descrição do Macroprocesso 
Conjunto de processos executados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública cujo enfoque é a produção de 
inteligência estratégica e coordenação de ações que permitem maior controle da segurança no país. 

Processos relacionados na Unidade  
- Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e a Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA; 
- Fomentar e gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Propostas de ações no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro; 
- Propostas de acordo de cooperação técnica para adesão à Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; 
- Associação dos Delegados de Polícia Federal – ADPF; 
- Advocacia-Geral da União – AGU; 
- Associação dos Juízes Federais – AJUFE; 
- Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB; 
- Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON; 
- Associação Nacional dos Procuradores de Estado – ANAPE; 
- Associação Nacional de Procuradores da República – ANPR; 
- Banco Central do Brasil – BCB; 
- Banco do Brasil – BB; 
- CADE; 
- Câmara dos Deputados; 
- Caixa Econômica Federal – CAIXA; 
- CGU; 
- Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE-MG; 
- Controladoria Geral do Município – Prefeitura de São Paulo – CGM-SP; 
- Conselho da Justiça Federal – CJF; 
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- Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil – CONCPC; 
- Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
- Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
- Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG; 
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF; 
- Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 
- PF; 
- Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas da Presidência da 
República – DREI/SMPE; 
- Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN; 
- Fórum de Prevenção e Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa do Rio Grande do Sul – FPCC-
RS; 
- Grupo Nacional de Combate à Organizações Criminosas – GNCOC; 
- Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR; 
- Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
- Ministério da Defesa – MD; 
- Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
- Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 
- Ministério Público do Estado da Paraíba – MP-PB; 
- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MP-RJ; 
- Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MP-RS; 
- Ministério Público do Estado de São Paulo – MP-SP; 
- Ministério Público Federal – MPF; 
- Ministério das Relações Exteriores – MRE; 
- Polícia Civil do Estado de Santa Catarina – PCSC; 
- Polícia Civil do Estado de São Paulo – PCSP; 
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 
- Procuradoria-Geral do Município de São Paulo – PGM-SP; 
- Receita Federal do Brasil – RFB; 
- Secretaria de Direitos Humanos – SDH; 
- Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP; 
- SOF; 
- STN; 
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; 
- Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; 
- TCU; 
- Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
- Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Relatório de acompanhamento das ações da ENCCLA elaborado; 
- Ações e Recomendações da ENCCLA concluídas; 
- Projetos de Lei propostos; 
- Rastreamento de contas bancárias com indícios de Corrupção e Lavagem de Dinheiro efetuado; 
- Acordos de cooperação técnica da Rede Nacional de Laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro – Rede LAB-LD 
geridos; 
- Equipamentos da Rede LAB-LD adquiridos e disponibilizados. 
Subunidade responsável 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI 

Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Coordenação-Geral de Articulação Institucional – CGAI; 
- Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- ABIN; 
- AGU; 
- BCB;  
- CADE;  
- CJF;  
- CNJ;  
- CNMP;  
- CNPG;  
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- COAF;  
- CVM;  
- CGU;  
- MPF;  
- PF;  
- PGFN; 
- RFB; 
- SAL; 
- Secretaria de Gestão – SEGES/MP; 
- Secretaria de Previdência – SP/MF;  
- SNJ; 
- SENAD; 
- PREVIC;  
- SUSEP;  
 - TCU. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
No ano de 2017, houve a ampliação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia – Rede-LAB, com a inauguração 
de 2 Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro: Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no dia 
14/10/2017 e Ministério Público do Estado do Maranhão. 
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, formada por mais de 80 órgãos, 
dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na 
prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, intensifica a prevenção a esses crimes, uma vez que soma 
a expertise de diversos parceiros em prol do Estado brasileiro. Anualmente, os órgãos participantes reúnem-se em 
plenária para, a partir de consenso, traçar as ações que serão executadas no ano seguinte. Os órgãos são divididos em 
grupos de trabalho que coordenam, ao longo do ano, a execução de cada uma das ações eleitas. 
A SNJ, por meio do DRCI, é responsável em articular a implementação da ENCCLA, enquanto a própria Secretaria 
coordena a Estratégia, em parceria com os demais órgãos que a compõem. 
No período de 20 a 24 de novembro de 2017, em Campina Grande/PB, ocorreu a XV Reunião Plenária da ENCCLA, 
onde foram propostas 11 novas ações que serão desenvolvidas em 2018, e deverão ser de grande valia para a sociedade 
brasileira no que diz respeito ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

 
Quadro 2.4.7.2 - Macroprocesso SNJ: Enfrentamento ao tráfico de pessoas – ETP 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 2 
Enfrentamento ao tráfico de pessoas – ETP 

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

on Drugs and Crime – UNODC); 
- Rede de Núcleos e Postos. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
No ano de 2017, a Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas teve importantes iniciativas tais como: a) 
implementação do Projeto Glo Act: “Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de 
Migrantes”, junto a União Europeia, UNODC, Organização Internacional para as Migrações – OIM e Fundo das 
Nações Unidas para a Infância – UNICEF, que procura abordar as deficiências e agilizar as respostas da justiça penal, 
protegendo os direitos das vítimas e os migrantes vulneráveis; b) realização da 7ª Reunião Ordinária do CONATRAP, 
em 31 de maio de 2017, em que se explicou sobre o Seminário Internacional, que representa uma das metas do II Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP e faz parte das ações do Glo Act, sendo um espaço de 
avaliação do II PNETP, construção do III PNETP e capacitação da rede; c) capacitação no Município de Cáceres/MT 
– “Abordagem sobre Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes”, nos dias 05 e 06 de julho de 2017, realizado no 
âmbito do projeto Glo Act; d) realização da 4ª Semana Nacional de Mobilização para Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, entre os dias 25 e 30 de julho, com ações de sensibilização e conscientização acerca do tema, em parceria com 
a rede de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas dos estados e demais parceiros; e) I Seminário Internacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes - atendeu a meta 2.A.4 do II PNETP, e contou 
com a presença de aproximadamente 150 participantes, entre eles, representantes governamentais, da sociedade civil 
organizada, de instituições internacionais e de organismos das nações unidas que atuam na temática; f) XIII Reunião 
Técnica de Núcleos e Postos Avançados – Rio de Janeiro/RJ, em 21 de setembro de 2017; g) apoio à Capacitação sobre 
Tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e mobilidade humana, Boa Vista/RR, realizada no período de 22 a 28 de 
outubro de 2017; h) Ação Global Contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes – Ilha de Marajó - Breves e Portel/PA, 
entre os dias 6 e 10 de novembro de 2017, desenvolvida no âmbito do projeto Glo Act e em parceria com a Associação 
Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude – Asbrad; i) apoio ao II Simpósio Regional de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas do Centro Oeste; j) Finalização da Carta Acordo PNUD-UNODC PRODOC BRA 
15/007: o objetivo principal foi de fornecer suporte à SNJ para finalizar o II PNETP (vigência 2013/2016) e preparar 
o plano nacional seguinte, com destaque aos produtos entregues: Avaliação do II PNETP, Relatório Nacional de dados 
2014/2016 e Metodologia para o III PNETP. 
No que tange aos convênios, atualmente existem 02 em fase de execução, com formalização respectivamente no ano 
de 2015 e 2017, e 19 em fase de prestação de contas, cuja formalização se deu entre os anos de 2008 e 2011. No ano 
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de 2017, foram analisados cinco convênios na fase de prestação de contas, totalizando 10 pareceres de análise técnica 
e/ou financeira. Quanto aos convênios em fase de execução, foram produzidos 7 pareceres técnicos. 
No exercício em questão também foi firmado uma parceria com o Grupo de Trabalho de Gestão de Convênios da 
Secretaria Executiva, de acordo com a urgência demandada, registrado por meio de relatórios mensais consolidados 
(Processo SEI nº 08025.000188/2016-95), já que a Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas conta 
apenas uma servidora técnica para tratar da pauta dos convênios. 

 
Quadro 2.4.7.3 - Macroprocesso SNJ: Garantia dos Direitos dos Migrantes e Refugiados 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 3 
Garantia dos Direitos dos Migrantes e Refugiados 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que tange à promoção e garantia dos direitos dessa 
parcela da sociedade, incluindo a participação do MJ nos processos decisórios desses direitos e promoção e 
disseminação dessa temática junto à sociedade. 
Processos relacionados na Unidade  
- Promover e garantir os direitos de migrantes e refugiados; 
- Fomentar e coordenar espaço de participação social com enfoque na política migratória; 
- Decidir processos referentes a direitos de migrantes e refugiados; 
- Produzir e disseminar conhecimento na temática migratória. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Informações pessoais dos estrangeiros; 
- Processos administrativos envolvendo solicitações de migrantes e refugiados; 
- Legislação migratória brasileira; 
- Políticas públicas para migrantes e refugiados; 
- Pesquisas e estudos sobre políticas públicas para migrantes e refugiados. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Servidores lotados no Departamento de Migrações e na Secretaria Nacional de Justiça. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso 
- Direitos promovidos e garantidos; 
- Centros de referência para atendimento a imigrantes implantados; 
- Projetos de lei elaborados; 
- Ouvidorias atendidas; 
- Portarias de naturalização publicadas / Certificado de naturalização entregue; 
- Carta de indeferimento de naturalização entregue; 
- Termo de entrega do certificado elaborado; 
- Carta/Certificado de deferimento ou indeferimento sobre cidadania e nacionalidade, contendo a publicação da 
decisão; 
- Concessão da prorrogação de estada no país; 
- Carta de comunicação da decisão informando o arquivamento do pedido de prorrogação do prazo de estada, com 
possibilidade de desarquivamento; 
- Carta de comunicação de decisão informando o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de estada, com 
possibilidade de recurso; 
- Despacho decisório sobre a permanência definitiva/transformação de visto do estrangeiro publicado no Diário Oficial 
da União – DOU; 
- Processo instruído com parecer favorável ou não pela concessão do asilo político; 
- Registro Nacional sobre solicitação de refúgios e de reassentamentos de refugiados estrangeiros entregue; 
- Notificação de Indeferimento sobre solicitação de refúgios e de reassentamentos de refugiados estrangeiros 
entregue; 
- Informações geradas (conteúdo e forma); 
- Materiais produzidos e distribuídos. 
Subunidade responsável  
- Departamento de Migrações - DEMIG 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Estrangeiros; 
- Migrantes; 
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- Solicitantes de refúgio; 
- Refugiados; 
- Sociedade civil; 
- Organizações da sociedade civil; 
- Estados; 
- Municípios; 
- Órgãos federais; 
- Países estrangeiros; 
- Brasileiros residentes ou não no exterior; 
- Ministro da Justiça e Segurança Pública. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- MRE; 
- MTE; 
- Polícia Federal; 
- Município de Porto Alegre; 
- Município de São Paulo; 
- Estado de Minas Gerais; 
- Instituto Migrações e Direitos Humanos- IMDH/DF; 
- Associação Educadora São Carlos - AESC/RS; 
- Conselho Nacional de Imigração – CNIg; 
- Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR; 
- PNUD. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
No ano de 2017, o Departamento de Migrações e a Secretaria Nacional de Justiça realizaram uma série de iniciativas 
no intuito de promover os direitos e a integração de migrantes e refugiados no Brasil. 
Destaca-se o apoio técnico e financeiro para a implantação de centros de referência para oferecer serviços a migrantes 
e refugiados, a exemplo da celebração de novo convênio com o Município de Porto Alegre, no valor de R$ 313.985,73, 
cujo objeto é a “implantação do Centro de Referência a Imigrantes de Porto Alegre – CRIM POA” e que disponibilizará 
serviços de orientação jurídica, social e psicológica, assim como ofertará vagas em cursos de português para 
estrangeiros. 
Complementarmente, deu-se continuidade ao apoio técnico e financeiro a organizações da sociedade civil que haviam 
sido selecionadas no ano anterior (Instituto Migrações e Direitos Humanos de Brasília/DF e Associação Educadora 
São Carlos de Caxias do Sul/RS), por intermédio de edital de chamamento público, com objetivo de fomentar a 
integração de migrantes e refugiados. 
Também houve continuidade no monitoramento da execução de projetos financiados com recursos do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública para oferta de cursos de português para migrantes e refugiados. 
Ademais, destaca-se a continuidade do desenvolvimento do sistema SISCONARE, o qual, quando plenamente 
implantado, permitirá a informatização de todas as etapas do processo de solicitação de refúgio no país, permitindo, 
dessa forma, celeridade e transparência na tramitação, análise e decisão das solicitações. 
Por fim, registre-se o importante avanço nesta temática em 2017 proporcionado pela atualização da legislação 
migratória brasileira, por intermédio da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que “institui a Lei de Migração”, e do 
Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, o qual “regulamenta a Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui 
a Lei de Migração”. 

 
Quadro 2.4.7.4 - Macroprocesso SNJ: Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 4 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
PF/SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata uma atuação bem específica do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que tange à fiscalização da adoção 
internacional de crianças e adolescentes e à gestão da política de classificação indicativa para obras audiovisuais. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Mídias digitais e arquivos físicos (DVD’s e Pen drives) e digitais (links), contendo obras audiovisuais como filmes 
e trailers; 
- Jogos em mídia física e digital; 
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- Programas de TV captados e gravados para posterior análise. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Produtores; 
- Distribuidores; 
- Emissoras de TV aberta; 
- Operadoras e canais de TV por assinatura. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Publicação da classificação indicativa de cinema e vídeo; 
- Publicação da classificação indicativa de programas de TV; 
- Publicação da classificação indicativa de jogos, aplicativos e RPG; 
- Publicação de decisão sobre reclassificação; 
- Monitoramento de programas de TV do Serviço de Acesso Condicionado (TV por assinatura). 
Subunidade responsável  
Departamento de Políticas de Justiça – DPJUS 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Requerente (distribuidora, produtora, representantes); 
- Sociedade. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Sociedade - assinantes do Serviço; 
- Organismos internacionais; 
- Universidades e Centros de Estudo e Pesquisa; 
- Emissoras de TV; 
- Empresas de cinema e vídeo; 
- Sociedade Civil (CASC). 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A Classificação Indicativa é uma política pública de proteção à criança e ao adolesceste a possíveis danos que a 
exposição a conteúdos não apropriados para determinadas faixas etárias podem causar no seu desenvolvimento 
psicossocial. Duas são as formas de análise, previstas na legislação, adotadas para classificar as obras submetidas ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. As definições apresentadas no artigo 2° da Portaria n° 368/2017 são as 
seguintes: i) Análise prévia: processo padrão de classificação indicativa adotado pelo MJ antes da disponibilização da 
obra ao público. Aplica-se aos mercados de cinema e vídeo, jogos eletrônicos e RPG. Para este serviço, o requerente 
encaminha a obra e a classificação pretendida, acompanhada da ficha de inscrição, para a Coordenação de Classificação 
Indicativa – COCIND, que analisará e publicará a classificação indicativa atribuída no Diário Oficial da União. 
Somente após a publicação, a obra estará apta para exibição/comercialização. O envio da classificação pretendida não 
vincula a análise a qualquer tipo de concordância. Tal solicitação pode ser referendada ou não, sendo que, neste último 
caso, poderá ser atribuída uma Classificação superior ou inferior à inicialmente informada; ii) Autoclassificação: 
atribuição da classificação indicativa pelo responsável pela obra, a ser confirmada ou não pelo MJ. É adotada pelas 
emissoras de televisão, que inscrevem o processo no órgão sem a necessidade de enviar a obra audiovisual. Após a 
estreia do programa, haverá o monitoramento pelo DPJUS, que terá até 60 dias para confirmar ou indeferir a 
classificação pretendida pela emissora. O monitoramento é contínuo. Ao constatar que a autoclassificação não condiz 
com as cenas exibidas, o Ministério da Justiça poderá iniciar processo administrativo para reclassificação, bem como 
poderá comunicar o Ministério Público e outros órgãos interessados sobre o ocorrido, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis 
Em 2017 foram publicados no DOU: 380 obras de TV; 1.211 de cinema, DVD ou mostras; 449 obras de jogos 
eletrônicos e 22 jogos RPG. Na televisão foram 3.452 relatórios de análises entre programas, novelas, entre outros. 
Foram ainda produzidos 2.449 relatórios de análises prévias para cinema, DVD e mostras, 460 relatórios de jogos 
eletrônicos e RPG analisados previamente. Além disso, 1.876 aplicativos foram monitorados ao longo do exercício 
pelo painel de controle “Monitoramento Jogos/Aplicativos”. 

 
Quadro 2.4.7.5 - Macroprocesso SNJ: Proteção dos Direitos do Cidadão 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 5 
Proteção dos Direitos do Cidadão 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SENACON (Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos – CFDD) /PF/SNJ 

Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação mais geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que tange à garantia dos direitos dos 
cidadãos, pois engloba a proteção dos direitos dos consumidores, através da gestão do plano nacional de consumo e 
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cidadania, emissão de documentos de viagens, gestão da política de acesso à Justiça e a disseminação desse 
conhecimento, promoção de políticas de métodos de solução de conflitos e redução de litígios, além da acreditação de 
entidades sociais. 
Processos relacionados na Unidade  
- Credenciar Entidades Sociais; 
- Formular e gerir políticas de acesso à Justiça; 
- Promover políticas de modernização sobre o sistema de Justiça; 
- Promover estudos e diagnósticos sobre o sistema de Justiça; 
- Promover políticas de métodos de solução de conflito e redução de litígios. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Certificado de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP: Lei nº 9.790, de 23 
de março de 1999 e Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999; 
- Certidão de comprovação de regularidade da manutenção de certificados de OSCIP; 
- Ato de cancelamento e cassação de credenciamento; 
- Registro de empresas de microfilmagem: Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968 e Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 
1996; 
- Dados sobre o Sistema de Justiça; 
- Estudos sobre resolução de conflitos; 
- Recursos orçamentários; 
- Parcerias com o Sistema de Justiça e com organismos internacionais. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Órgãos integrantes do Sistema de Justiça;  
- Associações de classe de servidores do Sistema de Justiça; 
- Conselhos Nacionais de Justiça, da Justiça Federal e do Ministério Público; 
- AGU. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Publicação e registro de empresas de microfilmagem para atuarem no país efetivado; 
- Parecer técnico para manter/ atualizar registro; 
- Decisão de perda do registro publicada; 
- Certidão liberada ou denegada; 
- Certificado emitido e Qualificação publicizada, conforme finalidade da entidade; 
- Parecer técnico para manter/atualizar cadastro da entidade; 
- Autorização de funcionamento de organizações estrangeiras no Brasil publicada; 
- Análise com parecer para arquivamento produzida; 
- Notas técnicas e propostas normativas sobre acesso à Justiça elaboradas; 
- Projeto finalizado; 
- Notas técnicas e propostas normativas sobre modernização do Sistema de Justiça elaboradas; 
- Notas técnicas e propostas normativas sobre métodos de solução de conflitos e de redução de litígios elaboradas; 
- Programação acadêmica realizada; 
- Cursos fornecidos; 
- Material didático fornecido. 
Subunidade responsável  
Departamento de Políticas de Justiça – DPJUS 

Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Sistema de Justiça e órgãos do Poder Executivo; 
- Órgãos e atores do Sistema de Justiça; 
- Poder Executivo; 
- Órgãos estaduais ou municipais; 
- Empresas privadas de microfilmagem; 
- Usuários de serviços de microfilmagem; 
- Entidades Sociais; 
- Organizações Estrangeiras; 
- Cidadãos; 
- Órgãos públicos em geral; 
- Casa Civil; 
- Sociedade Civil 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Ministério Público; 
- Cidadãos; 
- Universidades; 
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- SENASP; 
- Sociedade civil. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
No âmbito da política de acesso à Justiça e de incentivo à utilização dos métodos de solução de conflitos, em novembro 
de 2016, foi realizada contratação de consultoria especializada para analisar a fase anterior da Estratégia Nacional de 
Não Judicialização – ENAJUD e estabelecer uma metodologia de monitoramento das metas (Projeto BRA/12/013 - 
Fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil). Assim, a SNJ promoveu, em 2017, o resgate do histórico da ENAJUD, 
a fim de conhecer as atividades realizadas até então e estabelecer novos parâmetros de atuação. Embora o contrato 
referente à consultoria tenha sido encerrado antes do previsto, por opção da SNJ, foi possível promover o resgate 
mencionado. 
Através da parceria entre a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM e a Escola da Advocacia-Geral da 
União – EAGU, a SNJ promoveu a realização de cursos sobre solução pacífica de conflitos, na modalidade presencial 
e a distância, com a finalidade de capacitar membros e servidores da AGU, de órgãos vinculados e de entidades 
parceiras, em âmbito nacional, nas novas técnicas de Resolução Pacífica de Conflitos, com vistas à formação de agentes 
capazes de introduzir na Administração Pública Federal o ambiente conceitual e pragmático necessário para repensar 
e substituir, sempre que possível, o modelo contencioso-jurisdicional tradicional, com ganhos em eficiência, agilidade 
e redução de custos. Na modalidade presencial, 101 servidores foram certificados. O curso à distância ofertou 750 
vagas, divididas em 3 módulos, e encontra-se em fase de conclusão. O número de servidores certificados na modalidade 
EaD será apresentado após o término das aulas, prevista para março de 2018.  
Ademais, ainda no contexto da política de acesso à justiça, em maio de 2017, a SNJ firmou parceria com a Marinha do 
Brasil, por meio de Termo de Execução Descentralizada - TED, a fim de possibilitar a utilização do Navio Auxiliar 
Pará, no mês de maio, com o intuito de promover o deslocamento e hospedagem da equipe itinerante 
da Seção Judiciária do Pará (juízes, servidores, peritos judiciais, etc.), visando à realização do Juizado Itinerante 
no arquipélago de Marajó, bem como a prestação de assistência médica e odontológica à núcleos populacionais 
carentes. Cerca de 3.047 pessoas foram atendidas pela Justiça Federal, sendo homologadas 624 conciliações. Ademais, 
foram realizadas 1.162 consultas médicas, além de diversas atividades de prevenção à saúde. O TED encontra-se em 
fase de análise da prestação de contas no âmbito da SNJ, que será finalizada após definições quanto à disponibilização 
de equipe técnica necessária para tal análise.  
No âmbito das OSCIP, em 2017, foram analisados 317 pedidos de qualificação, desses 77 deferidos e 240 indeferidos; 
desqualificadas 33 Organizações por cancelamento ou perda da qualificação. Foram ainda processados 705 registros 
para emissão de certidão para fins de Termo de Parceria e 310 registros de alteração de situação cadastral, nos termos 
da legislação aplicável.  
Ademais, o DPJUS reiterou, junto ao Comitê Permanente para a Desburocratização – CPD, instituído pela Portaria MJ 
nº 688, de 18 de agosto de 2017, a proposta de revogação da Lei de OSCIP (Lei nº 9.790/99), em razão da 
desnecessidade de se manter o instrumento de contratualização por ela tratado (pouco utilizado). Sugere-se, 
alternativamente, a alteração da Lei nº 9.790/99 e do Decreto nº 3.100/99, com a extinção do procedimento burocrático 
de qualificação perante o MJ (emissão de certificado mediante apresentação de documentos meramente declaratórios). 
O intuito é o enquadramento da entidade como OSCIP ser feito pelo órgão parceiro, uma vez que na fase de celebração 
do termo de parceria já existe uma conferência de documentos por parte do órgão.  
Com relação à microfilmagem, em 2017 foram analisados 15 pedidos de registro para o exercício da atividade de 
microfilmagem de documentos (11 deferidos e 4 indeferidos) e processados 16 registros de alteração cadastral, nos 
termos da legislação aplicável.  
Cabe registrar também que o DPJUS reiterou, junto ao CPD, a proposta extinção do registro, perante o MJ, de empresas 
e cartórios para exercer a atividade de microfilmagem e a consequente revogação do parágrafo único do art. 15 e do 
art. 20 do Decreto no. 1.799/1996 ou a alteração da competência prevista no art. 14, inciso X do Decreto nº 9.150, de 
4 de setembro de 2017.  
Por fim, relacionada às Organizações Estrangeiras – OE, no exercício em questão, foram analisados 2 pedidos de 
autorização para funcionamento de OE no Brasil, sendo deferidos, e cancelada 1 autorização, a pedido. Foram 
processados 7 registros de alteração cadastral, nos termos da legislação aplicável. Assim como nos casos de OSCIP e 
microfilmagem, reiterou-se, junto ao Comitê Permanente para a Desburocratização, a proposta de alteração de 
competências, no que tange à autorização para funcionamento de organizações estrangeiras. Caso sejam implementadas 
as mudanças relativas à revogação ou alteração da Lei nº 9.790/99, propõe-se a redistribuição a outro órgão da 
Administração Pública da competência prevista no art. 11, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
– LINDB, para autorizar o funcionamento dessas organizações no País, destinadas a fins de interesse coletivo. Além 
de não se justificar a manutenção de uma estrutura administrativa para cuidar de tema de incidência esporádica, 
otimizar-se-ia a execução de dita competência, distribuindo-a para outro órgão que já exerça competência assemelhada, 
inclusive com potencial de fiscalização, evitando, assim, conflitos de competência comumente verificados. 

 
Quadro 2.4.7.6 – Macroprocesso SNJ: Articulação Internacional 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
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Macroprocesso 6 
Articulação Internacional 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende a execução do Ministério da Justiça e Cidadania em processos afetos ao gerenciamento de pedidos de 
cooperação internacional, negociação de acordos com países estrangeiros e gerenciamento de medidas para a 
recuperação de ativos. Além disso, também no acompanhamento e gerenciamento de medidas para a extradição, 
expulsão, transferência de pessoas condenadas e de execução da pena. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerenciar ferramentas de cooperação jurídica internacional; 
- Conduzir negociações de acordos e consultas bilaterais e multilaterais; 
- Acompanhar e gerir medidas para a recuperação de ativos; 
- Acompanhar e gerir medidas para extradição, expulsão, transferência de pessoas condenadas e de execução da pena. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Propostas de acordos de cooperação jurídica internacional; 
- Pedidos de cooperação jurídica internacional; 
- Acordos de cooperação jurídica internacional em vigor. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Cidadão comum; 
- Poder Judiciário; 
- MRE; 
- Ministério Público; 
- Defensoria Pública da União – DPU; 
- Autoridades Administrativas Nacionais; 
- Autoridades Centrais Estrangeiras; 
- Ministro da Justiça e Cidadania. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Novos tratados de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Nova legislação de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Novas regulamentações de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Consultas genéricas ou sobre casos concretos de cooperação jurídica internacional respondidas; 
- Consultas atendidas sobre cooperação jurídica internacional; 
- Solicitações de cooperação jurídica internacional respondidas; 
- Solicitações de viabilização do efetivo retorno dos bens ou valores recuperados respondidos; 
- Expulsão do estrangeiro efetivada, Decisão de arquivamento proferida; 
- Minuta de Portaria sobre decisão da expulsão produzida; 
- Portaria de Expulsão revogada; 
- Parecer técnico e elaboração de minuta de aviso ministerial para o Supremo Tribunal Federal – STF elaborados 
(extradição passiva); 
- Despacho com decisão sobre autorização de efetivação da extradição produzido (extradição passiva); 
- Termo de entrega ou arquivo do pedido de extradição produzido; 
- Parecer técnico e minuta de aviso ministerial para o MRE produzido (extradição ativa); 
- Despacho do SNJ aprovando ou não a transferência do condenado produzido (ativa ou passiva). 
Subunidade responsável 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Coordenação de Tratados e Foros – CTF; 
- Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional – CGCI; 
- Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos – CGRA; 
- Sociedade; 
- País estrangeiro; 
- Poder Judiciário; 
- Pessoa condenada (no Brasil ou no exterior). 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- MRE; 
- MPF; 
- Poder Judiciário; 
- Defensoria Pública da União; 
- Autoridades Administrativas Nacionais; 
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- Autoridades Centrais Estrangeiras. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
A SNJ, por meio do DRCI, exerce a função de autoridade central para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica 
internacional civil e penal, inclusive em assuntos de extradição, de transferência de pessoas condenadas e da execução 
da pena, coordenando, opinando e instruindo pedidos ativos e passivos.  
A tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria civil ocorre, normalmente, entre o MRE, 
STJ e autoridades estrangeiras. A cooperação jurídica internacional em matéria penal ocorre, geralmente, entre o MPF, 
MRE, PF e autoridades estrangeiras. No tocante à extradição e transferência de pessoas condenadas, a atuação é 
realizada em parceria com o STF, MRE e PF, em regra.  
Além disso, o DRCI participa das negociações dos acordos de cooperação jurídica internacional, nos temas de 
competência do Departamento. As negociações dos acordos, normalmente, envolvem o MRE e as autoridades 
estrangeiras.  
Como resultado dessas atividades, obtém-se a execução da cooperação jurídica internacional e acordos negociados.  
No ano de 2017 foram tramitados 5.748 pedidos de cooperação jurídica internacional. Foram efetivadas 32 extradições 
ativas e 27 extradições passivas. Foram também efetivadas 14 transferências de pessoas condenadas, 7 pedidos passivos 
e 7 pedidos ativos. Além disso, foram bloqueados no exterior cerca de US$ 250.000.000,00 e repatriamos cerca de 
US$ 36.000.000,00. 

 
Quadro 2.4.7.7 - Macroprocesso SNJ: Articulação entre Poderes e Setores 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 7 

Articulação entre Poderes e Setores 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
PF/FUNAI/SAL/SNJ 
Descrição do Macroprocesso 
Compreende a execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos, poderes e setores ou a 
assuntos dos quais o MJ é partícipe, mas que não constituem a sua vocação principal. 
Processos relacionados na Unidade  
- Articular ações de governo de combate à corrupção e ao crime organizado; 
- Instruir e opinar sobre atos de aposentadoria e o provimento de magistrados, Procurador-Geral da República, 
conselheiros do CNJ e CNMP, Defensor Público-Geral, do seu Subdefensor e do Ouvidor, nomeados pela Presidente 
da República, bem como sobre a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação de imóveis destinados a 
instituições do sistema de Justiça da União; 
- Articular ações e políticas de interesse do Poder Executivo junto ao Sistema de Justiça. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Informações sobre a aposentadoria e o provimento de magistrados, Procurador-Geral da República, conselheiros do 
CNJ e CNMP, Defensor Público-Geral, do seu Subdefensor e do Ouvidor, nomeados pelo Presidente da República; 
- Declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação de imóveis destinados a instituições do sistema de Justiça 
da União. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
- Poder Judiciário; 
- Ministério Público; 
- DPU; 
- TCU; 
- Casa Civil da Presidência da República; 
- Senado Federal. 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Nota técnica, Informação e minuta de exposição de motivos e de decreto para subsidiar o Ministro da Justiça e 
Segurança Pública elaboradas; 
- Nota técnica e minuta de exposição de motivos e de decreto para subsidiar a Consultoria Jurídica junto ao Ministério 
da Justiça e Segurança Pública elaboradas; 
- Ações e políticas de interesse articuladas. 
Subunidade responsável 
Gabinete da SNJ 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Presidente da República; 
- Ministro da Justiça e Segurança Pública; 
- Poder Judiciário; 
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- Procuradoria-Geral da República; 
- CNJ; 
- CNMP; 
- TCU; 
- Defensorias Públicas da União; 
- Sistema de Justiça; 
- Senado Federal. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
- Membros do Poder Judiciário; 
- Tribunais Superiores; 
- Ministério Público da União; 
- TCU; 
- Demais órgãos do sistema de justiça. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
No exercício de 2017, tramitaram pela Divisão de Provimento e Vacância 369 procedimentos, tendo sido analisados 
104 processos de provimento, 28 processos de vacância e 3 processos de declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, de interesse do sistema de Justiça. Ademais, foram realizadas ações visando ao estabelecimento e 
uniformização de procedimentos que resultaram na proposição de minuta de portaria para orientação e regulamentação 
interna dos processos de sua competência, bem como na inserção de dispositivos na Resolução nº 23.517/2017, do 
Tribunal Superior Eleitoral, relativos à instrução de lista tríplice para preenchimento das vagas de juízes dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, na classe dos advogados. Mencione-se, também, a utilização de ferramentas administrativas 
fornecidas pela instituição para eficientização das suas atividades, que, por meio da adesão de servidores ao 
teletrabalho, permitiu a redução do prazo médio de análise de processos para dois dias. Por fim, registre-se a adoção 
de medidas tendentes a aperfeiçoar e estreitar a interlocução com os fornecedores e clientes do macroprocesso, a 
exemplo de visitas institucionais, que permitiram a abertura de novos canais de comunicação e a otimização dos já 
existentes, tornando os processos mais céleres e racionais. 

 
Quadro 2.4.7.8 – Macroprocesso SNJ: Execuções Descentralizadas 

UNIDADE 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Macroprocesso 8 
Execuções Descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 
AN/CA/DEPEN/PF/PRF/FUNAI/SENACON/SENAD/SENASP/SAL/SNJ/SESGE 
Descrição do Macroprocesso 
Retrata a atuação do Ministério da Justiça e Cidadania na realização de parcerias estratégicas para a implementação de 
muitas ações das áreas finalísticas do órgão, viabilizando a execução das políticas públicas afetas ao Ministério em 
todo território nacional. 
Processos relacionados na Unidade  
- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, Termo de Parceria); 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica. 
Principais insumos do macroprocesso na Unidade 
- Celebração de Convênios; 
- TED; 
- PRODOC; 
- Acordo de Cooperação Técnica – ACT. 
Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 
Unidades do MJ (CGGE, CGOF, SE, DIPROF e CGL). 
Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
- Transferências realizadas; 
- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas; 
- Acordos de cooperação técnica encerrados. 
Subunidade responsável  
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI; Departamento de Migrações - 
DEMIG; Departamento de Políticas de Justiça – DPJUS. 
Principais Clientes do macroprocesso na Subunidade 
- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Principais parceiros externos do macroprocesso na Subunidade 
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- Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal (MP, Judiciário, Polícias, Secretarias de Segurança 
Pública, etc.). 
- Entidades da Sociedade Civil, notadamente envolvidas com migrantes e com refugiados. 
Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
Foram firmados os convênios, conforme seguem relacionados:  
- Convênio com o Ministério Público do Estado da Paraíba, para a realização da XV Reunião Plenária ENCCLA; 
- Convênio com o Município de Porto Alegre, cujo objeto é a Implantação do Centro de Referência a Imigrantes 
de Porto Alegre – CRIM POA. 
- Convênio (Emenda Parlamentar nº 38480009) com o Estado do Acre, cujo objeto tem por objeto: “Fortalecimento da 
política de enfrentamento ao tráfico de pessoas na região de fronteira - Acre, Peru e Bolívia”. 
Também foi firmado TED com a Marinha do Brasil do Ministério da Defesa, por meio do Comando do 4° Distrito 
Naval em Belém-PA, destinado à promoção de um Juizado Especial Itinerante no Arquipélago do Marajó, além de 
ações cívico-sociais de prevenção e saúde a bordo do Navio Auxiliar Pará, conforme mencionado no macroprocesso 5 
“Proteção dos Direitos do Cidadão” desta Secretaria. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 
 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar como as UPCs inseridas neste relatório 
planejam suas atuações, apresentando seus desempenhos frente aos objetivos e metas estabelecidos 
para o ano de 2017. Para tanto, além de descrever os atributos inseridos no planejamento estratégico, 
apresenta-se o alinhamento existente entre planos (inclusive o Plano Plurianual – PPA) e 
competências legais.  

Dessa forma, o subitem 3.1 traz informações sobre o planejamento estratégico no âmbito do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública como um todo, elencando os objetivos e metas 
programados para contribuir ao alcance da missão institucional, além da avaliação sobre seu estágio 
de implementação e a demonstração da vinculação dos planos. 

O subitem 3.2 trata das formas e dos instrumentos utilizados pelas unidades para realizar o 
acompanhamento e monitoramento dos objetivos do planejamento estratégico e do PPA. 

Quando ao subitem 3.3, este demonstra o desempenho orçamentário das UPCs, relacionando a 
recursos programados aos executados, a fim de serem cumpridos os objetivos previstos para 2017. 
No intuito de apresentar uma visão geral do órgão, optou-se por incluir todos os Programas Temáticos 
do PPA sob a responsabilidade do MJ, mesmo aqueles que envolvem unidades não contempladas no 
Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério. No entanto, apenas serão tratados seus 
desdobramentos em objetivos e metas das UPCs aqui inseridas. Assim, objetivos e metas das unidades 
não contempladas neste documento serão tratados em relatórios específicos das unidades envolvidas.   

Cabe ressaltar que os quadros referentes a “Ações – Orçamento de Investimento – OI” não se 
aplicam, uma vez que a UPC foi responsável por executar integralmente as ações tratadas no capítulo.  

Além disso, referente às informações sobre a realização das receitas, registra-se que as 
Unidades Prestadoras de Contas deste relatório não possuem fontes de receitas próprias, sendo apenas 
valores decorrentes de multas contratuais e devoluções de convênios, com montantes inexpressivos.  

O subitem 3.4 traz informações sobre o desempenho operacional das unidades envolvidas, a 
partir da condução de objetivos estratégicos, bem como apresenta os principais indicadores utilizados 
pelas UPCs para monitorar e avaliar seu desempenho institucional. 
 
 
3.1. Planejamento Organizacional 
 

Ao longo do ano de 2017, deu-se continuidade ao Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, 
aprovado pela Portaria nº 675, de 14 de agosto de 2017, e repactuado em conjunto com todas as 
unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a revisão dos objetivos, indicadores, 
metas e projetos estratégicos. Importa destacar que a repactuação foi impactada por duas transições 
ministeriais durante o ano de 2017. O conteúdo do planejamento estratégico foi detalhado pela 
Portaria SE nº 1.684, de 10 de novembro de 2017, e revisado pela Portaria SE nº 1.775, de 8 de 
dezembro de 2017, no boletim de serviço.  

Com relação ao monitoramento da estratégia, a mensuração do desempenho é alicerçada em 
dois pilares básicos: i) os indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos; e, ii) o 
acompanhamento dos projetos estratégicos da carteira. Nesse sentido, os indicadores revelam o 
próprio atingimento dos objetivos, enquanto a mensuração do andamento dos projetos estratégicos 
indica o grau de êxito na consecução das iniciativas voltadas para a transformação exigida pelos 
objetivos. 

Com a revisão de alguns elementos da estratégia durante o processo de repactuação, está em 
fase de organização a sistemática de monitoramento dos indicadores e projetos estratégicos, bem 
como o detalhamento dos planos de gerenciamento dos projetos estratégicos. Diante disso, prevê-se 
a continuidade dos ritos de monitoramento do planejamento estratégico para o início de 2018. 
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3.1.1.  Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 
 

Os objetivos estratégicos vigentes, constantes do Mapa Estratégico do MJ 2015-2019 (Anexo 
I), representam uma visão integrada dos resultados a serem alcançados para o período abrangido pelo 
planejamento estratégico. Destaca-se que, em virtude do processo de repactuação, por decisão do 
Gabinete do Ministro, os objetivos estratégicos do mapa passaram por uma breve revisão, conforme 
explicitado abaixo: 

a) O objetivo “Reduzir a violência no trânsito das rodovias federais” foi alterado para “Reduzir 
o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais que resultem em lesões graves e/ou morte”; 

b) O objetivo “Ampliar ações de participação social e de comunicação com a sociedade” foi 
retirado do mapa estratégico; 

c) O objetivo “Promover a gestão transversal das políticas públicas para a redução do impacto 
social do álcool e outras drogas” foi alterado para “Promover políticas públicas para a redução do 
impacto social do álcool e outras drogas”; 

d) O objetivo “Aprimorar mecanismos da produção e disseminação do conhecimento e da 
gestão e preservação da memória nacional” foi alterado para “Aprimorar mecanismos de gestão do 
conhecimento e de preservação e difusão da memória arquivística nacional”; 

e) O objetivo “Aperfeiçoar o diálogo intersetorial e intergovernamental nos temas afetos ao 
Ministério da Justiça” foi retirado do mapa estratégico; 

f) O objetivo “Promover eficiência e eficácia dos instrumentos de parceria em apoio à execução 
de políticas públicas” foi alterado para “Aprimorar a gestão de convênios e congêneres em apoio à 
execução de políticas públicas”; 

g) O objetivo “Promover a valorização e o desenvolvimento dos servidores” foi alterado para 
“Promover iniciativas de formação e educação contínua dos servidores”; e 

h) O objetivo “Aprimorar e integrar a gestão e a governança institucional” foi alterado para 
“Aprimorar e integrar a gestão institucional”. 

A seguir, serão explicitados os quinze objetivos estratégicos vigentes, com seus respectivos 
indicadores e metas estratégicos, repactuados em 2017, por meio da Portaria nº 675, de 14 de agosto 
de 2017. 

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

pública para reduzir a taxa de homicídios no país. A SENASP é a principal responsável pelo alcance 
desse objetivo, a partir da gestão do Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP, o qual inclui a 
participação de outras unidades internas, como, dentre outros órgãos, o DEPEN e a SNJ. As ações e 
projetos que deverão ser executados para que o objetivo seja alcançado envolvem: modernizar e 
expandir o Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System); equipar as unidades de 
perícia na área de balística forense; fortalecer a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos – 
RIBPG; implementar Centros Regionais de Excelência em Perícias Criminais e Fronteira Integrada. 

 
Tabela 1: Indicador Objetivo 1 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Quantidade de Instituições de 
Segurança Pública 
beneficiadas com 

convênios/doações 

Fortalecimento das 
instituições de segurança 

pública, através da melhoria 
das condições de trabalho dos 

profissionais de segurança 
pública. 

Contemplar instituições nas 27 
UF's 

SENASP 

Implementação de centros 
regionais de referência em 

perícia criminal 

Verificar a implementação dos 
centros regionais de perícia, 

visando a melhoria da 
capacidade de produção de 

provas periciais pelos estados. 

5 novos centros SENASP 
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Instalação de laboratório de 
DNA nas UFs que ainda não 

possuem 

Medir a realização da 
equipagem dos órgãos 

periciais dos Estados que 
ainda não possuem 

laboratórios de DNA, visando 
às condições mínimas 

necessárias à implantação e 
funcionamento dos 

laboratórios de DNA, para a 
elucidação de homicídios, 
feminicídios e violência à 

mulher, bem como 
proporcionando a sua adesão à 
Rede Integrada de Bancos de 

Perfis Genéticos. 

5 novos laboratórios SENASP 

Número de condenados com 
perfil genético coletado 

Mensurar o cumprimento da 
legislação em relação ao DNA 

dos condenados por crimes 
violentos. 

50% SENASP 

Número de banco de dados 
papiloscópicos integrados 

com o AFIS 

Mensurar a integração da base 
de dados do Sistema 

Automatizado de Identificação 
de Impressões Digitais - AFIS 
com dados papiloscópicos de 

institutos de identificação, 
IML, institutos de 

criminalística dos Estados, 
com a finalidade de comparar 

dados de criminosos. 

Integrar as 27 bases de 
identificação civil dos estados 

ao AFIS 
SENASP 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 
 

2. Reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais que resultem em lesões 
graves e/ou morte: objetivo com foco na redução de acidentes com vítimas em rodovias federais, bem 
como na atuação do MJ no sentido de sensibilizar a população para os assuntos referentes ao tema, 
por meio da educação da população no trânsito. O DPRF é a principal unidade responsável pelo êxito 
desse objetivo, atuando por meio de ações e projetos que visam ampliar iniciativas que reduzam o 
número de vítimas mortas em acidentes de trânsito, além da ampliação do sistema de monitoramento 
e fiscalização eletrônica de veículos e de radiocomunicação digital, para que seja possível reduzir a 
taxa de acidentes graves, de mortalidade e a quantidade de vítimas mortas nas rodovias federais. 
Contribui também para este objetivo a SENACON, com ação que tem como principal objetivo 
aprimorar a segurança de veículos nacionais e produtos de consumo. 
 

Tabela 2: Indicadores Objetivo 2 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Taxa de acidentes graves 

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

redução da gravidade dos 
acidentes nas rodovias 

federais. 
(Entende-se por "lesões 

graves", segundo definição 
presente no art. 129 do Código 

Penal, aquelas lesões que 
resultem em: Incapacidade 

para as ocupações habituais, 
por mais de trinta dias; perigo 

145,83 / 1 milhão de veículos 
da frota nacional 

DPRF 
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à vida; debilidade permanente 
de membro, sentido ou 

função; aceleração de parto; 
Incapacidade permanente para 

o trabalho; enfermidade 
incurável; perda ou 

inutilização do membro, 
sentido ou função; 

deformidade permanente; e 
aborto.) 

Taxa de mortalidade 

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

redução das mortes dos 
acidentes nas rodovias 

federais. 

46,89 / 1 milhão de veículos 
da frota nacional 

DPRF 

Quantidade de vítimas mortas 

Monitorar a quantidade total 
de vítimas mortas ocorridas no 

local do acidente. 
(a quantidade total e o teto 

estipulado e projetado para o 
indicador foi realizado com 

base na adesão do Brasil junto 
à proclamação da ONU 

denominada UN Decade of 

Action for Road Safety 2011-
2020, a qual prevê a redução 
de 50%, da tendência global 
da quantidade de óbitos entre 

2011 e 2020) 

Redução para 4.759 até 2019 DPRF 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

3. Fortalecer o enfrentamento à criminalidade com enfoque em organizações criminosas, 
tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira: objetivo com foco na gestão 
estratégica e integrada de operações na faixa de fronteira e para o enfrentamento à criminalidade, ao 
tráfico, à corrupção e à lavagem de dinheiro. As principais unidades contribuintes para o êxito desse 
objetivo são o DPF, a SENASP e a SNJ. O DPF contribui com este objetivo por meio de ações e 
projetos no âmbito da segurança pública, visando à redução da criminalidade, em especial quanto a 
prevenção e repressão às drogas ilícitas (notadamente cocaína e drogas sintéticas), bem como da 
modernização da solução SINAPSE Busca e SINAPSE BI. A SNJ contribui com este objetivo por 
meio da execução de ações e projetos provenientes da sua participação no âmbito da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, em conjunto com outros 
órgãos e entidades, além da implementação dos Laboratórios de Lavagem de Dinheiro e 
fortalecimento e ampliação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia – Rede-LAB. A 
SENASP contribui com ações voltadas ao projeto Análise Estratégica de Inteligência. 

 
Tabela 3: Indicadores Objetivo 3 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Quantidade de operações 
especiais de polícia judiciária 

deflagradas pela Polícia 
Federal 

Mensurar o esforço de atuação 
da Polícia Federal relativo à 

quantidade de Operações 
Especiais de Polícia Judiciária 

deflagradas no período sob 
apuração. Essas operações são 

aquelas executadas com o 
emprego de uma ou mais 

técnicas especiais de 

2015: 390 operações especiais 
2016: 398 operações especiais 
2017: 577 operações especiais 
2018: 577 operações especiais 
2019: 577 operações especiais 

DPF 
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investigação como 
monitoramento telemático, 
monitoramento telefônico, 
captação e interceptação 

ambiental de sinais, análise de 
material obtido através da 

quebra de sigilo financeiro e 
fiscal ou atuação conjunta com 

outros órgãos públicos que 
possuam o número dos 
mandados de busca e 

apreensão, de prisões ou de 
conduções coercitivas 

somados superior a 10 (dez) 
ordens judiciais na etapa de 

deflagração. 

Agentes públicos capacitados 
no combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro 

Capacitação de agentes 
públicos envolvidos no 
combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro nos 

cursos do Programa Nacional 
de Capacitação e Treinamento 
para o Combate à Corrupção e 

à Lavagem de Dinheiro - 
PNLDs presencial e à 

distância (PNLD/EAD), 
treinamentos da Rede-Lab e 

seminários 

2.000 até 2017 
2.300 até 2018 
2.600 até 2019 

SNJ 

Laboratórios de Tecnologia 
contra Lavagem de Dinheiro 

em funcionamento 

Acompanhar a implementação 
dos Laboratórios de 

Tecnologia contra Lavagem 
de Dinheiro. 

2015: 43 
2016: 56 
2017: 57 
2018: 59 
2019: 59 

SNJ 

Número de operações 
integradas e fiscalizações 

efetivadas 

Identificar a efetividade da 
atuação policial na área de 

fronteira. 

Aumentar o número de 
operações e fiscalizações em 

10% 
SENASP 

Quantidade de Relatórios de 
Inteligência elaborados 

Mensurar a quantidade de 
Relatórios de Inteligência 
produzidos sobre temas de 

interesse do objetivo 
estratégico. 

Elaboração de 1 Relatório de 
Inteligência por mês sobre os 

seguintes temas: 
1) Organizações Criminosas, 
incluindo aspectos prisionais; 
2) Tráfico de Drogas e Armas; 
3) Delitos Transfronteiriços. 

SENASP 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

4. Promover o acesso à justiça e proteger os direitos do cidadão: objetivo com foco nos 
cidadãos, migrantes e refugiados, proporcionando a execução de ações que promovam, protejam e 
garantam os seus direitos. As principais unidades responsáveis pelo êxito desse objetivo são: SNJ e 
CA. A SNJ contribui para o alcance desse objetivo a partir da execução de ações e projetos que 
buscam formular o Plano Nacional para Migrantes, Refugiados e Apátridas, bem como implementar 
a Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD. A contribuição da Comissão de Anistia 
nesse objetivo se dá a partir de ações e projetos que buscam aperfeiçoar os procedimentos para ganho 
de eficiência na análise de requerimentos de anistia visando dar celeridade processual por meio de 
verificação pormenorizada dos processos e identificando os tipos de demanda.  
 

Tabela 4: Indicadores Objetivo 4 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 
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Requerimentos de anistia 
apreciados 

Avaliar capacidade de 
resposta do Estado brasileiro 
aos cidadãos que requerem 

anistia política. 

1.200 até 2015 
3.200 até 2016 

2.100 até 2017, 2018 e 2019 
10.700 Requerimentos de 

anistia apreciados até 2019 

Comissão de 
Anistia 

Manifestações, nos autos, 
promovidas pela Comissão de 

Anistia 

Avaliar a capacidade de 
resposta da equipe técnica da 

Comissão de Anistia. 
10.700 

Comissão de 
Anistia 

Número de sessões de 
julgamento realizadas 

Avaliar capacidade de 
resposta do Estado brasileiro 
aos cidadãos que requerem 

anistia política. 

120 sessões 
Comissão de 

Anistia 

Documentos acessados 
Subsidiar o planejamento das 
ações de tratamento técnico e 
reformatação dos documentos. 

2.400.000 documentos 
acessados 

Arquivo Nacional 

Usuários atendidos 

Mensurar o quantitativo de 
usuários com vistas a adequar 

os serviços prestados à 
demanda de atendimento. 

230.000 usuários atendidos Arquivo Nacional 

Acessos às bases de dados 

Avaliar a eficiência dos 
instrumentos eletrônicos de 
pesquisa para aperfeiçoar a 
recuperação de informações 

do acervo sob guarda da 
instituição. 

12.000.000 de acessos Arquivo Nacional 

Processos de refúgio 
decididos 

Monitorar a capacidade do 
sistema de refúgio de 

responder às demandas dos 
solicitantes. 

100 processos decididos por 
mês 

SNJ 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

5. Aperfeiçoar a coordenação estratégica em segurança pública: objetivo com foco no 
aprimoramento da coordenação estratégica em segurança pública, permitindo a estruturação de dados, 
relatórios, pesquisas e atuação conjunta dos atores do MJ dessa temática. A principal contribuição 
para esse objetivo é a promoção da Política Nacional de Segurança Pública – PNaSP como documento 
condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à segurança pública 
coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da SENASP. Além disso, 
a SENASP também atua na implementação de Centros Integrados Nacional e Regionais de 
Inteligência de Segurança Pública – CIISP-N e CIISP-R, da Base Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública – BNISP e do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública, Prisional 
e sobre Drogas – SINESP. 

 
Tabela 5: Indicadores Objetivo 5 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Quantidade de Centros 
Integrados de Inteligência de 

Seg. Pública (CIISP) 
implementados 

Acompanhar a implementação 
de estruturas integradas de 
inteligência de segurança 

pública em âmbito nacional e 
regionais. 

1 CIISP Nacional e 5 
regionais 

SENASP 
 

Estados com sistema 
informatizado de boletim de 

ocorrência integrados ao 
SINESP 

Identificar o número de bases 
de dados estaduais integradas 
ao Sinesp, considerando os 
sistemas para: registro de 

ocorrência, termo 
circunstanciado de ocorrência, 

atendimento de ocorrências 
emergenciais e inquérito 

27 estados com todos os 
indicadores operacionais 

percorridos. 

SENASP 
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policial. São considerados 
indicadores operacionais: i) 

"Aceite" de uma das soluções 
do SINESP; ii) Assinatura de 
Matriz de Responsabilidade; 

iii) Levantamento de 
requisitos técnicos; iv) 

Implantação/Integração; v) 
Capacitação / Alinhamento 

Técnico. 
Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 

 
6. Promover sistema penal justo que viabilize a reintegração social: objetivo com foco na 

promoção de políticas públicas voltadas à implantação de um sistema prisional justo e que permita a 
reinserção do preso à sociedade após a execução da pena. A unidade diretamente responsável é o 
DEPEN, o qual contribui por meio da execução de projetos e ações de modernização do sistema 
penitenciário estadual a partir de construção, melhoria estrutural, ampliação e conclusão de 
estabelecimentos penais; racionalização da gestão de vagas no sistema prisional, com ênfase no 
desencarceramento e na responsabilização penal alternativa ao cárcere, por meio da implementação 
da Política de Alternativas Penais e Política de Monitoração Eletrônica de Pessoas; de promoção de 
direitos das pessoas em privação de liberdade e egressas do sistema prisional, com ênfase na 
preparação ao retorno à sociedade, por intermédio de fomento das políticas de acesso à assistência 
social, trabalho e renda, educação, cultura e saúde, observadas as diversidades e questões de gênero; 
fortalecimento da assistência jurídica e da política nacional de controle e participação social na 
Execução Penal; de implantação do sistema de gestão prisional, possibilitando a formação do 
Cadastro Nacional dos Custodiados (banco de dados unificado), em todas as unidades prisionais do 
sistema brasileiro, bem como o acompanhamento da execução de penas, prisão cautelar e medida de 
segurança; e de modernização do sistema prisional estadual por meio de aparelhamento no que tange 
às áreas de transporte de pessoas privadas de liberdade, de revista de pessoas que adentram os 
estabelecimentos prisionais, de tecnologia da informação, de promoção da segurança geral nos 
presídios, de prevenção de rebeliões, de mobiliário, dentre outros. Além do DEPEN, a SENAD 
também contribui com ações de articulação da rede intersetorial de cuidados e atenção para pessoas 
que obtiveram concessão de liberdade em audiência de custódia, pós flagrante de crime e que possua 
problemas relacionado ao consumo de substancias psicoativas. 

 
Tabela 6: Indicadores Objetivo 6 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Oferta de Atividades 
Educacionais para as pessoas 

privadas de liberdade 

Mensurar a oferta educacional 
com objetivo de elevar a 
escolaridade das pessoas 
privadas de liberdade e 

qualificá-las profissionalmente 
para o retorno à sociedade. 

75 mil vagas em atividades 
educacionais, em 2016 

90 mil vagas em atividades 
educacionais, em 2017 

100 mil vagas em atividades 
educacionais, em 2018 

115 mil vagas em atividades 
educacionais, em 2019 

DEPEN 

Ampliação do número de 
equipes de atenção básica à 
saúde no sistema prisional 

Acompanhar a cobertura da 
oferta da atenção básica à 

saúde da população privada de 
liberdade, pelo Sistema Único 

de Saúde - SUS. 

484, em 2017 
556, em 2018 
640, em 2019 

DEPEN 

Pessoas privadas de liberdade 
envolvidas em atividades 

laborais 

Mensurar a oferta de vagas e 
postos de trabalho das pessoas 

privadas de liberdade e 
qualificá-las profissionalmente 

para o retorno à sociedade. 

95.967 pessoas, em 2016 
100.000 pessoas, em 2017 
116.000 pessoas, em 2018 
135.000 pessoas, em 2019 

DEPEN 
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Qualificação dos 
estabelecimentos prisionais 

federais e estaduais 

Mensurar a melhoria das 
condições das unidades 
prisionais em termos de 

estrutura mínima e oferta de 
serviços penais. 

70 estabelecimentos 
prisionais, em 2015 
80 estabelecimentos 
prisionais, em 2016 
90 estabelecimentos 
prisionais, em 2017 

100 estabelecimentos 
prisionais, em 2018 

120 estabelecimentos 
prisionais, em 2019 

DEPEN 

Fortalecimento da assistência 
jurídica e da política nacional 

de controle e participação 
social na Execução Penal 

Apontar se o Departamento 
Penitenciário Nacional, por 
meio da Ouvidoria Nacional 

dos Serviços Penais e da 
Corregedoria-Geral, está 

implementando 
adequadamente ações 
estruturantes para o 

fortalecimento da assistência 
jurídica e da participação 
social na Execução Penal. 

Implementar, até 2019, 100% 
das ações estruturantes 

voltadas ao fortalecimento da 
assistência jurídica e da 

política nacional de controle e 
participação social na 

Execução Penal 

DEPEN 

Alternativas ao encerramento 

Mensuração, orientação e 
monitoramento dos esforços 

do Governo Federal na 
indução de políticas públicas 

capazes de promover 
alternativas ao 

encarceramento, bem como 
demonstrar a adesão, ou não, 
das Unidades da Federação. 

27 Unidades da Federação 
conveniadas com Centrais 
Integradas de Alternativas 

Penais e Centrais de 
Monitoração Eletrônica 

DEPEN 

Implantação do SISDEPEN 
nas UFs 

Unificar a base de cadastro de 
pessoas privadas de liberdade 

e de dados estatísticos do 
sistema prisional, visando o 
mapeamento da realidade 

prisional, que possibilitará a 
elaboração de políticas 

públicas mais adequadas. 
Pretende-se monitorar 

mensalmente: População 
prisional, Déficit de Vagas, % 
Presos Provisórios, Taxa de 
aprisionamento e Taxa de 

ocupação, por Unidade 
Federativa. 

100% das pessoas privadas de 
liberdade cadastradas no 

SISDEPEN 

DEPEN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

7. Promover políticas públicas para a redução do impacto social do álcool e outras drogas: 
objetivo com foco na execução de ações que reduzam o impacto social das drogas. A SENAD é 
principal unidade responsável para o êxito desse objetivo, sendo possível alcançá-lo a partir de ações 
e projetos que visam a alienação de ativos do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, para o 
financiamento de ações do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, de 
maneira a reduzir a demanda e a oferta de drogas, visando a reparação dos danos causados à 
sociedade; à contratação de entidades privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviços de 
acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância 
psicoativa; e à atualização e modernização do conteúdo do OBID, otimizando os processos 
comunicacionais de pesquisas e estatísticas na área de drogas em âmbitos nacional e internacional. 
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Tabela 7: Indicadores Objetivo 7 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Número de acordos de 
cooperação vigentes para 
capitalização do FUNAD 

Demonstrar se o primeiro 
requisito para expandir a 

capitalização do fundo está 
sendo cumprido. 

Celebrar ou aditar 27 acordos 
até 2019 

SENAD 

Número de ativos alienados, 
cujo perdimento já tenha sido 
decretado em favor da União 

Revelar se as operações de 
capitalização estão ocorrendo 
e em que volume, nos termos 

do Art. 63 § 2º da Lei 
11.343/2006 (Lei de Drogas). 

1.200/ano em 2017, 2018 e 
2019 (3.600 até 2019) 

SENAD 

Número de documentos 
técnicos disponibilizados no 

OBID 

Avaliar se as informações de 
interesse dos usuários estão 
sendo disponibilizadas e em 

que volume. 

Inserir 30 seções informativas 
até 2019 

SENAD 

Número de horas por dia de 
acesso livre via internet ao 

OBID 

Mensurar a acessibilidade do 
sítio aberto a consulta pública. 

Manter acesso estável e 
confiável por 80% do dia, 

todos os dias, até 2019 
SENAD 

Número de municípios com 
Projeto Redes em 

desenvolvimento ativo 

Medir o grau de adesão da 
gestão municipal à 

metodologia do Projeto Redes. 

Ativar o projeto em 95% dos 
municípios com mais de 200 

mil habitantes, até 2019 
SENAD 

Número de vagas contratadas 
em Comunidades 

Terapêuticas 

Registrar a quantidade de 
vagas contratadas em 

comunidades terapêuticas. 

Contratar 6.000 vagas para o 
serviço de acolhimento 

SENAD 

I Levantamento Nacional 
sobre o consumo de drogas, 

suas consequências e 
vulnerabilidades associadas 
entre a população prisional 

brasileira 

Acompanhar a realização do 
estudo inédito que visa 
compreender melhor a 

complexa relação entre o uso 
abusivo de drogas e o 

fenômeno da violência, 
especialmente em relação à 

população de pessoas privadas 
de liberdade. 

Estudo realizado e publicado 
até 2019 

DEPEN 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

8. Ampliar a escala e a efetividade das ações de defesa da concorrência e do consumidor: 
objetivo com foco na ampliação da escala de atuação do MJ no que tange à defesa da concorrência e 
do consumidor, com maior qualidade de entrega. As unidades responsáveis pelos resultados desse 
objetivo são o CADE e a SENACON. O CADE contribui com este objetivo por meio de projetos e 
ações que permitem o desenvolvimento de novas funcionalidades a serem incorporadas ao Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI para oferta de novos serviços eletrônicos de forma integrada ao sítio 
do CADE e com integração com ferramenta de Business Intelligence – BI, para geração de estatísticas 
sobre os processos finalísticos; a mineração de dados e utilização de filtros econômicos com o 
objetivo de identificar cartéis em licitações; e a análise de Atos de Concentração pelo rito sumário. A 
contribuição da SENACON se dá por meio de projetos e ações que visam a redução da judicialização 
de conflitos de consumo; o aprimoramento da gestão dos procedimentos de recall no Brasil; a 
ampliação das orientações e estudos de temas correlatos e relevantes à proteção do consumidor na 
sociedade de consumo moderna, tendo em vista as variáveis mercadológicas, sociais e específicas de 
cada temática; e a atuação conjunta com entes governamentais estratégicos para o aprimoramento de 
normas e condutas que impactam nas relações de consumo. 

 
Tabela 8: Indicadores Objetivo 8 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
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Proconsumidor (Sindec 2.0) 

Implantação do sistema de 
atendimento ao consumidor 
voltado aos órgãos de defesa 

do consumidor. 

Implantação do Sistema em 5 
órgãos de defesa do 
consumidor até 2019 

SENACON 

Ampliação do atendimento 
aos consumidores na 

plataforma 
Consumidor.gov.br 

Identificar o número de 
atendimentos realizados via 

plataforma. 

Ampliar em 130 mil, a cada 
semestre, o número total de 
atendimentos registrados na 

base até 2019 

SENACON 

Tempo médio de análise de 
Atos de Concentração pelo 

rito sumário 

Aferir a eficiência do CADE 
no controle de concentrações 

econômicas, com foco nos 
processos com menor 
potencial ofensivo à 

concorrência, que podem ser 
instruídos por meio de rito 
sumário, conforme critérios 
estipulados pela Resolução 

CADE nº 2/2012. 

Manter em 20-30 dias até 
2019 

CADE 

Percentual do estoque de 
procedimentos 

administrativos de combate a 
condutas anticompetitivas 

com mais de 5 anos 

Aferir o aumento da 
celeridade das investigações 
de infrações contra a ordem 

econômica. 

Manter abaixo de 20% até 
2019 

CADE 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

9. Promover a execução da política nacional indigenista de forma sistêmica: objetivo com foco 
na promoção de uma política nacional indigenista transversal e efetiva. A FUNAI atua como a 
principal responsável pelo êxito desse objetivo, por meio da regulamentação dos procedimentos de 
licenciamento de atividades produtivas de iniciativa dos povos indígenas; da implementação do 
Sistema de Monitoramento de Conflitos em Áreas Indígenas – MCAI; da regulamentação do poder 
de polícia administrativa, a fim de permitir a aplicação de procedimentos e instrumentos com vistas 
à proteção das terras e povos indígenas; e da implantação do Sistema Eletrônico de Informações - 
SEI nas Coordenações Regionais da FUNAI. 

 
Tabela 9: Indicadores Objetivo 9 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Número de normativas 
publicadas sobre 

licenciamento de atividades 
produtivas de iniciativa dos 

povos indígenas 

Mensurar a viabilidade 
normativa para ordenar as 
atividades produtivas dos 

povos indígenas com fins de 
geração de renda 

Publicar ao menos um ato 
normativo conjunto entre a 

FUNAI e os órgãos 
ambientais competentes 

(Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – 
IBAMA e/ou Ministério do 
meio Ambiente – MMA) 

FUNAI 

Terras indígenas atendidas 
pela política pública de 

proteção territorial executada 
pela FUNAI 

Proteger as terras indígenas. 
(Informação de apoio: nº de 

TIs no país, área em hectares, 
distribuição das TIs por 

bioma, em faixa de fronteiras, 
taxa de desmatamento e 

ocorrência de outros ilícitos) 

Atender 25% das terras 
indígenas por ano com ações 

de proteção territorial 
FUNAI 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

10. Aprimorar mecanismos de gestão do conhecimento e de preservação e difusão da memória 
arquivística nacional: objetivo que tem como foco a disseminação de conhecimento produzido pelas 
unidades do MJ a partir do aprimoramento de ferramentas. Todas as unidades finalísticas da Pasta 
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contribuem com o alcance desse objetivo, pois possuem uma vertente de produção e disseminação do 
conhecimento a fim de mobilizar e capacitar os cidadãos nas temáticas tratadas. No entanto, por se 
tratar de tema afeto à sua competência, o AN possui ação específica de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA da Administração Pública 
Federal. 

 
Tabela 10: Indicadores Objetivo 10 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Quantidade de pessoas 
capacitadas externas ao MJ 

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

2.253.360 pessoas até 2019 
SENACON: 13.000 
SENASP: 855.000 

CA: 400 
DPF: 13.500 

AN: 600 
DPRF: 1.200.000 

CADE: 60 
SNJ: 6.000 

DEPEN: 164.800 

SENACON / 
SENASP / CA / 

DPF / AN / DPRF 
/ CADE / SNJ / 

DEPEN 

Percentual de órgãos e 
entidades integrantes do 

SIGA com grau de 
desenvolvimento em gestão 
de documentos identificado 

Aplicar metodologia de 
diagnóstico para identificar o 
grau de desenvolvimento em 

gestão documental. O 
diagnóstico permitirá identificar 

os pontos críticos para o 
desenvolvimento da gestão de 
documentos na Administração 
Pública Federal, subsidiando a 
revisão e proposição de ações e 
diretrizes do Arquivo Nacional 
como órgão central do Sistema 
de Gestão de Documentos de 

Arquivo - SIGA. 

100% dos órgãos e entidades 
da Administração Pública 

Federal integrantes do SIGA 
com o grau de 

desenvolvimento em gestão 
documental identificado 

Arquivo Nacional 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

11. Aprimorar a gestão de convênios e congêneres em apoio à execução de políticas públicas: 
objetivo que tem como foco aprimorar a gestão de parcerias do MJ, conferindo maior adequação dos 
instrumentos utilizados. As principais unidades atuantes nesse objetivo são as que contam com 
instrumentos de parceria para a viabilização de políticas públicas, sendo elas: AN, CA, DEPEN, DPF, 
DPRF, FUNAI, SENACON, SENAD, SENASP e SNJ. A SE atua diretamente neste objetivo com 
ações que promovem a implementação do Sistema de Doações e Equipagem – SIDE; e o 
desenvolvimento de arranjo e sistemática de gestão de políticas públicas a serem executadas por meio 
de transferências voluntárias e de recursos materiais,  no qual as unidades competentes as formulem 
e institucionalizem, por meio da formatação de programas, com a finalidade de melhorar a função de 
planejamento, permitir melhor alocação de recursos, a instituição de formas e parâmetros para a 
execução e avaliação de políticas públicas. 
 

Tabela 11: Indicadores Objetivo 11 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Evolução do estoque de 
prestação de contas de 

convênios 

Indicar a evolução do estoque 
de convênios e congêneres em 
prestação contas, como proxy 

da capacidade do MJ em 
realizar políticas públicas 

fundamentadas em 
transferências voluntárias. 

Não ampliação do estoque SE 
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Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

12. Promover iniciativas de formação e educação contínua dos servidores: objetivo que tem 
como foco o servidor do MJ, permitindo projetos e ações estratégicos ligados à capacitação, 
motivação, desenvolvimento e valorização. Os responsáveis pelo alcance desse objetivo são as áreas 
de gestão de pessoas das seguintes unidades do MJ: AN, CADE, DEPEN, DPF, DPRF, FUNAI e SE. 
As principais ações que contribuem para este objetivo são coordenadas pela SE, focadas em gestão 
de competências; em planejamento e desenvolvimento de ações de capacitação, no intuito de 
aprimorar competências e estimular o incremento de conhecimento, com vistas a aperfeiçoar e 
agregar valor ao indivíduo e à instituição; e em desenvolver a qualidade de vida da coletividade 
organizacional do MJ. 

 
Tabela 12: Indicadores Objetivo 12 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Percentual de satisfação dos 
servidores 

Avaliar a percepção dos 
servidores do MJ sobre o 

ambiente interno da 
organização, avaliando pontos 

positivos e negativos que 
impactam na produtividade dos 
servidores e na sua motivação. 

(Pesquisa de clima 
organizacional: bem-estar, 
satisfação dos servidores, 
comunicação, participação 

interna, absenteísmo, qualidade 
dos serviços de TI, etc.) 

A definir com base na 
pesquisa de clima a ser 

realizada 
SE 

Percentual de implementação 
do Plano Anual de 

Capacitação 

Monitorar e avaliar execução do 
plano de capacitação. 

Implementar, até 2019, 90% 
das iniciativas de 

capacitação previstas no 
Plano Anual de Capacitação 

2017: 75% 
2018: 80% 

SE 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

13. Aprimorar e integrar a gestão institucional: objetivo que tem como foco proporcionar o 
alinhamento da gestão estratégica do MJ com a gestão orçamentária e com os mecanismos do sistema 
de governança institucional. Todas as 14 unidades do MJ contribuem para o alcance desse objetivo. 
A partir da execução de projetos e ações estratégicos e da implantação de uma rotina de 
monitoramento adequada é possível aprimorar o acompanhamento da estratégia organizacional e da 
execução orçamentária e financeira, garantindo maior assertividade na tomada de decisão e a 
minimização de potenciais riscos ao Ministério. O GM e a SE possuem ações específicas relativas à 
implementação da Estratégia de Governança Digital – EGD, que envolve a Plataforma de Cidadania 
Digital, o Plano Institucional de Dados Abertos e a Pesquisa de satisfação dos serviços do MJ; ao 
aperfeiçoamento da gestão da Ouvidora-Geral do Ministério, priorizando a adesão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento das Ouvidorias do Poder Executivo Federal e a instituição da rede de 
ouvidorias do MJ; à implementação da política de gestão, integridade, riscos e controles internos; e 
ao projeto de Desburocratização que objetiva o aumento da efetividade na consecução de suas 
competências, gerando maior valor para a sociedade e usuários dos serviços públicos prestados pelo 
MJ. Cabe registrar que, a partir do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, que estabeleceu a 
nova estrutura regimental do MJ, foi criada a AECI, unidade atualmente responsável pelo 
assessoramento e apoio na gestão da implementação da política de controle interno, de risco, de 
transparência e de integridade.  
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Tabela 13: Indicadores Objetivo 13 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
FINALIDADE META ESTRATÉGICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Execução orçamentária 
Avaliar se o orçamento 

planejado está sendo 
efetivamente executado. 

95% SE 

Monitorar o cumprimento da 
Execução do Plano de 

Providências Permanente 
(PPP) 

Acompanhar a implementação 
tempestiva das recomendações 
exaradas pela CGU registradas 

no Sistema Monitor. 

100% GM 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

14. Aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura interna: objetivo que tem como foco 
aprimorar o processo de aquisições de bens e serviços, logística de materiais, e melhorar a 
infraestrutura e a segurança interna. Três unidades contribuem diretamente para o alcance desse 
objetivo: a Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGL, a Coordenação-Geral de Gestão 
Estratégica e Inovação Institucional – CGGE e a Coordenação-Geral de Gestão Documental e 
Serviços Gerais – CGDS, todas da SE. No entanto, outras unidades do Ministério contribuem, 
também, com o alcance desse objetivo, por possuírem áreas de gestão interna descentralizada da 
Secretaria Executiva. São elas: AN, CADE, DEPEN, DPF, SENAD, DPRF, FUNAI e SENASP. A 
CGL contribui com a ação de implantação de sistema de acompanhamento de contratos. A CGDS 
apoiará o atingimento do objetivo por meio da ação de modernização da gestão documental e serviços 
gerais (SEI, patrimônio, frotas e segurança). E a CGGE com ações relativas ao aprimoramento do 
modelo de planejamento e acompanhamento de aquisições e contratações de produtos e serviços do 
Ministério. 

 
Tabela 14: Indicadores Objetivo 14  

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Percentual médio de 
satisfação dos usuários em 
relação aos serviços gerais 

Aferir a satisfação dos 
usuários em relação aos 

serviços gerais prestados ao 
MJ. 

90% até 2019 
2017: 75% 
2018: 80% 

GM / SE 

Tempo médio de conclusão 
dos processos licitatórios 

Monitorar o tempo médio de 
conclusão dos processos 

licitatórios. 

Em construção (a definir com 
base em série histórica) 

SE 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 

15. Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC: objetivo que tem como foco aprimorar 
as áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC do MJ, os serviços prestados e o suporte 
oferecido internamente. As unidades responsáveis pelo alcance desse objetivo são as Coordenações-
Gerais de Tecnologia da Informação – CGTI das seguintes unidades: SE, AN, CADE, DPF, DPRF e 
FUNAI, as quais exercem o papel de provedor de suporte e soluções relacionadas a TIC do MJ. 
Entretanto, a SE contribui diretamente com este objetivo desenvolvendo ações de modernização da 
infraestrutura e soluções de TIC, consolidação da governança e gestão de TIC e promoção da 
integração e gestão de informações e dados do MJ. 

 
Tabela 15: Indicadores Objetivo 15 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO 

FINALIDADE META ESTRATÉGICA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
Percentual de projetos de TIC 

estruturantes concluídos 
elencados no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

Identificar se a área de TIC 
está conseguindo entregar os 

projetos elencados no PDTIC. 
90% até 2019 SE 
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Percentual de disponibilidade 
dos serviços estratégicos de 

TIC 

Avaliar se os serviços de TIC 
considerados estratégicos 

estão em operação conforme 
acordado. 

Quais sejam: 1] E-mail, 2] 
SEI, 3] mj.gov.br, 4] Rede 

Local e 5] Acesso à Internet. 

98% anual SE 

Satisfação dos usuários dos 
serviços de TIC 

Promover ações para melhoria 
da percepção dos usuários em 

relação qualidade dos 
atendimentos prestados pela 
área de TIC, implementando 
controles e melhores práticas 
de gerenciamento de serviços, 
capacitando e qualificando as 

equipes de atendimento. 
Níveis de classificação das 
respostas de satisfação: 4 – 

Muito Satisfeito, 3 – 
Satisfeito, 2 – Insatisfeito e 1 

– Muito insatisfeito 

Em construção (a definir com 
base em série histórica) 

SE 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 - 2019 
 
3.1.2.  Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 

 
O planejamento estratégico do MJ foi estabelecido pela Portaria nº 1.500, de 16 de setembro de 

2015, que se encontra disponível em: <http://justica.gov.br/Acesso/governanca/planejamento-
estrategico/planemento.>. 

No exercício de 2017, o planejamento foi repactuado em conjunto com todas as unidades do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, englobando a revisão dos objetivos, indicadores, metas e 
projetos estratégicos, e aprovação pela Portaria nº 675, de 14 de agosto de 2017. 

A repactuação incluiu a execução de várias etapas que foram cumpridas em um esforço de 
alinhamento das informações relativas ao planejamento estratégico vigente às novas demandas da 
alta administração, renovada por duas vezes durante o ano de 2017. Essas etapas incluíram, 
primeiramente, o alinhamento das propostas de repactuação feitas pelas unidades com a expectativa 
do Ministro da Justiça e Segurança Pública, de modo que ocorreram algumas alterações nos objetivos, 
indicadores, metas e projetos estratégicos. Após essa etapa de alinhamento, houve a aprovação do 
planejamento estratégico pelo Ministro e detalhamento dos projetos estratégicos pelas unidades do 
MJ. 

A perspectiva é que se retome os ciclos de monitoramento da estratégica no início de 2018, 
momento em que se acompanhará a evolução do planejamento estratégico do MJ, de forma a criar 
uma integração entre as unidades e viabilizar discussões que agregam valor para a tomada de decisões 
que podem impactar diretamente o desenvolvimento da estratégia no órgão. 

 
3.1.3. Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos 
 

Uma das preocupações do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao elaborar suas 
ferramentas de gestão (Planejamento Estratégico, Plano Plurianual – PPA) é buscar aderência e 
alinhamento às suas atividades finalísticas e entregas à sociedade. 

Assim, nas tabelas abaixo estão relacionados os objetivos estratégicos do Planejamento 
Estratégico MJ 2015-2019 aos atributos do PPA 2016-2019, bem como às competências de cada uma 
das unidades. 
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Tabela 16: Vinculação dos Planos - SE 

Unidade: Secretaria-Executiva 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da SE, Portaria Nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017 

a) Aprimorar a gestão de 
convênios e congêneres em apoio 
à execução de políticas públicas. 

As competências da SE possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 77. À Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional compete:  
I - coordenar, acompanhar e disseminar o planejamento técnico e operacional e dar suporte ao 
planejamento estratégico;  
II - participar de estudos e disseminar, sob orientação técnica do órgão central de planejamento 
federal, métodos de planejamento, de monitoramento e de avaliação de gestão;  
III - compatibilizar estratégias de atuação referentes à consolidação dos planos, programas e 
projetos desenvolvidos nos órgãos e entidades vinculados do Ministério, relativos ao plano 
plurianual;  
IV - planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração do plano plurianual, no que refere a 
programas e ações de responsabilidade dos órgãos e entidades vinculados ao Ministério;  
V - apoiar e prestar assessoria técnica e normativa aos órgãos do Ministério na definição e 
monitoramento de programas, projetos e atividades do plano plurianual, vinculando-os ao 
planejamento estratégico;  
VI - coordenar o desenvolvimento de estudos, seminários e encontros para a disseminação da 
cultura de planejamento na definição das políticas e diretrizes que orientem a elaboração do plano 
plurianual, da avaliação de desempenho institucional, dos relatórios governamentais, dentre 
outros;  
VII - normalizar e compatibilizar as ações de planejamento e desenvolvimento institucional do 
Ministério;  
VIII - coordenar a elaboração, o desenvolvimento e a execução de atividades relativas à 
estruturação organizacional e à melhoria contínua de gestão de processos;  
IX - orientar tecnicamente a implementação de planos, programas e projetos de reestruturação 
administrativa;  
X - coordenar os processos de elaboração, revisão e atualização de regimentos internos das 
unidades integrantes da estrutura regimental do Ministério;  
XI - coordenar e acompanhar as atividades de análise e consolidação de propostas de estruturação 
e reestruturação organizacional;  
XII - acompanhar e apoiar as atividades do SIORG;  
XIII - promover o intercâmbio de informações com outros órgãos da Administração Pública, 
instituições nacionais e estrangeiras, com vistas à identificação das melhores práticas de gestão e 
experiências profissionais;  
XIV - coordenar, acompanhar e disseminar o Sistema de Custos do Governo Federal e prestar 
apoio, assistência e orientação na elaboração de relatórios gerenciais do Sistema de Informações 
de Custos das unidades administrativas e entidades subordinadas do Ministério;  
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Unidade: Secretaria-Executiva 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da SE, Portaria Nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017 

XV - apoiar as atividades relacionadas ao desenvolvimento da política de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação do Ministério;  
XVI - promover e coordenar iniciativas de gestão de informações estratégicas e de indicadores 
estratégicos no âmbito do Ministério; e 
XVII - coordenar, acompanhar e disseminar o Sistema de Informações Organizacionais do 
Governo Federal. 

b) Promover iniciativas de 
formação e educação contínua 
dos servidores. 

As competências da SE possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 43. À Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas compete:  
I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de administração, pagamento e 
desenvolvimento de pessoal, em conformidade com a legislação vigente e as normas emanadas 
pelo órgão central do SIPEC;  
II - formular proposta de implementação da política de gestão de pessoas para o Ministério;  
III - orientar e coordenar a execução da política de gestão de pessoas e de promoção à saúde dos 
servidores, observada a legislação pertinente; 
IV - propiciar o suprimento das necessidades de pessoal do Ministério;  
V - garantir a aplicação da legislação de pessoal e demais normas emanadas dos órgãos 
competentes; e  
VI - orientar a instrução de processos e subsidiar o fornecimento de informações em matérias 
afetas à sua área de competência. 

c) Aprimorar e integrar a gestão 
institucional 

As competências da SE possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 70. À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças compete: 
I - exercer as atividades de órgão setorial do Ministério, na estrutura dos Sistemas Federais de 
Orçamento e de Administração Financeira;  
II - coordenar e supervisionar a elaboração dos projetos da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária da União, das unidades e entidades vinculadas ao Ministério, conforme orientações 
do órgão central do Sistema de Orçamento Federal;  
III - coordenar a elaboração da programação orçamentária e financeira do Ministério e entidades 
vinculadas;  
IV - manter e divulgar informações atualizadas sobre orçamento e finanças relativas às unidades 
e às entidades vinculadas ao Ministério;  
V - exercer a orientação normativa e a supervisão técnica quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros;  
VI - adotar os procedimentos necessários às descentralizações orçamentárias e aos repasses 
financeiros, quando autorizados;  
VII - apoiar a SPO no processo de alocação de recursos orçamentários e financeiros e na 
elaboração de relatórios institucionais no âmbito do Ministério;  
VIII - ministrar treinamento técnico nas áreas de orçamento e finanças para os órgãos e entidades 
do Ministério; e  
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Unidade: Secretaria-Executiva 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da SE, Portaria Nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017 

IX - propor melhorias para os Sistemas Federais de Orçamento e de Administração Financeira 
Federal.  

d) Aprimorar a gestão da 
logística e a infraestrutura 
interna. 

As competências da SE possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 14. À Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais compete: 
I - planejar, coordenar e orientar as atividades do SIGA e do SISG; 
II - planejar e coordenar a política de gestão documental e da informação no âmbito do Ministério, 
a fim de garantir a recuperação, o acesso aos documentos e a preservação de sua memória; 
III - planejar, e orientar a implantação das atividades de gestão documental nas unidades 
administrativas do Ministério, em conformidade com as orientações do Arquivo Nacional e do 
Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ;  
IV - planejar e coordenar, em conjunto com as demais unidades competentes, o sistema 
informatizado de gestão documental do Ministério;  
V - planejar e coordenar a política de aquisição, controle e manutenção dos acervos bibliográficos 
do Ministério, e colocar à disposição do público;  
VI - planejar e orientar as atividades de organização, tratamento e alimentação da base de dados 
relativas aos acervos bibliográficos do Ministério;  
VII - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar as 
atividades terceirizadas e serviços gerais, observadas as normas emanadas do órgão central do 
SISG, no que se refere às suas atividades;  
VIII - autorizar a aquisição, alienação, cessão, transferência e baixa de material;  
IX - planejar e coordenar as atividades de suprimento de material e patrimônio, bem como 
serviços terceirizados e outros necessários; e  
X - autorizar a emissão de atestados de capacidade técnica quando solicitado pelos fornecedores 
e prestadores de serviços, no âmbito de sua competência. 
 
Art. 28. À Coordenação-Geral de Licitações e Contratos compete: 
I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar as atividades 
referentes à execução orçamentária e financeira, bem como atividades relacionadas a contratos 
administrativos, procedimentos licitatórios, apoio logístico, diárias e passagens, observadas as 
normas emanadas do órgão central do SISG e do SIAFI, no âmbito de sua atuação;  
II - autorizar, no âmbito da sua competência, os atos relativos aos procedimentos licitatórios e às 
contratações;  
III - autorizar, no âmbito de sua competência, os cálculos relativos ao reajuste de preços, à 
repactuação, ao reequilíbrio econômico-financeiro e às penalidades a serem aplicadas aos 
fornecedores, de acordo com as legislações em vigor;  
IV - emitir atestados de capacidade técnica, no âmbito de sua competência, em conjunto com as 
demais áreas técnicas; e  
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Unidade: Secretaria-Executiva 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da SE, Portaria Nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017 

V - aprovar, declarar atos, celebrar contratos e executar demais ações, no âmbito de sua 
competência. 
 
Art. 54. À Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia compete: 
I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar e orientar, no âmbito do 
Ministério, as atividades de conservação e manutenção dos edifícios e suas instalações prediais;  
II - planejar, coordenar, implementar, orientar e supervisionar as atividades técnicas de arquitetura 
e engenharia;  
III - elaborar, diretamente ou por intermédio de terceiros, estudos, projetos e especificações para 
construção, conservação, manutenção e reforma de edifícios e instalações prediais do Ministério;  
IV - supervisionar, controlar e fiscalizar a execução das atividades das empresas contratadas para 
a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e das instalações dos edifícios do 
Ministério, bem como dos equipamentos a eles agregados ou em outros de sua responsabilidade;  
V - fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços realizados por terceiros;  
VI - elaborar especificações técnicas, projetos básicos e termos de referência e instruir os 
processos licitatórios pertinentes à sua área de atuação;  
VII - executar, fiscalizar, analisar e propor soluções para a construção, conservação, obras e 
manutenção dos edifícios e instalações, inclusive especificações e orçamentos que orientem e 
fundamentem as licitações correspondentes;  
VIII - deliberar tecnicamente sobre as matérias administrativas do Ministério relativas à área de 
arquitetura e engenharia;  
IX - fiscalizar e gerir a utilização dos espaços físicos do Ministério;  
X - definir padrões de tamanho de salas, mobiliário, equipamentos, exceto equipamentos de 
tecnologia de informação, materiais construtivos e demais questões relacionadas às instalações 
físicas;  
XI - orientar tecnicamente acerca de questões relativas à aquisição, desapropriação, permuta, 
cessão, locação ou alienação de imóveis de interesse do Ministério;  
XII - definir normas técnicas e administrativas relativas a obras e serviços de manutenção das 
instalações e de equipamentos de engenharia de interesse do Ministério;  
XIII - propor melhorias físicas para a conservação e manutenção dos imóveis de interesse do 
Ministério;  
XIV - proceder à fiscalização e à inspeção técnica, bem como emitir notas técnicas e pareceres 
sobre obras de construção, instalação, reforma e ampliação;  
XV - utilizar-se dos meios necessários para conservação dos imóveis do Ministério protegidos 
por tombamento;  
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Unidade: Secretaria-Executiva 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da SE, Portaria Nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017 

XVI - identificar as necessidades e promover o desenvolvimento de estudos de padronização de 
layout e de mobiliário, compreendendo as atividades necessárias para sua execução e 
implementação;  
XVII - orientar e controlar as atividades de marcenaria e carpintaria;  
XVIII - controlar e fiscalizar o consumo de água e energia elétrica; e  
XIX - manter arquivos digitais atualizados das plantas arquitetônicas e projetos de instalações 
prediais. 

e) Fortalecer e ampliar a estrutura 
e os serviços de TIC. 

As competências da SE possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 56. À Coordenação-Geral de Infraestrutura e Governança de Tecnologia da Informação 
compete: 
I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar programas 
e projetos relacionados ao SISP, no âmbito do Ministério, observadas as diretrizes, padrões e 
normas emanadas dos órgãos centrais do Governo Federal;  
II - atuar como órgão setorial do SISP, representando o Ministério sempre que necessário;  
III - coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e suas 
revisões, em conjunto com as demais unidades do Ministério;  
IV - coordenar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
PDTIC e suas revisões, em conjunto com as demais unidades do Ministério;  
V - planejar as contratações e aquisições relativas à Tecnologia da Informação e Comunicação - 
TIC do Ministério;  
VI - participar da elaboração e acompanhamento do orçamento quanto às rubricas relativas às 
atividades de tecnologia da informação e comunicação;  
VII - assessorar os órgãos e entidades vinculadas ao Ministério em assuntos relacionados à 
tecnologia da informação e comunicação, bem como na formulação do plano plurianual, em 
programas e ações que envolvam o suporte de tecnologia da informação; e  
VIII - avaliar a adequação e custos de projetos de tecnologia da informação e comunicação, bem 
como avaliar seu alinhamento às necessidades e padrões de interesse do Ministério. 
 
Art. 62. À Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas compete: 
I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de desenvolvimento de sistemas de 
informação, sítios de internet, intranet, sistemas legados, em caráter interno ou externo, utilizando 
recursos próprios ou de terceiros, que de alguma forma tenham influência sobre as áreas negociais 
ou de apoio do órgão;  
II - planejar, coordenar e acompanhar o Modelo de Desenvolvimento de Sistemas – MDS, 
documento auxiliar que normatiza o desenvolvimento de sistemas do órgão;  
III - planejar, coordenar e acompanhar o apoio das ações de capacitação e treinamento no uso dos 
sistemas de informação do Ministério a serem desenvolvidas pelas unidades gestoras;  
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Unidade: Secretaria-Executiva 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da SE, Portaria Nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017 

IV - planejar, coordenar e acompanhar a implantação dos métodos, processos, técnicas, normas e 
padrões de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, sítios de internet, intranet, 
sistemas legados e demais portais corporativos definidos para o Ministério;  
V - realizar as atividades de gerência de configuração e de qualidade dos artefatos gerados ao 
longo do ciclo de vida dos projetos e das atividades de manutenção dos sistemas de informação, 
sítios de internet, intranet, sistemas legados, e demais portais corporativos;  
VI - planejar, coordenar e acompanhar os padrões de interface, identidade visual, produtos de 
rede com características multimídia, navegabilidade e usabilidade dos sistemas de informação, 
sítios de internet, intranet, sistemas legados e demais portais corporativos, em articulação com a 
Assessoria de Comunicação Social do Ministério, alinhado aos padrões do Governo Federal;  
VII - gerir e executar as atividades de administração de componentes, com vistas à consolidação 
de um padrão de arquitetura de software reutilizável, orientado a serviços, alinhados às políticas, 
normas e diretrizes do SISP;  
VIII - planejar, coordenar e acompanhar a produção de códigos-fonte e programas, em harmonia 
com os procedimentos e rotinas operacionais definidos pela CGTI, para a publicação no ambiente 
de produção;  
IX - planejar, coordenar e acompanhar as atividades relativas à contratação e gestão de contratos 
de TIC em conjunto com a CGTI;  
X - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a CGTI com informações relativas 
ao SISP, bem como executar projetos emanados pelo SISP que sejam de sua competência;  
XI - assessorar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI;  
XII - prospectar e homologar soluções em consonância com as diretrizes, normas e arquiteturas 
de referência já definidas;  
XIII - apoiar integração e interoperabilidade entre as soluções implementadas nas unidades do 
Ministério e/ou outros órgãos; e  
XIV - planejar, coordenar e acompanhar as ações de administração e qualidade de dados. 

 
Tabela 17: Vinculação dos Planos - GM 

Unidade: Gabinete do Ministro  
Objetivo Estratégico  

2015-2019 
Objetivos/ Metas/Iniciativas do PPA 

2016-2019 
Competências 

De acordo com o Regimento Interno do GM, Portaria Nº 1.176, de 18 de dezembro de 2017 

a) Aprimorar e integrar a gestão 
institucional. 

As competências do GM possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 11.  À Divisão de Execução Orçamentária e Financeira compete:  
I - elaborar a proposta orçamentária do Gabinete e acompanhar a sua execução, bem como a 
obtenção de créditos adicionais;  
II - elaborar a programação financeira do Gabinete e acompanhar a sua execução;  
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III - providenciar e controlar, caso autorizada pelo Chefe de Gabinete, a concessão de suprimentos 
de fundos para servidores do Gabinete e acompanhar sua aplicação e comprovação;  
IV - providenciar e controlar a concessão de diárias e a emissão de passagens no âmbito do 
Gabinete;  
V - providenciar subsídios para a elaboração do relatório de gestão e relatório de prestação de 
contas solicitados pela Presidência da República;  
VI - acompanhar recomendações e planos de providências oriundos dos órgãos de controle; e  
VII - elaborar o Plano Setorial de Aquisições - PSA - do Gabinete, acompanhar as reuniões da 
Comissão de Aquisições Compartilhadas - CAC - e atender todas as demandas inerentes a ela. 

b) Aprimorar a gestão da 
logística e a infraestrutura 
interna 

As competências do GM possuem relação 
com PPA 2016-2019 por meio de ações do 
Programa 2112 – Gestão e Manutenção, 
não havendo neste programa o atributo 
“objetivo”. 

Art. 25.  À Ouvidoria-Geral compete:  
I - exercer a função de ouvidoria-geral dos índios, do consumidor, das polícias federais referidas 
nos incisos VIII e IX do art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, e dos 
demais temas afetos à Pasta, na qualidade de ouvidoria-central;  
II - planejar, coordenar, desenvolver e orientar tecnicamente a rede de representantes de ouvidoria 
do Ministério, a partir da articulação com as unidades subordinadas e entidades vinculadas ao 
Ministério e com os órgãos afetos ao tema, estabelecendo normas e procedimentos padrões no 
âmbito do Ministério;  
III - planejar, coordenar, desenvolver e orientar tecnicamente a rede de transparência e acesso à 
informação do Ministério, a partir da articulação com as unidades subordinadas e entidades 
vinculadas ao Ministério e com os órgãos afetos ao tema;  
IV - requerer informações necessárias ao desempenho de sua função;  
V - fornecer aos dirigentes do órgão informações e dados, sugerindo-lhes formas ou pontos de 
aprimoramento da gestão e dos serviços públicos prestados pelo Ministério, com o objetivo de 
proporcionar ao cidadão maior segurança e satisfação em relação à atuação institucional;  
VI - promover a interlocução entre o cidadão e o Ministério, suas unidades subordinadas e 
entidades vinculadas, bem como mediar conflitos na busca de soluções possíveis;  
VII - promover a transparência pública, o acesso à informação pública e a abertura de dados; 
VIII - fomentar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação na forma da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, bem como 
orientar as unidades da pasta e suas vinculadas, sempre que necessário, acerca do tratamento dos 
documentos sigilosos ou com restrição de acesso; e  
IX - assessorar o Ministro e seu suplente nas reuniões da Comissão Mista de Reavaliação da 
Informação - CMRI. 
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Tabela 18: Vinculação dos Planos – CA 
Unidade: Comissão de Anistia 

Objetivo Estratégico  
2015-2019 

Objetivos/Metas/ Iniciativas do PPA 
2016-2019 

Competências 
De acordo com o Regimento Interno da CA, Portaria Nº 29, de 15 de janeiro de 2018 

a)  Promover o acesso à justiça e 
proteger os direitos do cidadão. 

Objetivo 1043: Ampliar o acesso à justiça e 
à informação, promover os direitos da 
justiça de transição, os direitos de migrantes 
e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas. 
Meta 045N: Apreciar 5.000 requerimentos 
de anistia política. 
 Meta 045P: Fortalecer ações educativas de 
memória e reparação integral, por meio da 
implantação e manutenção do Memorial da 
Anistia Política do Brasil e promoção dos 
projetos Caravanas da Anistia, Marcas da 
Memória e Clínicas do Testemunho. 

Art. 1º. A Comissão de Anistia, órgão de assessoramento direto e imediato do Ministro de Estado 
da Justiça e Segurança Pública, criada pelo art. 12 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, 
com estrutura definida no Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, tem por objetivos: 
I - examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado em suas 
decisões, nos termos da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002; 
II - implementar e manter o Memorial de Anistia Política do Brasil e o seu acervo; e 
III - formular e promover ações e projetos sobre reparação e memória, sem prejuízo das 
competências de outros órgãos. 
Art. 2º A Comissão de Anistia contará com o apoio institucional do Gabinete do Ministro. 

 
Tabela 19: Vinculação dos Planos - SNJ 

Unidade: Secretaria Nacional de Justiça  
Objetivo Estratégico 

2015-2019 
Objetivos/ Meta/ Iniciativa do PPA 

2016-2019 
Competências 

De acordo com o Regimento Interno da SNJ, Portaria Nº 1.223, de 21 de dezembro de 2017 

a) Fortalecer o enfrentamento à 
criminalidade com ênfase em 
organizações criminosas, tráfico, 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e atuação na faixa de fronteira;  
 
b) Promover o acesso à justiça e 
proteger os direitos do cidadão. 

Objetivo 1043: Ampliar o acesso à justiça e 
à informação, promover os direitos da 
justiça de transição, os direitos de migrantes 
e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas. 
Meta 045U: Aprimorar o atendimento de 
demandas de migrantes, reduzindo o tempo 
médio dos processos de naturalização, 
igualdade de direitos e permanência. 
Meta 04ML: Fortalecer a Política de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 
todas as suas modalidades, com ênfase nas 
situações relacionadas à exploração do 
trabalho análogo ao escravo e à exploração 
sexual. 
Meta 045I: Reduzir o grau de desigualdade 
de acesso à Justiça por Estado, por meio da 

Art. 1º. A Secretaria Nacional de Justiça – SNJ tem por finalidade:  
I - promover a política de justiça, por intermédio da articulação com os órgãos federais, o Poder 
Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, os Governos Estaduais e Distrital, as Agências Internacionais e as 
Organizações da Sociedade Civil;  
II - coordenar, em parceria com os órgãos da Administração Pública, a Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, e outras ações relacionadas ao 
enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado transnacional;  
III - coordenar a negociação de acordos e a formulação de políticas de cooperação jurídica 
internacional, civil e penal e a execução dos pedidos e das cartas rogatórias relacionadas a essas 
matérias, inclusive em assuntos de prestação internacional de alimentos, acesso internacional à 
justiça, subtração internacional de crianças e adolescentes, adoção internacional de crianças e 
adolescentes, extradição, transferência de pessoas condenadas, transferência da execução da pena 
e recuperação de ativos;  
IV - coordenar as ações relativas à recuperação de ativos;  
V - coordenar, em parceria com os demais órgãos da Administração Pública Federal, a 
formulação e a implementação das seguintes políticas:  
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Unidade: Secretaria Nacional de Justiça  
Objetivo Estratégico 

2015-2019 
Objetivos/ Meta/ Iniciativa do PPA 

2016-2019 
Competências 

De acordo com o Regimento Interno da SNJ, Portaria Nº 1.223, de 21 de dezembro de 2017 
ampliação do acesso da população a 
serviços judiciais e extrajudiciais e da 
articulação com órgãos do sistema de 
justiça. 
 
Iniciativa 04YX: Fortalecimento da 
Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - 
ENCCLA. 
Iniciativa 04WQ: Fortalecimento da 
Estratégia Nacional de não-judicialização 
visando a redução de conflitos 
judicializados e fomentar métodos de 
solução autocompositiva de conflitos no 
país, no setor público e privado.  
Iniciativa 04WS: Redução do grau de 
vulnerabilidade social em zonas de alto 
nível de violência, por meio da prevenção e 
resolução de conflitos e do estímulo a 
projetos educacionais, esportivos e 
culturais. 
Iniciativa 04WT: Aumento do número de 
capacitações em técnicas de mediação por 
ano no país. 
Iniciativa 04WV: Aprimoramento dos 
procedimentos de provimento e vacância de 
magistrados no Ministério da Justiça, 
modernizando o processamento e 
publicizando a tramitação interna dos 
processos. 
Iniciativa 04XB: Fortalecimento da 
estrutura do Comitê Nacional de 
Refugiados – CONARE para atendimento 
adequado do crescente número de 
solicitações de refúgio. 

a)  política nacional de migrações, refúgio e apatridia, especialmente no que se refere à 
nacionalidade, à naturalização, ao regime jurídico e à migração;  
b)  política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas;  
c)  política pública de classificação indicativa; e  
d) políticas públicas de modernização, aperfeiçoamento e democratização do acesso à justiça;  
VI - coordenar e desenvolver as atividades referentes à relação do Ministério com os atores do 
sistema de justiça;  
VII - instruir e opinar sobre os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de 
competência do Presidente da República;  
VIII - coordenar, articular, integrar e propor ações de governo e de participação social, inclusive 
em foros e redes internacionais em sua área de competência, e promover a difusão de 
informações, estudos, pesquisas e capacitações em sua área de competência; e  
IX - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos temas de sua competência. 
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Unidade: Secretaria Nacional de Justiça  
Objetivo Estratégico 

2015-2019 
Objetivos/ Meta/ Iniciativa do PPA 

2016-2019 
Competências 

De acordo com o Regimento Interno da SNJ, Portaria Nº 1.223, de 21 de dezembro de 2017 
Iniciativa 04XC: Aperfeiçoamento dos 
fluxos de respostas a demandas em 
migrações e refúgio. 
Iniciativa 04XD: Produção da matriz de 
coordenação de políticas públicas com 
outros órgãos federais e diretrizes para 
planos e políticas voltados a órgãos e 
entidades da agenda migratória. 
Iniciativa 06EA: Prevenção e abordagem de 
situações de risco em contextos de 
mobilidade humana de crianças e 
adolescentes. 
Iniciativa 06EB: Promoção de ações de 
prevenção e atenção nos contextos de 
mobilidade humana com fins ao 
enfrentamento de situações de exploração 
do trabalho e outras violações de direitos. 
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3.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados dos Planos 
 

O processo de monitoramento do Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, instituído pela 
Portaria nº 378 de 11 de maio de 2017, é liderado pelo Comitê de Governança Estratégica – CGE e 
tem como objetivo possibilitar que o plano estratégico, seus desdobramentos e resultados sejam 
avaliados e monitorados periodicamente, com o intuito de: acompanhar a implementação da 
estratégia; identificar possíveis desvios; e, implementar ações corretivas, visando o alcance dos 
objetivos estratégicos.  

O rito de monitoramento foi elaborado de forma a criar as condições adequadas para que o 
Gabinete do Ministro e a Secretaria Executiva, com o apoio da CGGE, pudessem interagir com as 
lideranças de projetos e com as áreas responsáveis pelos diferentes indicadores de maneira proativa, 
antecipando-se aos problemas que possam impactar o desempenho da estratégia. Dessa forma, o 
processo pode ser visualizado por meio de um conjunto de eventos ou reuniões sistemáticas, que 
permitem o compartilhamento de informações e a interação entre os seus participantes. 

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

a) Reunião de Status Report – RS (Reunião Mensal de Monitoramento): Consiste na 
oportunidade de apresentação, pelos titulares das unidades ou seus representantes, dos 
resultados dos indicadores e projetos de objetivos estratégicos, ocasião em que devem ser 
discutidos os aspectos de desempenho não esperados, as linhas de tendência e realizadas as 
considerações gerenciais decorrentes do contexto retratado pelos indicadores e projetos 
estratégicos. Nesse sentido, a reunião mensal representa uma oportunidade relevante para que 
os titulares das diferentes áreas tenham contato com os temas e desafios estratégicos de todo o 
Ministério, permitindo a identificação e a discussão de tópicos e desafios transversais à estrutura 
do MJ, que ensejem soluções integradas e sinérgicas. 
b) Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE (Reunião Quadrimestral): Trata-se da 
oportunidade de reflexão sobre os grandes resultados da estratégia e de identificação das 
oportunidades de ajustes, em função das variáveis ambientais.  A Reunião Quadrimestral tem 
como foco de avaliação, no mais alto nível, os resultados institucionais, sobretudo, no que tange 
aos objetivos de resultado, focados na sociedade. 
Esse processo pretende monitorar a evolução do planejamento estratégico de forma a criar uma 

sinergia entre as unidades do MJ e também viabilizar discussões que agregam valor para a tomada de 
decisões que podem impactar diretamente o desenvolvimento da estratégia no órgão, apoiando, 
sobretudo, a gestão de outros instrumentos, como, por exemplo, o PPA. Com isso, objetiva-se 
implementar gradualmente rotinas passíveis de efetiva adoção dentro da cultura organizacional do 
órgão e que tornem a gestão estratégica parte do dia a dia do MJ. 

No entanto, após sucessivas mudanças na alta gestão do MJ, fez-se necessária a repactuação do 
PE, na medida em que o conteúdo do planejamento teve de se ajustado às prioridades definidas pelos 
novos gestores. Passou assim por processo de repactuação iniciado ainda em 2016 e que experimentou 
contingências decorrentes de novas modificações na cúpula do órgão e de alterações estruturais, como 
a saída das secretarias que vieram a formar o Ministério de Direitos Humanos, em decorrência da 
Medida Provisória nº 768, de 2 de fevereiro de 2017. Diante disso, a fixação do conteúdo do PE foi 
adiada, sendo concluída em fins do segundo semestre do ano, conforme o descrito no subitem 3.1, o 
que prejudicou a realização das reuniões de monitoramento.  

Estabelecido o conteúdo do PE, fixou-se o início dos ciclos de monitoramento para o começo 
do ano seguinte. Assim, em 10 de janeiro de 2018, foi realizada a primeira reunião de monitoramento 
do Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 após a repactuação, no âmbito do Comitê de Governança 
Estratégica – CGE. O rito tem sido seguido desde então.    
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Relativamente ao Plano Plurianual 2016-2019, conforme Portaria MP nº 347, de 14 de 
novembro de 2016, que trata do processo de monitoramento e avaliação do PPA 2016-2019, a 
captação das informações sobre o andamento de objetivos, metas e iniciativas relativas ao ano-base 
de 2017 foi realizada no Módulo de Monitoramento Temático do PPA, no Sistema de Planejamento 
e Orçamento – SIOP. Referente ao exercício em questão, apenas um monitoramento foi realizado no 
sistema, com produção conjunta do Relatório de Avaliação, sendo fixada a data limite de 31 de janeiro 
de 2018. 

O processo de monitoramento do atual PPA foi conduzido pela atuação da CGGE como unidade 
de monitoramento e avaliação, promovendo a articulação entre o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e unidades/entidades envolvidas, bem como orientando-as para a captação 
de informações com qualidade, clareza e coerência. 

Foram definidas aquelas unidades que seriam responsáveis por prestar as informações e inseri-
las no SIOP, principalmente para os atributos compartilhados entre mais de uma unidade. Coube à 
CGGE realizar análise prévia e consolidar as informações no Relatório de Avaliação, sendo 
posteriormente submetidas à validação da SE e do GM para posterior disponibilização à SPI.  

 
 

3.3.  Desempenho Orçamentário 
 
3.3.1.  Objetivos Estabelecidos no PPA de Responsabilidade da Unidade e Resultados Alcançados 
 
3.3.1.1. Programas do PPA 
 
Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 
 

O Programa Temático visa garantir a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas e 
representa a principal missão da FUNAI, refletindo a necessidade de efetivar os direitos territoriais 
indígenas, permitir o acesso das comunidades às políticas públicas, bem como preservar o patrimônio 
cultural desses povos, frente à sua relevância. 

No âmbito da promoção e proteção dos direitos sociais e culturais e direito à cidadania dos 
povos indígenas, em 2017, a FUNAI realizou interlocução junto ao INSS no intuito de tratar questões 
relacionadas à inscrição de indígenas como segurado especial, resolução de conflitos relacionados ao 
sistema previdenciário e ingresso no programa INSS-Digital. 

No tocante a gestão ambiental e territorial de terras indígenas, destaca-se a reversão de uma 
situação de arrendamento na Terra Indígena Xapecó e o alcance de 16.400 famílias em projetos de 
etnodesenvolvimento. No ano de 2017, foram delimitadas as Terras Indígenas Guaviraty (SP), 
Tapyi/Rio Branquinho (SP), Ka’aguy Hovy (SP), Tekoha Jevy (RJ) e Pipipã (PE). Durante toda 
vigência do plano foram delimitadas 18 terras indígenas, configurando alcance de 68% da meta 
prevista. Foram procedidos os registros imobiliários voltados à regularização fundiária de 4 terras 
indígenas, totalizando aproximadamente 851.000 hectares nos estados do Mato Grosso, do Pará e do 
Amazonas. A população indígena beneficiada ultrapassa 9.000 pessoas. 

Além disso, foi dada sequência ao apoio às iniciativas relacionadas com a conservação e 
recuperação de recursos naturais em terras indígenas, refletidas no Eixo 4 da PNGATI, como o 
Programa Reflorestar nas terras indígenas Tupiniquim e Guarani, onde são estimados 
aproximadamente 240 hectares de plantio de espécies nativas e de implantação de sistemas 
agroflorestais. Ainda, vale ressaltar a parceria iniciada com a Embrapa Solos RJ, a fim de realizar um 
diagnóstico das possíveis ações a serem adotadas para conter o avanço das voçorocas na Terra 
Indígena Arroio Korá (MS). 

No que se refere ao acompanhamento de danos ou riscos ambientais, destaca-se o 
acompanhamento de ações relacionadas ao rompimento da Barragem do Fundão (SAMARCO) com 
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reuniões na terra indígena afetada e na cidade de Vitória/ES com a participação da Funai e de 
representantes indígenas. 

Foram apoiados, em continuidade às ações iniciadas em anos anteriores, 9 projetos de 
recuperação e conservação ambiental que envolveram mais de 15 terras indígenas (em sua maioria 
projetos referentes a Sistemas Agroflorestais – SAFs, reflorestamento e recuperação/proteção de 
nascentes) e 2 projetos iniciados em 2017 (ACT Reflorestar e Diagnóstico Arroio Korá), totalizando 
11 projetos no exercício de 2017. 

Quanto à qualificação da política de saneamento ambiental, em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Social – MDS, foram desenvolvidas ações voltadas à implementação de cisternas 
para captação de água potável no sul do Mato Grosso do Sul. Tais ações refletem um passo inicial 
para suprir dificuldades históricas no provimento de água em terras indígenas.  

Em relação à segurança alimentar, a FUNAI, por meio de uma Cooperação entre o MDS e a 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, participa ativamente na Ação de Distribuição de 
Alimentos – ADA a grupos populacionais específicos, indicando as áreas com mais vulnerabilidade 
em termos de insegurança alimentar. No ano de 2017, foram entregues 94.518 cestas para cerca de 
23.600 famílias. 

Durante o exercício 2017, foram ainda apoiados 13 projetos de Infraestrutura Comunitária, com 
a implantação de casas tradicionais e abrigos móveis de madeira em aldeias indígenas, os projetos 
abrangeram as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. 

Foram apoiados projetos, encontros, assembleias e oficinas que possibilitaram o fortalecimento 
da participação indígena nos espaços de discussão como forma de qualificar as políticas públicas 
relacionadas a esses povos bem como promover e garantir os seus direitos. Neste sentido, em 2017, 
houve a realização de 30 assembleias de organizações indígenas.  

Referente à promoção da saúde de povos indígenas cabe destacar a melhoria nos indicadores 
de mortalidade infantil indígena, o qual passou de 43,46 em 2013 para 32,67 em 2016, e de incidência 
parasitária de malária nos distritos sanitários localizados na Amazônia Legal, que saiu de 78 em 2014 
para 34,25 em 2017. Por meio de ações de Atenção Básica aos povos indígenas que vivem em terras 
e territórios indígenas, realizadas pelo Ministério da Saúde, destaca-se que até o final do exercício, 
58,81% das crianças menores de 5 anos tiveram acompanhamento alimentar e nutricional realizado e 
79,2% das crianças menores de 5 anos possuíam esquema vacinal completo. Com relação ao 
acompanhamento de gestantes indígenas, até setembro de 2017, 10.634 mulheres tiveram gestações 
concluídas. Dessas, 79,5% receberam pelo menos uma consulta de pré-natal, sendo que 41,4% 
receberam 4 ou mais consultas de pré-natal e 20,6% receberam 6 ou mais consultas. Ademais, foram 
realizados 440.595 testes rápidos para Hepatites B, C, HIV e sífilis na população indígena e 146.429 
primeiras consultas odontológicas programáticas, durante o ano de 2017. 

No tocante às questões de gênero e geracionais, em 2017, 19 atividades foram apoiadas pela 
FUNAI referentes ao protagonismo das mulheres indígenas, com destaque para a Assembleia da 
Organização de Mulheres Indígenas Takiná de Mato Grosso e para o Seminário “Voz das Mulheres 
Indígenas”, com o tema: “Conquistas, Desafios e o Direito da mulher indígena”.  

Para fazer frente às questões envolvendo ocorrências de violência em comunidades indígenas, 
foram apoiadas 34 ações de proteção ao direito à convivência familiar e comunitária como, por 
exemplo, a realização de estudos sociais, participação em audiências judiciais, visitas técnicas a 
famílias indígenas, diligências em conjunto com o Conselho Tutelar e ações de promoção de direitos 
de crianças e jovens indígenas como o mutirão realizado em Dourados/MS. 

No que concerne à garantia dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato, as 
ações foram voltadas para a vigilância e o monitoramento nas terras indígenas. Foram realizados 17 
registros da presença de grupos indígenas isolados oficialmente reconhecidos, em expedições, 
sobrevoos de localização ou monitoramento de sua presença, além de realizadas ações de fiscalização 
em terras indígenas no Mato Grosso, Maranhão, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Deu-se início 
também a uma força tarefa para a implementação de uma base temporária da terra indígena Araribóia, 
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visando à sistematização de informações sobre a localização do povo indígena isolado Awá e ações 
de proteção à integridade física do grupo, além da inauguração da Base Ajarani, na Terra Indígena 
Yanomami.  

No intuito de mediar eventual conflito entre garimpeiros e índios isolados na região do rio 
Jandiatuba, na terra indígena Vale do Javari, foram realizados dois sobrevoos, expedição para 
investigação da denúncia, operação de combate ao garimpo que se instalou na região e reabertura da 
Base de Vigilância localizada no rio Jandiatuba, com apoio do Comando Militar da Amazônia e do 
8º Batalhão de Infantaria de Selva – BIS. Além disso, foram realizados diversos acompanhamentos 
ao atendimento de saúde dos povos indígenas de recente contato, assim como a implementação de 
ações pós-contato, a fim de se garantir sua autonomia e integridade física. Ademais, foram elaborados 
diagnósticos sobre os povos Korubo (Vale do Javari), Suruaha (Zuruaha) e Zo´é (Zoé), com vistas à 
construção e à implementação dos respectivos Programas de promoção e proteção dos direitos dos 
povos indígenas de recente contato. 

No que concerne à proteção territorial, foram computadas 416 ações em 187 terras indígenas, 
envolvendo atividades de fiscalização de ilícitos ambientais, de combate à grilagem de terras e 
extrusão de não-índios.  

Dentre os principais resultados das ações voltadas para preservar e promover o patrimônio 
cultural dos povos indígenas, podem ser mencionados: i) implantação do Projeto Salvaguarda do 
Patrimônio Linguístico e Cultural dos Povos Indígenas Transfronteiriços e de Recente Contato na 
Região Amazônica; ii) tratamento de 41.991 bens culturais de natureza museológica, arquivística e 
bibliográfica; iii) 15 produtos culturais de povos indígenas do Norte, Nordeste, Centro Oeste e 
Sudeste, referentes à realização de rituais, manifestações culturais e confecção de artefatos. 

Cabe destacar a integração com a plataforma do Google Arts & Culture, inaugurada em junho 
de 2017, com a participação de 180 instituições de 42 países, por meio da qual a instituição abre mais 
uma frente para compartilhar, preservar e promover seu patrimônio com o mundo.  

Cabe ressaltar que os resultados relacionados à FUNAI serão abordados com maior 
detalhamento em seu respectivo relatório de gestão. 

 

Tabela 20: Recursos do Programa 2065 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2065 
Título Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

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

Esfera Global PPA 2016-2019* 
Dotação/ Posição – 2017 

(LOA + Créditos) 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 6.496.699.336,00 1.832.362.233,00 

Orçamento de Investimento - OI - - 
Recursos Extraorçamentários 120.121.264,00 37.922.075,00 

Total 6.616.820.601,00 1.870.284.308,00 
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2017 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento 

de 
Investimento  

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa Paga 
Restos a Pagar (inscrição 2016) Despesa 

Realizada Processados Não Processados 
49.667.595,66 22.595.061,59 22.272.373,55 322.688,04 27.072.534,07 - 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
Posição em 
01/01/2017 

Valor Liquidado Valor Pago 
Valor 

Cancelado 
Valor a Pagar 

Não processados 31.200.621,76 9.348.820,66 9.345.725,69 3.378.964,89 18.475.931,18 
Processados 840.057,51 - 589.680,54 12.445,80 237.931,17 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2017 
30000 – Ministério da Justiça 
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Dotação OFSS Dotação OI Recursos Extraorçamentários 
50.473.256,00 - 37.922.075,00 

*Valor da Lei nº 13.249/2016, que institui o Plano Plurianual 2016-2019, atualizado para 2017. 
Fonte: SIOP 
 
Programa 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública 
 

O Ministério da Justiça, em conjunto com outros órgãos, busca implementar medidas que 
assegurem a proteção social, a igualdade de oportunidades, o acesso e a disponibilidade de diversos 
serviços estatais que formam a base da política de acesso à justiça, à segurança pública e à promoção 
e proteção de direitos de cidadania, que possibilitarão a coesão social exigida para o desenvolvimento 
do país e a consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

No âmbito das ações que promovem a redução da violência no trânsito das rodovias federais, 
em 2017, destaca-se a atuação da Polícia Rodoviária federal com registros de 193,7 acidentes graves 
e 65,3 mortos para cada milhão de veículos da frota nacional, observando redução de 14% e 5,6%, 
respectivamente, em relação aos números registrados em 2016. Foram ainda realizadas ações de 
educação para o trânsito, com vistas a mudanças de atitudes dos atores do trânsito, fomentando a 
priorização da segurança no trânsito. A meta de pessoas sensibilizadas foi superada em 
aproximadamente 56%.  

Ainda no eixo da segurança pública, foram realizados diversos objetivos com vistas à efetiva 
execução de suas metas de enfrentamento à criminalidade; ao tráfico de drogas, armas e pessoas; à 
lavagem de dinheiro; e à corrupção, bem como no reforço da fiscalização das fronteiras. 

Em relação ao enfrentamento à criminalidade, comparados ao ano de 2016, houve aumento nas 
apreensões de: maconha em 74,14%; cocaína em 39,44%; crack em 17,02%; armas de fogo em 
32,72%; munições em 147,01%; pessoas detidas em 20,75%; veículos recuperados em 85,47%; e 
5,96% de prisões por alcoolemia. 

Em 2017, 538 operações especiais foram deflagradas para o enfrentamento de crimes nas áreas 
de desvios de recursos públicos, cibernéticos, previdenciários, fazendários, ambientais, eleitorais, 
direitos humanos, tráfico de drogas, financeiros e contra o patrimônio. 

Quanto ao enfrentamento à corrupção na Administração Pública Federal, foram aprimorados 
mecanismos de prevenção, detecção e punição, com a realização de 11 ações no âmbito da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA. 

Para aprimorar a segurança das fronteiras, em virtude do aumento do número de registros de 
controle migratório, foram adotadas novas tecnologias, a exemplo dos portais de autoatendimento (E-
Gate) instalados nos aeroportos de Guarulhos, Galeão e Campinas. Ressalte-se, ainda que os 165 
postos de fronteira aérea, terrestre, marítima e fluvial estão em pleno funcionamento e as ações de 
policiais federais da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil culminaram 
com a efetiva prisão de 33 foragidos estrangeiros em território nacional. Também foram presos 90 
foragidos da justiça brasileira, nacionais e estrangeiros.  

No que tange à promoção da redução de homicídios com foco em populações vulneráveis e 
atuação integrada em áreas críticas, foi institucionalizado o Curso Nacional Patrulha Maria da Penha, 
modalidade especializada de patrulhamento que visa aperfeiçoar os policiais para a proteção das 
mulheres em situação de violência e acompanhamento das medidas protetivas de urgência. Foram 
capacitados 150 operadores de segurança pública dos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe 
Goiás e Espírito Santo. 

Já referente ao aperfeiçoamento da coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de 
segurança pública e instituições parceiras, destaca-se o funcionamento de 26 Gabinetes de Gestão 
Integrada Estaduais – GGI-E, instrumento de aperfeiçoamento dos mecanismos de governança em 
segurança pública. Além disso, registra-se o apoio e o fortalecimento dos Gabinetes de Gestão 
Integrada – GGI, por meio da ampliação do Sistema de Informações sobre Gabinetes de Gestão 
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Integrada – InfoGGI, alcançando 222 Gabinetes que utilizam essa solução de gestão para facilitar a 
organização e funcionamento de um GGI. 

As ações voltadas à atividade de inteligência de segurança pública no exercício de 2017 
compreenderam: i) reestruturação da plataforma de pesquisas de segurança pública, com a inclusão 
de cerca de 47.000 usuários; ii) estabelecimento de rede de atuação e cooperação das polícias 
investigativas, com vistas à padronização de procedimentos; e iii) implementação de célula integrada 
de inteligência de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, a fim de auxiliar nas ações da 
"Operação Rio quer mais segurança e paz". 

Na dimensão da educação, foram realizadas atividades de ensino para os profissionais de 
segurança pública. Os cursos ofertados aos profissionais compreenderam temáticas como “redução 
de homicídios”, “enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher” e “combate aos 
crimes transnacionais”, aderentes ao atual Plano Nacional de Segurança Pública.  

Além disso, no exercício de 2017, foram capacitados 161.983 profissionais de segurança 
pública, totalizando um investimento de cerca de R$ 15 milhões, no âmbito da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública. 

Em relação à política migratória, destaca-se, no ano de 2017, a atualização da legislação 
brasileira sobre o tema, por intermédio da Lei nº 13.445/2017, que instituiu a nova Lei de Migração. 
Dentre os avanços constantes na nova lei, destaca-se o reconhecimento inédito da condição de 
apátrida. Sobre a situação de refúgio no Brasil, em 2017, foram recebidas 33.866 solicitações de 
refúgio, das quais 1.179 foram analisadas e 473 deferidas.  

No âmbito do acesso à justiça, destaca-se a política de solução alternativa de conflitos, por meio 
da Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD.  Nesse contexto, em 2017, cabe destacar a 
parceria entre SNJ e a Marinha do Brasil, visando à realização do Juizado Itinerante no arquipélago 
de Marajó, bem como a prestação de assistência médica e odontológica aos núcleos populacionais 
carentes. Ademais, a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM, mediante parceria com a 
Escola da Advocacia-Geral da União – EAGU, promoveu a realização de cursos sobre solução 
pacífica de conflitos, certificando 101 servidores e ofertando 750 vagas.  

No que concerne à política pública de Classificação Indicativa, destaca-se o sistema Coalizão 
Internacional de Classificação Indicativa – IARC, que permite levar a classificação de jogos e 
aplicativos para o crescente mercado de mídias digitais. Ainda, no que concerne ao ano de 2017, cabe 
citar que foram publicadas as classificações de 2.061 obras. 

Relativo à promoção dos direitos da justiça de transição e à necessidade de reparação contra 
aqueles que foram perseguidos politicamente no período de exceção, no ano de 2017 foram julgados 
684 requerimentos, tendo sido publicadas 191 Portarias de Anistia pelo Ministro de Estado da Justiça. 

No âmbito do acesso à informação, o Arquivo Nacional contribuiu para a ampliação do acesso 
à informação atuando no acompanhamento e implantação de programas de gestão de documentos no 
âmbito do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA da Administração Pública Federal, 
bem como na preservação, difusão e acesso ao acervo arquivístico sob sua guarda. Além dos mais de 
1.500 atendimentos aos órgãos e entidades, o Arquivo Nacional capacitou 259 servidores públicos na 
área de gestão de documentos e realizou 804 assistências técnicas. A atuação do Arquivo Nacional 
possibilitou a eliminação de, aproximadamente, 8.500 metros lineares de documentos.  

No eixo da defesa e proteção dos direitos do consumidor e na segurança e proteção do mercado, 
destaca-se a atuação no sentido de promover e propor medidas importantes voltadas à proteção e 
defesa dos consumidores, como manifestações em assuntos relacionados aos serviços de 
telecomunicação e aviação civil e discussões acerca do PL 7419/2006, que versa sobre o regulamento 
dos Planos de Saúde. Ressalta-se ainda a criação do novo portal “Alertas de Recall”, acessível em 
justica.gov.br/recall. Destaca-se também o fortalecimento das parcerias junto ao Consumidor.gov.br, 
a partir da ação integrada entre a Secretaria Nacional do Consumidor, gestores e empresas 
participantes. 
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No tocante à defesa da concorrência, o ano de 2017 foi marcado fortemente pelo combate a 
condutas anticompetitivas, com ênfase no Programa de Leniência, por meio da celebração de 21 
acordos, em contraste com 11 acordos firmados em 2016. O maior destaque decorre da “Operação 
Lava Jato”, que já resultou em 14 Acordos de Leniência.  

No ano de 2017, referente à política penitenciária, o Departamento Penitenciário Nacional 
assinou Acordos de Cooperação Técnica com outras entidades, visando integração e execução de 
ações voltadas ao acesso e à promoção da cultura para as pessoas cumpridoras de penas e egressas e 
seus respectivos familiares. Foram realizadas, igualmente, ações de política para mulheres, saúde, 
acompanhamento dos convênios firmados para implementação de oficinas de produção (PROCAP) 
nas unidades prisionais, como também o lançamento do Selo Nacional de Responsabilidade Social 
pelo Trabalho no Sistema Prisional (RESGATA). 

No campo de aparelhamento e tecnologia, foram doados 292 veículos furgões cela, sendo 
beneficiados os 27 sistemas prisionais estaduais, como também 21 caminhões 4x4 a 9 Estados. Além 
disso, foi iniciado o aparelhamento de unidades prisionais femininas com itens de salas de aleitamento 
e brinquedotecas, o fomento da aplicação do Decreto de 12 de abril de 2017, estabelecendo critérios 
para concessão de indulto e comutação da pena de mulheres presas, por ocasião do Dia das Mães. O 
incentivo à elaboração dos Planos Estaduais sobre Mulheres em Situação de Prisão e o projeto Piloto 
Mulheres Livres, que promove condições para o desencarceramento de mulheres privadas de 
liberdade, e inserção e preparação para o mundo do trabalho e políticas de proteção social. Também 
foram inauguradas 4 novas penitenciárias com recursos federais em GO, MG, AM e RO, criando 
1.263 novas vagas. 

Em relação à redução do número de pessoas presas, 196.288 pessoas deixaram de adentrar ao 
Sistema Penitenciário Nacional devido ao fortalecimento de políticas que viabilizaram formas de 
responsabilização penal alternativas ao encarceramento, como a monitoração eletrônica de pessoas. 
Este número é o equivalente a, aproximadamente, 31,54% do número de pessoas que se encontravam 
presas em dezembro de 2014. 
 

Tabela 21: Recursos do Programa 2081 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2081 
Título Justiça, Cidadania e Segurança Pública 

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

Esfera Global PPA 2016-2019* 
Dotação/ Posição – 2017 

(LOA + Créditos) 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 13.359.991.572,00 3.725.041.493,00 

Orçamento de Investimento - OI - - 
Recursos Extraorçamentários 685.000.000,00 160.000.000,00 

Total 14.044.991.572,00 3.885.041.493,00 
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2017 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de 
Investimento  

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa Paga 
Restos a Pagar (inscrição 2017) 

Despesa 
Realizada Processados 

Não 
Processados 

2.397.882.161,03 1.498.899.076,94 1.474.427.848,77 24.471.228,17 898.983.084,09 - 
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
Posição em 
01/01/2017 

Valor Liquidado Valor Pago 
Valor 

Cancelado 
Valor a Pagar 

Não processados 779.081.069,73 497.547.243,24 496.762.236,00 81.192.881,43 201.142.843,15 
Processados 45.996.470,61 - 45.280.811,42 479.861,55 235.797,64 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2017 

30000 – Ministério da Justiça 
Dotação OFSS Dotação OI Recursos Extraorçamentários 
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3.638.860.447,00 - 160.000.000,00 

*Valor da Lei nº 13.249/2016, que institui o Plano Plurianual 2016-2019, atualizado para 2017. 
Fonte: SIOP 
 
Programa 2085 – Redução do Impacto Social do Álcool e outras Drogas: Prevenção, Cuidado e 
Reinserção Social 
 

O planejamento das ações de governo relacionadas ao uso de álcool e outras drogas tem foco 
na redução de seu impacto social, priorizando os segmentos mais expostos a essas consequências, 
seja por características de seu ciclo de vida, como as crianças e os adolescentes, seja por encontrarem-
se em situação de maior vulnerabilidade social. Para o PPA 2016-2019, foram definidos como 
principais objetivos: prevenir e retardar o uso de drogas lícitas e ilícitas, principalmente entre 
crianças, adolescentes e jovens; ofertar cuidado e ações de reinserção social para as pessoas que têm 
problemas com álcool e outras drogas e apoiar as famílias para lidar com essa temática. 

Para fortalecer a prevenção, o Governo Federal focou suas ações junto às escolas e às famílias, 
com o intuito de retardar o início do uso de álcool e outras drogas por crianças, adolescentes e jovens 
e diminuir as chances de uso problemático na vida adulta. Assim, os programas de prevenção foram 
implementados por meio das redes e políticas de saúde, educação e assistência social.  Destacam-se 
3 programas de prevenção: #TamoJunto, Elos e Programa Famílias Fortes – PFF. Estes são versões 
aplicadas em outros países adaptados ao contexto brasileiro. No entanto, avaliações apresentadas por 
estudos do Ministério da Saúde – MS e Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJ constataram 
efeitos iatrogênicos, sendo suspensos pela SENAD e interrompida sua expansão pelo MS para 
reformulação. Aponta-se que os principais desafios da execução dos programas estão relacionados às 
especificidades em cada território, ao qual os programas devem se adaptar. 

No âmbito da atuação voltada ao cuidado e reinserção social das pessoas com problemas com 
álcool e outras drogas e suas famílias, adaptando o cuidado ao contexto de cada região, a SENAD 
disponibiliza uma rede de cuidados que presta serviços de atenção em regime residencial transitório, 
chamadas de Comunidades Terapêuticas – CT’s. Estas são instituições privadas, sem fins lucrativos 
e financiadas, em parte, pelo poder público, que oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas 
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de álcool e outras drogas. Ao longo do 
exercício de 2017, foram ofertadas 4.355 vagas por meio de contratos com CT’s.  

Na perspectiva da atuação transversal do programa, a gestão das políticas sobre álcool e outras 
drogas deve garantir um contexto de conhecimento de qualidade sobre o fenômeno das drogas e sobre 
a efetividade e a eficácia das políticas utilizadas, além da articulação entre os diversos atores 
envolvidos na temática, de forma a atingir os melhores resultados com os recursos disponibilizados. 
Neste sentido, em 2017, a SENAD implementou o Portal Aberta (http://www.aberta.senad.gov.br/), 
que consiste em um portal de educação permanente para formação de profissionais e atores sociais 
que atuam nas áreas de prevenção, cuidado e reinserção social.  

Além do Portal Aberta, há o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID, o 
qual foi aperfeiçoado e reconstruído ao longo exercício de 2017. O portal é responsável por gerir e 
disseminar informações confiáveis e científicas sobre drogas. É também um canal de armazenamento 
de dados sobre drogas, incluindo pesquisas realizadas pela SENAD, estatísticas e indicadores. O novo 
portal está em fase de teste de segurança off-line e análise de conteúdo.  

Desde 2016, para fomentar instâncias de articulação intersetorial nas políticas públicas sobre 
álcool e outras drogas, foi desenvolvido o Projeto Redes, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz 
– Fiocruz. Foram alcançados 51 municípios brasileiros acima de 200 mil habitantes, localizados em 
23 estados da federação, distribuídos nas cinco macrorregiões do país.  

Cabe destacar que para institucionalizar a articulação de ações de saúde e assistência social com 
a rede de cuidados, a SENAD direcionou esforços para a integração entre diversas Pastas, criando a 
Portaria Interministerial MJ/MS/MDS/MTb nº 02 de 21 de dezembro de 2017, que instituiu o Comitê 
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Gestor Interministerial para atuar no desenvolvimento de programas e ações voltados à prevenção, à 
formação, à pesquisa, ao cuidado e à reinserção social de pessoas com transtornos decorrentes do uso, 
abuso ou dependência de substância psicoativa. O comitê tem como principal finalidade buscar a 
integração entre a rede de cuidados (ações de saúde e assistência social).  

Relacionado à rede de proteção de crianças e adolescentes na temática, observa-se que crianças 
e adolescentes sem acesso ao convívio familiar, à educação, à moradia digna, aos cuidados de saúde 
e/ou submetidas a situações de violência e exploração são mais vulneráveis ao uso de álcool e outras 
drogas e à participação no comércio de drogas ilícitas. Assim, para que as políticas públicas tenham 
impacto na redução do envolvimento de crianças e adolescentes com as drogas é necessário priorizar 
a garantia de direitos de todas elas. 

Assim, o governo federal tem buscado o diálogo com o sistema de justiça para evitar que 
adolescentes com problemas decorrentes do uso de álcool ou outras drogas sejam encaminhamentos 
para o sistema socioeducativo em meio fechado. Em 2017, o “Caderno de Orientações Técnicas para 
o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”, publicado em 2016, em parceria com MDS, 
MS, MJ por meio da SENAD, Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente e Ministério 
Educação, foi transformado em um curso à distância para qualificar os trabalhadores que atuam na 
execução das medidas socioeducativas de meio aberto no país. Foram inscritos 3.300 servidores 
através da Escola Nacional de Socioeducação – ENS. 

Os resultados do programa e seus respectivos objetivos serão abordados com maior 
detalhamento no relatório de gestão individual a ser apresentado pela SENAD. 
 

Tabela 22: Recursos do Programa 2085 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2085 
Título Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social 

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

Esfera Global PPA 2016-2019* 
Dotação/ Posição – 2017 

(LOA + Créditos) 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 562.113.048,00 131.811.780,00 

Orçamento de Investimento - OI - - 
Recursos Extraorçamentários - - 

Total 562.113.048,00 131.811.780,00 
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2017 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de 
Investimento  

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa Paga 
Restos a Pagar (inscrição 2017) 

Despesa 
Realizada Processados 

Não 
Processados 

94.490.224,02 10.678.888,49 10.593.491,98 85.396,51 83.811.335,53 - 
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
Posição em 
01/01/2017 

Valor Liquidado Valor Pago 
Valor 

Cancelado 
Valor a Pagar 

Não processados 85.819.546,47 56.266.149,19 56.177.953,07 658.122,20 28.983.471,20 
Processados 173.414,66 - 173.414,66 - - 

      
*Valor da Lei nº 13.249/2016, que institui o Plano Plurianual 2016-2019, atualizado para 2017. 
Fonte: SIOP 
 
3.3.1.2. Objetivos dos Programas do PPA que envolvem as UPCs do Relatório 
 
Programa 2081: Objetivo 1041 – Fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com ênfase nas 
organizações criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira. 
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A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, criada 
em 2003, formada por mais de 80 órgãos, dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da 
sociedade civil para atuação conjunta no enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro. Tal 
estratégia intensifica a prevenção a esses crimes, uma vez que soma a expertise de diversos parceiros 
em prol do Estado brasileiro. 

Anualmente, os órgãos participantes reúnem-se em plenária para, a partir de consenso, traçar 
as ações que serão executadas no ano seguinte. Os órgãos são divididos em grupos de trabalho que 
coordenam, ao longo do ano, a execução de cada uma das ações eleitas. 

Ao longo dos últimos anos, os trabalhos desenvolvidos pela Estratégia trouxeram inúmeros 
resultados positivos no combate ao crime de lavagem de dinheiro e às práticas de corrupção.  

Para a consecução dos trabalhos da ENCCLA e seu respectivo fortalecimento, foi realizada no 
período de 20 a 24 de novembro de 2017 a XV Reunião Plenária da ENCCLA/2017, em Campina 
Grande/PB, contando com a presença de 138 representantes de 82 órgãos/entidades dos três poderes 
da República, Ministérios Públicos e sociedade civil. A XV Plenária consagrou os trabalhos de um 
ano bastante profícuo, mas também de adensamento da rede de articulação institucional que compõe 
a Estratégia. Deu-se continuidade e aprofundamento à parceria junto às organizações da sociedade 
civil e aos movimentos estaduais de combate à corrupção, e avanços no que tange à participação 
efetiva delas nos trabalhos das ações.  

Em outro plano, o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD, criado no âmbito da ENCCLA 2004, deu seguimento 
a seus reconhecidos trabalhos de difusão de conhecimento especializado. Foram promovidos 9 cursos 
em diferentes estados brasileiros, com a capacitação de 1.025 agentes públicos que atuam no combate 
aos crimes em questão. Merece destaque também o Projeto PNLD/EAD (ensino à distância), no qual 
foram capacitados 711 alunos.  

Outro avanço da ENCCLA está consubstanciado no crescimento da Rede Nacional de 
Laboratórios de Tecnologia (Rede-Lab), que em 2017 atingiu a marca de 57 laboratórios, estando 42 
inaugurados. Concebidos na ENCCLA 2016 e trazidos à realidade em 2017, os laboratórios da Rede-
Lab analisaram mais de 7 mil casos com indícios de ilicitude. No exercício, foram inaugurados os 
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro no Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina e Ministério Público do Estado do Maranhão.  
 

Tabela 23: Objetivo 1041 
Identificação do Objetivo 

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

Código 1041 Órgão 30000 – Ministério da Justiça 
Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública Código 2081 

Metas Quantitativas não Regionalizadas 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

Metas Quantitativas Regionalizadas 
Objetivo não possui metas com esta classificação 

Metas Qualitativas 
Sequencial Descrição da Meta 

1 
0469 - Aprimorar o enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e munições e demais crimes 
transfronteiriços ampliando o número de procedimentos de fiscalização policial em rodovias federais. 

2 
0468 - Contribuir para a redução da impunidade ampliando o percentual de elucidação de infrações penais 
de atribuição da Polícia Federal. 

3 
0465 - Incrementar o combate ao crime organizado por meio de operações especiais de polícia judiciária 
da União. 

Fonte: SIOP 
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Programa 2081: Objetivo 1043 – Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da 
justiça de transição, os direitos de migrantes e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 
 

Como já sabido, o Brasil é um país que está na rota dos refugiados. Hoje, o país tem um total 
de 10.141 refugiados de mais de 80 nacionalidades diferentes, aí incluídas 715 estrangeiros 
reassentados. Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados em dezembro de 
2017, sírios e angolanos compõem os maiores grupos populacionais reconhecidos como refugiados 
no Brasil. Entretanto, no ano de 2017, a maior parte das solicitações de refúgio foi de venezuelanos, 
equivalente a 52% do total.  

A legislação brasileira sobre a política migratória foi atualizada por meio da publicação da Lei 
nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a nova Lei de Migração, e seu Decreto nº 9.199, de 20 
de novembro de 2017. Dentre os avanços constantes na nova lei, destacam-se a abordagem, de forma 
inédita, do reconhecimento da condição de apátrida, e a facilitação da naturalização ordinária aos 
apátridas reconhecidos pelo Estado Brasileiro e que tenham residência permanente no país por pelo 
menos 2 anos. 

Em 2017, foram recebidas 33.866 solicitações de refúgio, das quais 1.179 foram analisadas e 
473 deferidas. Dentre as iniciativas realizadas no exercício para dar celeridade às análises destacam-
se a atualização dos procedimentos, ao simplificar o formulário da solicitação de refúgio, a 
desburocratização dos pedidos e a continuidade do desenvolvimento do sistema SISCONARE, que 
permitirá a informatização de todas as etapas do processo de solicitação de refúgio no país.  

Cabe registrar que a SNJ também articulou para garantir a regularização migratória dos 
estrangeiros oriundos da Venezuela, por meio do registro de solicitação de refúgio. Além disso, 
participou de debates que resultaram na edição da Resolução Normativa nº 126 do Conselho Nacional 
de Imigração – CNIg, que viabilizou a residência temporária para imigrantes de países fronteiriços 
ao Brasil por dois anos 

Em termos de apoio a políticas e ações para promoção da integração e inclusão do imigrante à 
sociedade brasileira, destaca-se a assinatura, em dezembro de 2017, de convênio entre o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da SNJ, e o Município de Porto Alegre, cujo objeto é 
a “implantação do Centro de Referência a Imigrantes de Porto Alegre – CRIM POA”. 

No âmbito do acesso à justiça, concebido não apenas como acesso ao Poder Judiciário, mas a 
uma ordem jurídica justa que consiga resolver os litígios em prazo razoável, tem-se fomentado 
mecanismos de prevenção e de resolução alternativa de conflitos, destacando-se a Estratégia Nacional 
de Não Judicialização – ENAJUD e a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM, a partir 
da articulação com atores vinculados à iniciativa privada e ao setor público. 

Nesse contexto, em 2017, a SNJ promoveu o resgate do histórico da ENAJUD, a fim de 
conhecer as atividades realizadas até então e estabelecer novos parâmetros de atuação e firmou 
parceria com a Marinha do Brasil, a fim de possibilitar a utilização do Navio Auxiliar Pará, no mês 
de maio, a fim de deslocar e hospedar a equipe de itinerância da Seção Judiciária do Pará (juízes, 
servidores, peritos judiciais, etc.), para a realização do Juizado Itinerante no arquipélago de Marajó, 
bem como para a prestação de assistência médica e odontológica a núcleos populacionais carentes. 
Cerca de 3.047 pessoas foram atendidas pela Justiça Federal, sendo homologadas 624 conciliações. 
Ademais, foram realizadas 1.162 consultas médicas, além de diversas atividades de prevenção à 
saúde.  

A ENAM, através da parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União – EAGU, promoveu 
a realização de cursos sobre solução pacífica de conflitos, na modalidade presencial e à distância, 
com a finalidade de capacitar membros e servidores da Advocacia Geral da União, de órgãos 
vinculados e de entidades parceiras, em âmbito nacional, nas novas técnicas de Resolução Pacífica 
de Conflitos. Tais cursos visam a formação de agentes capazes de introduzir na Administração 
Pública Federal o ambiente conceitual e pragmático necessário para repensar e substituir, sempre que 
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possível, o modelo de jurisdição contenciosa tradicional, com ganhos em eficiência, agilidade e 
redução de custos. Na modalidade presencial 101 servidores foram certificados, enquanto que o curso 
a distância está em fase de conclusão e ofertou 750 vagas.   

Referente ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, as ações brasileiras são fundamentadas na 
política e planos nacionais que seguem as diretrizes dos instrumentos internacionais nesta matéria. 
Além da perspectiva da aplicação da lei, o Brasil trata ainda o enfrentamento ao tráfico de pessoas 
principalmente sob a ótica dos direitos humanos e das dimensões socioeconômicas, culturais e 
políticas que perpassam esse fenômeno. 

Tal assunto entrou para a agenda política brasileira em 2004, quando o Brasil aderiu ao 
protocolo adicional à convenção das nações unidas contra o crime organizado transnacional relativo 
à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, conhecido 
como Protocolo de Palermo.  

Na ocasião, foi criado um Grupo de Trabalho para propor e elaborar políticas públicas voltadas 
a esse fim. Sob a coordenação da SNJ, da Secretaria de Direitos Humanos – SDH e da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres – SPM, ambas da Presidência da República à época, foi elaborada e 
aprovada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio do Decreto nº 5.948, 
de 26 de outubro de 2006.  

A PNETP se traduz em ações por meio dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas. O I Plano Nacional foi lançado em 8 de janeiro de 2008. Por sua vez, o II Plano Nacional 
foi lançado em 2013, com duração de 4 anos, cujo ciclo foi encerrado em 2016, tendo sido suas metas 
organizadas e distribuídas em cinco linhas operativas (que se desdobraram em 115 metas) 
e desenvolvidas pelo trabalho conjunto de 17 Ministérios, em articulação com outros setores do 
Estado, como o Ministério Público, o Poder Judiciário e as organizações da sociedade civil. 

O mais importante marco nacional no enfrentamento ao tráfico de pessoas foi alcançado no 
ciclo do II Plano: a sanção da Lei nº 13.344, em 06 de outubro de 2016, que estabelece a prevenção 
e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas, e a proteção às vítimas. Com o tráfico de 
pessoas tipificado formalmente como um crime dentro do marco legal nacional, em harmonia com o 
protocolo adicional à convenção das nações unidas contra o crime organizado transnacional relativo 
à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas (Protocolo de Palermo), do qual o Brasil é 
signatário, o país passou a construir o terceiro ciclo de ETP, momento em que integrou-se junto ao 
combate ao tráfico de seres humanos também o enfrentamento ao contrabando de migrantes, como 
um crime transnacional. 

No decorrer do ano de 2017, diversas frentes de trabalho foram realizadas para fortalecer a 
Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como o desenvolvimento das primeiras tratativas 
voltadas à construção do III Plano. Com efeito, a construção efetivamente começou com o processo 
de compartilhamento e escuta realizado durante o I Seminário Internacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, realizado em setembro do mesmo ano, na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, com o apoio da União Europeia e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crimes – UNODC. O encontro teve a participação de diversos órgãos brasileiros tendo em vista o 
caráter transversal da temática. Entre os principais objetivos do Seminário destacam-se:  debater sobre 
o novo marco legal do Tráfico de Pessoas; compartilhar experiências e produzir material para a 
avaliação do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, além de identificar metas 
para o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; capacitar a rede nacional de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas; compreender as características do Contrabando de Migrantes no 
contexto dos novos fluxos migratórios que incluem o Brasil como país de destino, considerando em 
especial o público de crianças e adolescentes. 

Destaca-se ainda a edição da 4ª Semana de Mobilização para Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, que aconteceu no período 24 a 30 de julho de 2017. Os objetivos foram de: ampliar o 
conhecimento e a mobilização da sociedade, das instituições públicas e privadas e das redes para o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas; ampliar a participação da sociedade civil e indivíduos; e, 
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divulgar e dar visibilidade às ações nacionais desenvolvidas para a temática. 
Com relação à Comissão de Anistia, importante consignar que as violações a direitos 

fundamentais e garantias individuais cometidas pelo Estado, durante o período de exceção, contra 
todos aqueles que foram perseguidos politicamente, precisam ser reparadas. O Brasil, desde o período 
da redemocratização, vem adotando diferentes medidas para lidar com o legado autoritário e de 
violações perpetradas pelo Estado durante a ditadura.  

Um dos eixos da política de reparação da Comissão de Anistia consiste na apreciação de 
requerimentos de anistia política, contribuindo para o reconhecimento da memória e da verdade como 
direito humano fundamental e dever do Estado, bem como para a reconciliação nacional. A política 
de reparação econômica de caráter indenizatório, baseada na Lei nº 10.559/2002, prevê prestação 
mensal, permanente e continuada aos anistiados políticos que conseguem comprovar a existência de 
vínculos laborais à época das violações de seus direitos. Já a reparação em prestação única é 
concedida aos anistiados que tiveram seus direitos violados, porém, não conseguem comprovar perda 
de vínculo empregatício nos períodos de exceção do Estado Brasileiro. 

Ao longo de seu período de funcionamento, a Comissão de Anistia recepcionou mais de 77 mil 
requerimentos. Cerca de 65 mil processos já foram apreciados, restando, portanto, aproximadamente 
12 mil requerimentos a serem julgados. Em 2017, a Comissão de Anistia julgou 1.074 requerimentos 
de anistia – 858 em sessões de turma e 216 em plenárias.  

A preservação da memória histórica e a construção pública da verdade sobre períodos 
autoritários também orientam ações da Comissão de Anistia, por meio da elaboração e incentivo a 
projetos e programas para a promoção da justiça de transição: reparação, verdade e memória. Um 
importante avanço nesse sentido será a conclusão da implantação e a manutenção do Memorial da 
Anistia Política do Brasil, com sede em Belo Horizonte, que tem como objetivo inaugurar um lugar 
de memória e consciência, promovendo um processo de reparação coletiva, para o resgate da luta 
pelos ideais democráticos e como forma de homenagem àqueles que tornaram a democracia possível.  

No entanto, em 2017, a obra do Memorial da Anistia Política do Brasil continuou paralisada. 
Além da auditoria realizada pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, 
também recebeu a operação “Esperança Equilibrista” da Polícia Federal, na qual investiga possíveis 
desvios de recursos em seu Termo de Execução Descentralizada, antigo TC nº 001/2009. 

Por fim, o projeto Clínicas do Testemunho teve suas atividades finalizadas em 31 de dezembro 
de 2017, apresentando os seguintes números, em sua totalidade: 4.129 atendimentos realizados: 3.876 
pessoas; 223 pessoas atendidas em grupo; e 313 horas de capacitação. 

 
Tabela 24: Objetivo 1043 

Identificação do Objetivo 

Descrição 
Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da justiça de transição, os direitos de 
migrantes e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas3 

Código 1043 Órgão 30000 – Ministério da Justiça 
Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública Código 2081 

Metas Quantitativas não Regionalizadas 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Prevista 2019 

Realizada até 
2017 

1 
045Q - Alcançar 6 milhões de acessos do cidadão 
ao acervo da memória nacional no período 2016-
2019. 

milhões 6 12.539.651,00 

2 
045N - Apreciar 5.000 requerimentos de anistia 
política. 

unidades 5.000 1.402 

Metas Quantitativas Regionalizadas 
Objetivo não possui metas com esta classificação 

Metas Qualitativas 
Sequencial Descrição da Meta 
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3 
045U - Aprimorar o atendimento de demandas de migrantes, reduzindo o tempo médio dos processos de 
naturalização, igualdade de direitos e permanência. 

4 
045P - Fortalecer ações educativas, de memória e reparação integral, por meio da implantação e 
manutenção do Memorial da Anistia Política do Brasil e promoção dos projetos Caravanas da Anistia, 
Marcas da Memória e Clínicas do Testemunho. 

5 
04ML - Fortalecer a Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em todas as suas modalidades, com 
ênfase nas situações relacionadas à exploração do trabalho análogo ao escravo e à exploração sexual. 

6 

045S - Modernizar a gestão dos serviços arquivísticos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal, com foco nos conselhos 
federais de profissões regulamentadas, hospitais federais e hospitais de universidades federais, ampliando 
o acesso à informação. 

7 
045I - Reduzir o grau de desigualdade de acesso à Justiça por Estado, por meio da ampliação do acesso 
da população a serviços judiciais e extrajudiciais e da articulação com órgãos do sistema de justiça. 

Fonte: SIOP 
 
3.3.2. Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual – LOA de 
Responsabilidade da Unidade 
 
3.3.2.1. Ações do OFSS 
 
Quadro 3.3.2.1. Ações Relacionadas a Programa Temático do PPA de Responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código   13FC 

Título   IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DA ANISTIA POLÍTICA DO BRASIL 

Iniciativa  Representa o próprio objetivo 

Objetivo   
1043 - Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da justiça de 
transição, os direitos de migrantes e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 

Programa  2081 – Justiça, Cidadania e Segurança Pública 

Unidade Orçamentária 30101 – Ministério da Justiça - Administração Direta 

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

Lei Orçamentária Anual - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

670.000,00 670.000,00 - - - - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Memorial Implantado % de execução 2 2 - 

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

6.100.433,00 - 6.100.433,00 
Memorial 

Implantado 
% de execução - 

 
Análise Situacional: 
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O termo de cooperação 001/2009 firmado entre o MJ e a UFMG, para construção do Memorial 
da Anistia Política do Brasil, tem sido objeto de constante atenção por parte desta Comissão de 
Anistia, em face de inconsistências constatadas em seu planejamento e execução. Trata o escopo do 
Termo de Cooperação de duas ações: Realização de obra de engenharia para reforma de edificação 
doada pela SPU de Minas Gerais para a União, e construção de nova edificação bem como exposição 
de longa duração.  

Registra-se que a obra do Memorial da Anistia Política do Brasil passou por processo de 
auditoria, sendo o Relatório Final entregue no dia 25 de abril de 2017. O referido relatório apresentou 
apontamentos e recomendações com necessidade de cumprimento, o que impossibilitou a 
continuidade das transferências orçamentárias e/ou financeiras. 

A execução da obra foi efetivamente suspensa em 08 de agosto de 2016 (documento SEI nº 
3741332 - página 5/26, 6º parágrafo), estando a obra paralisada desde 09 de setembro de 2016 
(Memorando nº 798/2016, documento SEI nº 3741332 - folha 3).  

Existem informações de que as obras realizadas pela UFMG, por intermédio de empresa 
contratada, comprometeram a estrutura do Coleginho (estrutura inicialmente pensada como museu), 
circunstância que será apurada para definir procedimentos e eventuais responsabilizações. 

Cumpre-nos esclarecer que durante o exercício de 2017 a Comissão de Anistia, buscando 
atender as solicitações exaradas pelo relatório de auditoria da Controladoria Geral da 
União,  encaminhou diversos expedientes à Universidade Federal de Minas Gerais solicitando 
informações que pudessem subsidiar as ações para prosseguimento do Termo de Cooperação, e ainda 
responder os questionamentos realizados pela equipe de auditoria, inclusive foram realizadas reuniões 
presenciais em Brasília (16/03/17 e 19/10/17) com a equipe responsável da Universidade, para 
elaboração de novo termo aditivo e plano de trabalho para definitiva conclusão do Memorial da 
Anistia Política. 

Foi também realizada por parte da equipe da Comissão de Anistia, visita técnica, nos dias 15 e 
16 de março de 2017, com a finalidade de verificar o andamento das obras, bem como solicitar e 
demandar ajustes no plano de trabalho. 

Ocorre, que em dezembro de 2017 foi deflagrada, pela Polícia Federal, com apoio do Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, operação 
denominada "Esperança Equilibrista", que investiga desvios nas obras do Memorial da Anistia, em 
Belo Horizonte. 
A comissão de Anistia já encaminhou informações solicitadas pela Polícia Federal, que seriam 
necessárias para a disponibilização do inquérito e aguarda  cópia do  inquérito para conhecer os 
fatos e pessoas envolvidas, bem como submeter o assunto às decisões necessários no âmbito do MJ. 

No exercício de 2017, não houve pagamento de recursos financeiros referentes a Restos a Pagar 
nesta ação.                                                                                                                                 

Informa-se, ainda, que a UFMG cancelou restos a pagar no montante de R$ 6.100.432,59 no 
exercício.  

Cabe destacar que foi cancelado o valor de R$ 2.615.242,96 na ação 8946, referente a recurso 
destinado a Obra do Memorial da Anistia. No exercício de 2014, a ação 13FC foi agregada à ação 
8946, motivo pelo qual o valor cancelado em Restos a Pagar consta descrito na referida ação e não 
na 13FC. 
 

Identificação da Ação 

Código 20I7 

Título   POLÍTICA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Iniciativa  Representa o próprio objetivo 

Objetivo   
1043 - Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da justiça de transição, 
os direitos de migrantes e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
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Programa  2081 – Justiça, Cidadania e Segurança Pública 

Unidade 
Orçamentária 

30101 – Ministério da Justiça - Administração Direta 

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

Lei Orçamentária Anual - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

9.792.427,00 7.513.942,00 1.856.040,00 1.110.490,00 1.110.490,00 - 745.551,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Evento apoiado unidade 11 11 11 

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

4.687.286,00 1.231.414,00 660.178,00 Evento apoiado unidade 2 

 
Análise Situacional: 
 

A Secretaria Nacional de Justiça, frente ao cenário de mudanças políticas e econômicas do 
Governo Federal, reduziu a celebração de Convênios e Termos de Execução Descentralizada no 
exercício de 2017. Assim, foram dadas prioridades nos projetos estratégicos da Secretaria. 

No exercício de 2017, foram celebrados os seguintes convênios: 
- Convênio nº 851256/2017, oriundo de emenda parlamentar, cujo objeto era o “Fortalecimento 

da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas na região de fronteira - Acre, Peru e Bolívia” 
(Processo SEI nº 08004.000419/2017-90); 

- Convênio nº 850028/2017, que teve como objeto a realização da "XV Reunião Plenária da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA” no Estado da 
Paraíba (Processo SEI nº 08099.010639/2017-10); e, 

- Convênio nº 853950/2017, cujo objeto foi a Implantação do Centro de Referência a Imigrantes 
de Porto Alegre – CRIM POA (Processo SEI nº 08018.006962/2017-41).  

Além disso, foi celebrado 1 Termo de Execução Descentralizada de Crédito referente à 
"Realização de Ação Cívico-Social e Promoção do Juizado Itinerante no Arquipélago de Marajó - 
JEFIT Marajó 2017".  

O projeto da gestão de convênios é acompanhado pela Secretaria-Executiva e pela SNJ, por 
meio de relatórios mensais, que constam do Processo SEI nº 08025.000188/2016-95. 
 

Identificação da Ação 

Código   8946 

Título   PROMOÇÃO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E DA ANISTIA POLÍTICA 

Iniciativa  Representa o próprio objetivo 

Objetivo 
1043 - Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da justiça de 
transição, os direitos de migrantes e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 
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Programa  2081 – Justiça, Cidadania e Segurança Pública 

Unidade Orçamentária 30101 – Ministério da Justiça - Administração Direta 

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

Lei Orçamentária Anual - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

4.238.583,00 2.990.867,00 188.036,00 165.763,00 165.763,00 - 22.273,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto de memória/reparação 
executado 

unidade 3 3 1 

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

3.377.173,00 233.511,00 2.988.991,00 
Projeto de 

memória/reparação 
executado 

unidade 0 

 
Análise Situacional: 
 

Em 2017, deu-se continuidade às ações, programas e projetos da Política Nacional de Promoção 
da Justiça de Transição e da Anistia Política. Em função da publicação do Decreto nº 9.018, de 30 de 
março de 2017, que altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a 
programação orçamentária e financeira, houve a necessidade de ajuste no orçamento da ação 8946. 

Durante o exercício de 2017, no âmbito do Projeto de Atos de Reparação, foram realizadas 31 
sessões de julgamento de requerimentos de anistia política, sendo 22 Sessões de Turma e 9 Sessões 
de Plenário, todas realizadas em Brasília, que resultaram em 1.074 requerimentos em pauta no ano. 

No que diz respeito a Restos a Pagar não processados de exercícios anteriores, o montante se 
refere a valores pagos à Agência de Turismo para custeio de passagens aéreas e à empresa de Eventos, 
não impactando na realização direta de um projeto. 

O valor de R$ 349.340,00 foi cancelado considerando a extinção do Convênio nº 95764/2013.  
Conforme mencionado na ação 13FC, foi cancelado valor de R$ 2.615.242,96 na ação 8946, 

recurso destinado a Obra do Memorial da Anistia. No exercício de 2014, a ação 13FC foi agregada à 
ação 8946, motivo pelo qual o valor cancelado em Restos a Pagar consta descrito na ação 8946 e não 
na 13FC. 

Soma-se ainda R$ 24.407,59, corresponde a valores cancelados pela Fundação Universidade de 
Brasília – FUB, considerando o encerramento de vigência do Termo de Execução Descentralizada – 
TED Nº 682116. 
 

Identificação da Ação 

Código   2733 

Título   
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
NORMATIVA 

Iniciativa Ação sem iniciativa 
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Objetivo   Ação sem objetivo 

Programa  2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça e Cidadania 

Unidade Orçamentária 30101 – Ministério da Justiça - Administração Direta 

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

Lei Orçamentária Anual - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

685.221,00 685.221,00 19.593,00 7.907,00 7.907,00 - 11.686,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Documento Produzido unidade 5 5 1 

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

150.612,00 53.810,00 (-94.525,00) 
Documento 
produzido 

unidade - 

 
Análise Situacional: 

 
O valor não processado refere-se a despesas com serviços gráficos e viagens (diárias e 

passagens):           
- Serviços gráficos não pagos, conforme consta no Processo SEI nº 08027.000597/2017-52: o 

Ministério dos Direitos Humanos providenciará o pagamento, conforme nota de empenho 
2017NE800811, correspondendo ao montante de R$ 6.252,00. 

- Foi solicitado o cancelamento de empenho, por meio do Processo SEI nº 08003.000087/2018-
34, referente às despesas de Diárias Nacionais Servidores, Diárias Colaboradores e Compra Direta de 
Passagens no montante de R$ 8.261,03.       
 
3.3.2.2. Ações não Previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar não Processados - OFSS 
 
Quadro 3.3.2.2. Ações não Previstas LOA do exercício – resto a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código   2E16 Tipo: Atividade 

Título   SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE IDENTIFICACAO CIVIL 

Iniciativa  
PPA 2008/2011 – não vinculavam suas ações a iniciativas e nem a objetivos. Somente a 
programas. 

Objetivo   - 

Programa  1127 – Sistema Único de Segurança Pública - SUSP 

Tipo  Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 
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Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

35.458.000,00 - - - - - 

 
Tal quadro refere-se a valores relativos à execução do Contrato nº 117/2010, celebrado entre a 

Casa da Moeda do Brasil – CMB e o MJ, cujo objeto visava a confecção de cartões de Registro de 
Identidade Civil – RIC, pelo período de 2010 e 2011, referente à implantação do Projeto Piloto do 
Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, nos termos do art. 1º do Decreto nº 7.166, de 5 
de maio de 2010.  

Foi instituída por meio da Portaria SE/MJ n° 544, de 6 de junho de 2014, Comissão para 
promover o levantamento, a avaliação e o recebimento dos RICs, conforme Relatório de Constatação 
de Recebimento dos Cartões Entregues pela Casa da Moeda do Brasil (Processo SEI nº 
08008.004290/2014-14 – documento 0255942). 

Nesse contexto, os cartões foram analisados por Perito Criminal Federal, que identificou 
divergências e apontou que os materiais não atendiam aos requisitos da Resolução nº 02/2010, 
concluindo pelo não recebimento dos cartões em razão do descumprimento de especificações 
contratadas. 

Ressalta-se que o contrato realizado ainda se encontra pendente de deliberação, visto que o 
Departamento Jurídico da Casa da Moeda do Brasil solicitou tratativas conciliatórias perante à 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, requerendo os pagamentos 
de notas fiscais emitidas pela CMB em face do MJ, entre agosto/2011 e fevereiro/2012. Estes estariam 
relacionados aos serviços prestados e à indenização pelo investimento em maquinário para a 
operacionalização da produção/confecção dos cartões de identificação, que não foram efetuados em 
razão da inconformidade dos produtos entregues. 

Atualmente, o impasse vem sendo analisado pela Consultoria Jurídica desta Pasta, para 
manifestação sobre a legalidade das referidas cobranças, bem como orientação jurídica com vistas à 
solução definitiva do caso (Processo SEI nº 08008.004290/2014-14). 

Dessa forma, mantém-se a inscrição do referido valor em “Restos a Pagar Não Processados”, 
considerando que o empenho em questão se refere a um processo sensível, ainda pendente de decisões 
administrativas e/ou judiciais. 
 

Identificação da Ação 

Código   12GE Tipo: Projeto 

Título   MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

Iniciativa  
PPA 2008/2011 – não vinculavam suas ações a iniciativas e nem a objetivos, somente a 
programas. 

Objetivo   - 

Programa  1083 – Reforma do Judiciário 

Tipo  Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

23.261,81 - - - - - 
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Identificação da Ação 

Código   20I8 Tipo: Atividade 

Título   APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE JUSTICA E DO PORTAL DAS SERVENTIAS 

Iniciativa  
Aprimoramento do sistema de Justiça, por meio do aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico, da promoção da interoperabilidade entre sistemas de processos eletrônicos e da 
modernização da gestão dos registros das serventias extrajudiciais 

Objetivo   

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

Programa  2020 – Cidadania e Justiça 

Tipo  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

200.000,00 - 200.000,00 - - - 

 
Identificação da Ação 

Código   8974 Tipo: Atividade 

Título   DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CIDADANIA E A JUSTICA 

Iniciativa  
PPA 2008/2011 - não vinculavam suas ações a iniciativas e nem objetivos, somente a 
programas. 

Objetivo   - 

Programa  2020 – Cidadania e Justiça 

Tipo  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

3.970.273,59 900.333,62 1.914.686,73 - - - 

 
Identificação da Ação 

Código   8974 Tipo: Atividade 

Título   DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CIDADANIA E A JUSTICA 

Iniciativa  
PPA 2008/2011 - não vinculavam suas ações a iniciativas e nem objetivos, somente a 
programas. 

Objetivo   - 

Programa  2081 – Justiça, Cidadania e Segurança Pública 

Tipo  Finalístico 

Unidade Orçamentária 30101 
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Ação Prioritária (   ) Sim      (  x ) Não        Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

7.621.365,19 5.410.265,58 - - - - 

 
Os quadros relacionados às ações 12GE, 20I8 e 8974, acima expostos, correspondem aos Restos 

a Pagar não processados da extinta Secretaria de Reforma do Judiciário absorvida pela Secretaria 
Nacional de Justiça. Neste sentido, estudos estão sendo efetuados para verificar se há possibilidade 
de realizar o cancelamento dos valores inscritos em restos a pagar não processados, sem que haja 
prejuízo no andamento das políticas públicas que competem a esta Pasta. 
 

Identificação da Ação 

Código   20I6 Tipo: Atividade 

Título   GARANTIA E EXPANSAO DOS DIREITOS DOS MIGRANTES 

Iniciativa  Garantia e expansão dos direitos dos migrantes 

Objetivo   
0874 - Assegurar e expandir os direitos dos migrantes por meio da consolidação de 
mecanismos ágeis de acesso à informação, construção de direitos e prestação de serviços 
públicos gratuitos, independentemente de sua situação migratória. 

Programa  2020 – Cidadania e Justiça 

Tipo  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

11.436,54 - 11.436,54 - - - 

 
Identificação da Ação 

Código   2330 Tipo: Atividade 

Título   COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

Iniciativa  Intensificação da cooperação jurídica internacional 

Objetivo   

0879 - Intensificar a cooperação internacional por meio da ampliação do número de acordos 
e ou tratados em que o Brasil seja parte, efetivação de pedidos de cooperação jurídica e 
intensificação do relacionamento com organismos internacionais, contribuindo para a 
efetividade da justiça dos países signatários. 

Programa  2020 – Cidadania e Justiça 

Tipo  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 
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685,50 - - - - - 

 
Identificação da Ação 

Código   8204 Tipo: Atividade 

Título   
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO 
TRÁFICO DE PESSOAS 

Iniciativa  
Implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, conforme 
Decreto Nº 5.948, de 26 de outubro de 2006 

Objetivo   

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

Programa  2070 – Segurança Pública com Cidadania 

Tipo  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

241,62 - 241,62 - - - 

 
Identificação da Ação 

Código 8217 Tipo: Atividade 

Título   
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
E À LAVAGEM DE DINHEIRO 

Iniciativa  
Consolidação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(ENCCLA) e seus produtos 

Objetivo   

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

Programa  2070 – Segurança Pública com Cidadania 

Tipo  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

21.892,72 - - - - - 

 
Identificação da Ação 

Código   8217 Tipo: Atividade 

Título   
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
E À LAVAGEM DE DINHEIRO 

Iniciativa  
PPA 2008/2011 – não vinculavam suas ações a iniciativas e nem a objetivos. Somente a 
programas. 
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Objetivo   - 

Programa  1164 – Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

Tipo  Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

45.831,58 - - - - - 

 
A Secretaria Nacional de Justiça está efetuando estudos para verificar se há possibilidade de 

realizar o cancelamento dos valores inscritos em restos a pagar não processados, sem que haja 
prejuízo no andamento das políticas públicas que competem a esta Pasta.  

Conforme consta no Processo SEI nº 08008.000104/2016-21, todos os empenhos inscritos em 
restos a pagar vigentes da UG 200005 das ações acima (20I6, 2330, 8204, 8217) de responsabilidade 
da Secretaria Nacional de Justiça poderão ser cancelados, sem que haja prejuízo para a Administração 
Pública. 

Especificamente na ação 8204, cumpre esclarecer que os empenhos inscritos em restos a pagar 
vigentes inscritos na UG 200005, referente aos exercícios de 2011 a 2015, poderão ser cancelados 
em razão da Prestação de Contas dos eventos já ter sido aprovada, assim, não tendo necessidade de 
serem mantidos. 

  
3.3.3.  Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário 
 

As mudanças ocorridas no cenário político no Governo Federal e, em especial no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, colocou uma série de desafios à execução orçamentária, a fim de reduzir 
possíveis riscos à descontinuidade de políticas públicas de competência da Pasta, buscando evitar 
grandes impactos negativos. 

No âmbito da Comissão da Anistia, além do contexto já apresentado, houve renovação de parte 
do Conselho e da Presidência da Comissão de Anistia, causando impacto na execução da ação 8946 
– “Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política”. Além disso, o processo de auditoria 
realizada pela CGU na obra do Memorial da Anistia Política do Brasil, Termo de Cooperação 
celebrado entre o MJ e a Universidade Federal de Minas Gerais – TC 001/2009, impactou na execução 
da ação 13FC – “Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil”. Vale lembrar também a 
Operação “Esperança Equilibrista” em que a Polícia Federal está investigando possíveis desvios de 
recursos na execução da referida obra. Nesta ação não foram realizados repasses orçamentários nem 
financeiros. Foram ainda cancelados, por parte da UFMG, alguns valores inscritos em Restos a Pagar.   

Já na Secretaria Nacional de Justiça, por sua vez, a partir da extinção da Secretaria de Reforma 
do Judiciário – SRJ, no início de 2016, a pauta de acesso à justiça foi absorvida pela Secretaria. As 
iniciativas da antiga SRJ foram reavaliadas, a fim de eleger os projetos que seriam continuados. 
Atualmente, a unidade que absorveu tal competência encontra-se em fase de reestruturação, sem a 
estrutura necessária para a celebração de convênios, bem como para a execução de projetos 
complexos. Assim, a SNJ, sob as diversas gestões do ano de 2017, optou pela continuidade das 
atividades relacionadas à ENAJUD e à ENAM, relacionado à temática. 
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3.3.4.  Obrigações Assumidas sem respectivo Crédito Autorizado no Orçamento 
 
Quadro 3.3.4.1. Reconhecimento de passivos por insuficiência de crédito de recursos – UG 200005 

Valores em R$ 1,00 

 Identificação da Conta Contábil    

Código SIAFI Denominação 

21.311.04.00 CONTAS A PAGAS – CREDORES NACIONAIS 

Linha Detalhe 

UG Empenhos Credor (CNPJ/CPF) 
Movimento 

Devedor 
Movimento 

Credor 
Saldo final do 

exercício 

200005 2017NE000010 974133/91000 3.794,50 3.794,50 - 

200005 2017NE000021 04927866/0001-01 15.111,15 15.111,15 - 

200005 2017NE000076 04927866/0001-01 21.851,33 21.851,33 - 

200005 2017NE000105 02605452/0001-22 253.037,32 253.037,32 - 

200005 2017NE000120 07720240/0001-00 398.522,52 398.522,52 - 

200005 2017NE800628 00320523/0001-15 117.018,48 117.018,48 - 

200005 2017NE801168 806030/17205 45.000,00 45.000,00 - 

Fonte: SIAFI/ SIAFI GERENCIAL 
 
Análise Crítica: 

 
Empenho 2017NE000010 – A apresentação da fatura nº 47912, no valor total de R$ 7.424,77, 

com vencimento em 18/01/2017, emitida pela Companhia Energética de Brasília – CEB Distribuição 
S/A, que versa sobre a cobrança de serviços de fornecimento de energia elétrica referente a sub-
rogação do Contrato nº 04/2015 (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR), 
ao MJ, para fornecimento de energia elétrica, baixa tensão, à Secretaria de Planejamento e 
Formulação de Políticas – SEPLAN da SEPPIR, localizada na SEPN 514, Bloco “C”, Lote 08. Os 
empenhos sub-rogados ao MJ para pagamento da CEB (SEPPIR) foram: 2016NE800968-43 
(Energia) e 2016NE800969-22 (Taxa de Iluminação). Porém o saldo do empenho de 2016 de energia 
era de somente R$ 2.976,00 e o valor para pagamento da energia era de R$ 6.770,50, faltando, 
portanto, R$ 3.794,50 para pagamento integral da energia de dezembro/2016 (CEB-SPPIR). O 
empenho de 2016 para pagamento de Taxa de Iluminação continha saldo suficiente. 

Empenho 2017NE000021 – Pagamento da Nota Fiscal nº 268, no valor total de R$ 106.397,30, 
emitida pela empresa Coqueiro Pereira Consultoria Eireli – ME, CNPJ/UG: 04.927.866/0001-01, que 
versa sobre a cobrança de serviços continuados na área de apoio logístico operacional e atividades de 
Almoxarife e Carregador que não estão abrangidas pelo Plano de Cargos deste Ministério. O empenho 
para pagamento da contratada em 2016: 2016NE800239-01 tinha o saldo de R$ 91.286,15, sendo 
insuficiente para o pagamento integral da fatura, faltando, portanto, R$ 15.111,15. A insuficiência de 
saldo ocorreu, principalmente, devido aos cortes orçamentários ocorridos no exercício de 2016, que 
obrigou os gestores/fiscais de contrato a reestimarem os valores a executar naquele exercício. 

2017NE000076 – Restituição de valor referente à glosa descontada da Nota Fiscal nº 257, no 
valor total de R$ 21.850,33 (Processo de pagamento SEI nº 08000.049584/2016-07), referente a 
empresa Coqueiro Pereira Consultoria Eireli – ME. Após o pagamento da NF 268, o empenho 
2016NE800239 não continha saldo para o pagamento da restituição. A insuficiência de saldo ocorreu, 
principalmente, devido aos cortes orçamentários ocorridos exercício de 2016, que obrigou os 
gestores/fiscais de contrato a reestimarem os valores a executar naquele exercício. 

Empenho 2017NE000105 – Apresentação da Nota Fiscal nº 2667, no valor bruto de R$ 
380.837,32, emitida pela VIP Service Club Locadora e Serviços Ltda., que versa sobre a cobrança de 
valores repactuados referentes a serviços prestados de janeiro a dezembro de 2016, por meio do 
Contrato nº 1/2015. O saldo a liquidar inscrito em restos a pagar no empenho 2016NE800187 era de 
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R$ 127.800,00, ou seja, insuficiente para o pagamento total da Nota Fiscal o que ocasionou a emissão 
de empenho complementar. 

Empenho 2017NE000120 – Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 3404, datado de 
19/12/2017, referente a repactuação de serviços de brigada de incêndio nos anos de 2015 e 2016 (cf. 
descrição dos produtos), no valor total de R$ 1.472.934,92, emitida pela WMED Uti-Móvel Serviços 
de Saúde Ltda. - CNPJ/UG: 07.720.240/0001-00, que versa sobre o Contrato nº 18/2011. O Relatório 
de acompanhamento contratual trouxe o valor total de R$ 1.472.934,92, discriminando os valores de 
2015 (R$ 398.522,52), 2016 (R$ 766.292,85) e 2017 (R$ 308.119,55). Não havendo empenho para 
pagamento dos valores referente ao cálculo da repactuação para o exercício de 2015, foi necessário a 
emissão de empenho em 2017 para pagamento total da Nota Fiscal. Os demais exercícios possuíam 
empenhos com saldos suficientes para liquidação da despesa. 

Empenho 2017NE800628 – A despesa se refere ao aluguel, referente ao mês de julho/2013, no 
valor bruto de R$ 92.933,18, bem como, Boleto de IPTU, referente ao ano de 2013, no valor bruto de 
R$ 6.982,07 e, por fim, o Boleto de Condomínio de julho/2013 no valor de R$ 23.007,78, todos 
emitidos pela empresa Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/UG: 
00.320.523/0001-15, que versa sobre o Contrato nº 61/2008. A Nota de empenho de 2013: 
2013NE800181-02, referente a locação, possuía o saldo de empenho de somente R$ 2.359,73 e que 
o valor para pagamento da locação de julho/2013 é de R$ 92.933,18, faltando, portanto, R$ 90.573,45 
para pagamento integral do Boleto de Aluguel do mês de julho/2013. Nota de empenho de 2013: 
2013NE000195-02, referente ao IPTU/2013, com saldo de R$ 3.544,82, e que o valor em aberto é de 
R$ R$ 6.982,07, faltando, portanto, R$ 3.437,25 para pagamento integral do Boleto do IPTU/2013. 
Inexiste nota de empenho do exercício financeiro de 2013, referente ao condomínio, necessitando de 
empenho neste exercício de 2017 no valor de R$ 23.007,78 para pagamento integral do Boleto do 
Condomínio de 2013. 

Empenho 2017NE801168 – Quitação de débitos refere-se as Notas Fiscais nº 26611, 26612, 
27090, 28107, 28108, 29447, 29448 e 29772, correspondentes aos meses de janeiro a maio de 2012 
e julho a setembro de 2012, no valor total de R$ 126.820,88, conforme Oficio: 
SUPGF/GFDGR/GFGEF - 027672/2017, todas emitidas pelo Serviço Federal de Processamento de 
Dados – SERPRO - CNPJ/UG: 33.683.111/0001-07/806030/17205, que versa sobre o Contrato nº 
47/2008. Por meio do Memorando nº 107/2017/COAFin/GABSENACON/ SENACON, a 
SENACON ratifica que o valor a ser pago é de R$ 68.935, o qual já possui empenho inscrito em 
restos a pagar no valor de R$ 27.474,42, registrado na Nota de Empenho nº 2012NE800987 e a 
quantia de R$ 44.461,08, deverá ser processada com reconhecimento de dívida. Foi solicitado pela 
SENACON em 2017 o empenho no valor de R$ 45.000,00 para cobertura da despesa que ainda se 
encontra em negociação com o SERPRO devido a não concordância da Unidade com a cobrança de 
juros e correção monetária. 
 
Quadro 3.3.4.2. Reconhecimento de passivos por insuficiência de crédito de recursos – UG 200006 

Valores em R$ 1,00 

 Identificação da Conta Contábil    

Código SIAFI Denominação 

21.111.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS. 

Linha Detalhe 

UG Empenhos Credor (CNPJ/CPF) 
Movimento 

Devedor 
Movimento 

Credor 
Saldo final do 

exercício 

200006 2017NE000045 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 
15.837,74 15.837,74 - 

200006 2017NE000046 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 
32.179,34 32.179,34 - 

200006 2017NE000047 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 
169,11 169,11 - 
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200006 2017NE000063 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 
9.025,21 9.025,21 - 

200006 2017NE000077 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 
262,67 262,67 - 

200006 2017NE000078 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 
5.551,68 5.551,68 - 

200006 2017NE000078 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 21.943,86 21.943,86 - 

200006 2017NE000085 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 3.945,56 3.945,56 - 

200006 2017NE000088 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 45.610,00 45.610,00 - 

200006 2017NE000119 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 27.388,46 27.388,46 - 

200006 2017NE000125 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 923,33 923,33 - 

200006 2017NE000129 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 3.034,64 3.034,64 - 

200006 2017NE000150 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 18.089,82 18.089,82 - 

200006 2017NE000151 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 3.871,50 3.871,50 - 

200006 2017NE000152 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 277,33 277,33 - 

200006 2017NE000170 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 3.466,85 3.466,85 - 

200006 2017NE000179 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 5.400,16 5.400,16 - 

200006 2017NE000180 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 1.252,02 1.252,02 - 

200006 2017NE000181 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 121,33 121,33 - 

200006 2017NE000182 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 2.391,12 2.391,12 - 

200006 2017NE000183 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 969,06 969,06 - 

200006 2017NE000209 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 824,45 824,45 - 

200006 2017NE000210 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 707,82 707,82 - 

200006 2017NE000215 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 6.489,17 6.489,17 - 

200006 2017NE000218 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 214,67 214,67 - 

200006 2017NE000219 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 1.154,50 1.154,50 - 

200006 2017NE000257 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 12.557,88 12.557,88 - 

200006 2017NE000292 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 958,61 958,61 - 

200006 2017NE000298 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 316,94 316,94 - 
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200006 2017NE000299 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 2.158,16 2.158,16 - 

200006 2017NE000301 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 1.107.524,55 1.107.524,55 - 

200006 2017NE000302 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 576.380,54 576.380,54 - 

200006 2017NE000303 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 279.327,98 279.327,98 - 

200006 2017NE000304 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 341.410,60 341.410,60 - 

200006 2017NE000308 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 2.060,84 2.060,84 - 

200006 2017NE000309 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 1.673,74 1.673,74 - 

200006 2017NE000317 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 6.071,28 6.071,28 - 

200006 2017NE000318 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 377,32 377,32 - 

200006 2017NE000363 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 327,83 327,83 - 

200006 2017NE000405 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 211.988,95 211.988,95 - 

200006 2017NE000406 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 3.398,79 3.398,79 - 

200006 2017NE000407 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 113,33 113,33 - 

200006 2017NE000408 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 1.051,56 1.051,56 - 

200006 2017NE000464 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 2.251,20 2.251,20 - 

200006 2017NE000465 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 1.583,33 1.583,33 - 

200006 2017NE000466 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 323,02 323,02 - 

200006 2017NE000468 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 55.323,83 55.323,83 - 

200006 2017NE000469 
Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – CGGP 9.015,13 9.015,13 - 

Fonte: SIAFI/ SIAFI GERENCIAL 
 
Análise Crítica:  
 

As ocorrências dos passivos sem suporte orçamentário apontadas no quadro acima referem-se 
a compromissos da folha de pagamento reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente, não pagas no exercício de competência, reconhecidas administrativamente a partir 
de apresentação de requerimento por parte do servidor interessado, observada a prescrição quinquenal 
de que trata o Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Tais compromissos são realizados via 
Módulo de Pagamento de Exercícios Anteriores do Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos – SIAPE, cujo rito procedimental é estabelecido pela Portaria Conjunta Nº 2, de 30 de 
novembro de 2012, da então Secretaria de Gestão Pública – SEGEP e da Secretaria de Orçamento 
Federal – SOF, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, devendo conter, no 
mínimo, requerimento do interessado ou o ato administrativo que originou a concessão, cópia de 
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documentos comprobatórios, planilhas de cálculo individualizada, fichas financeiras relativas ao 
período devido, nota técnica conclusiva e reconhecimento de dívida assinado pelo Dirigente de 
Recursos Humanos. 

 
Quadro 3.3.4.3. Natureza de Despesa – 319092  

Valores em R$ 1,00 

Empenhos Valor Despesa 

000045 15.837,74 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 

000078 27.495,54 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 

000085 3.945,56 Pensão Civil 

000119 27.388,46 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 

000129 3.034,64 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 

000150 18.089,82 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 

000151 3.871,50 Aposentadorias 

000170 3.466,85 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 

000179 5.400,16 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000209 824,45 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000215 6.489,17 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000257 12.557,88 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000292 958,61 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000298 316,94 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000317 6.071,28 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000363 327,83 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000406 3.398,79 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000464 2.251,20 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000468 55.323,83 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal 
000469 9.015,13 Abono Permanência - Inativos 

 
Quadro 3.3.4.4. Natureza de Despesa – 339092  

Valores em R$ 1,00 

Empenhos Valor Despesa 

000046 32.179,34 Indenização de Moradia 

000047 169,11 Assistência Med./ Odontológica 

000077 262,67 Estagiários 

000125 923,33 Estagiários 
000152 277,33 Estagiários 
000180 626,01 Auxílio Natalidade 

000181 121,33 Estagiários 

000182 2.391,12 Auxílio Moradia (AC. TCU 1690/2002) 

000183 969,06 Assistência Med./ Odontológica 

000210 707,82 Auxílio Alimentação 

000218 214,67 Estagiários 

000219 1.154,50 Assistência Med./ Odontológica 
000299 2.158,16 Assistência Med./ Odontológica 
000318 377,32 Assistência Med./ Odontológica 
000407 113,33 Estagiários 

000408 1.051,56 Assistência Med./ Odontológica 

000465 1.583,33 Auxílio Moradia (AC. TCU 1690/2002) 
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000466 323,02 Assistência Med./ Odontológica 
 
Despesas com Pessoal Requisitado de Outros Órgãos foram reconhecidas em exercício 

posterior à sua competência devido ao fato da apresentação de documentação estabelecida em 
regulamento que comprove o direito ter ocorrido após o encerramento do exercício. Despesas com 
Pessoal Requisitado, por se tratarem de Despesas Obrigatórias, não são inscritas em Restos a Pagar 
Processados, conforme determina Acordão TCU nº 2823/2015, que busca conter o aumento do 
estoque de restos a pagar, em especial os relativos a despesas obrigatórias, em atendimento ao 
princípio da anualidade orçamentária (art. 165, III, da Constituição Federal de 1988; art. 2º da Lei nº 
4.320/1964). 
 
Quadro 3.3.4.5. Despesa com Pessoal Requisitado  

Valores em R$ 1,00 

Empenhos Originários Valor Despesa 

000301 1.107.524,55 Pessoal Requisitado de outros Órgãos 

000302 576.380,54 Pessoal Requisitado de outros Órgãos 

000303 279.327,98 Pessoal Requisitado de outros Órgãos 

000304 341.410,60 Pessoal Requisitado de outros Órgãos  
000405 211.988,95 Pessoal Requisitado de outros Órgãos 

 
As despesas com “Per Capita – Plano de Saúde Patronal (GEAP)” se referem a 

reprocessamentos de cálculos efetuados pela prestadora que foram enviados a este Ministério em data 
posterior ao encerramento do exercício. Despesas com Ajuda de Custo foram reconhecidas em 
exercício posterior à sua competência, tendo em vista que o pagamento depende de requerimento por 
parte do interessado, bem como de apresentação de documentação estabelecida em regulamento que 
comprovem o direito, o que ocorreu após o encerramento do exercício. 
 
Quadro 3.3.4.6. Despesa com “Per capita – Plano de Saúde Patronal”  

Valores em R$ 1,00 

Empenhos Originários Valor Despesa 

000308 2.060,84 Reprocessamento Assist. Med./Odontológico 

000309 1.673,74 Reprocessamento Assist. Med./Odontológico 

000063 9.025,21 Ajuda de Custo 

000088 45.610,00 Ajuda de Custo 
 
3.3.5.  Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 
Quadro 3.3.5. Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores 

Valores em R$ 1,00 
Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2017 Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar 

31/12/2017 

2009 -                     -   -                                  -   
2010                      -                      -                                      -                                   -   
2011 -                     -                                      -   -  
2012 13.206,96                     -   -  13.206,96 
2013 5.130,00   -                                         -                         5.130,00   
2014 298.783,41  -                                    -                   298.783,41   
2015 - - - - 
2016 216,00 216,00 - - 
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2017 - - - - 
Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2017 Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar 

31/12/2017 

2009       5.864.596,32                        -         5.210.545,84           654.050,48  

2010     14.664.249,33                        -         7.953.446,18        6.710.803,15  

2011     36.938.759,29                        -              55.490,40      36.883.268,89  

2012     22.520.592,12              3.562,75        3.856.151,11      18.660.878,26  

2013     50.362.704,77        5.966.124,80        7.241.158,26      37.155.421,71  

2014     66.096.103,75           236.747,22        6.798.063,08      59.061.293,45  

2015     25.780.078,20        1.099.537,70        9.017.536,16      15.663.004,34  

2016     61.294.362,31      30.406.971,86        3.924.260,43      26.963.130,02  

2017 - - -                       -   

 
Análise Crítica: 
 

Os valores inscritos em Restos a Pagar Processados se referem, exclusivamente, a glosas 
realizadas pela fiscalização do contrato nos processos de pagamento de fornecimento de materiais 
devido a descumprimentos contratuais por parte das empresas, principalmente por atrasos nas 
entregas de produtos. Considerando que as glosas são passíveis de revisão e atendendo às solicitações 
das unidades demandantes, foram mantidos os saldos liquidados até que sejam exauridas as 
possibilidades de ressarcimento dos valores glosados. 

Em relação aos Restos a Pagar Não Processados, em março de 2016, foi criado pela 
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – COEFIN, unidade responsável pela execução 
orçamentária e financeira da UG 200005 - CGL, o Plano de Trabalho de redução dos Restos a Pagar 
Não Processados (Processo SEI nº 08008.000104/2016-21). A meta física estabelecida pelo plano de 
trabalho é a redução de pelo menos 50% dos empenhos inscritos em restos a pagar. Para cumprimento 
da meta foram elaborados diversos levantamentos e solicitado às unidades demandantes dos 
empenhos que realizassem a análise da necessidade de manutenção ou não dos empenhos inscritos 
em Restos a Pagar Não Processados. 

Durante o exercício de 2016, após diversas tratativas junto às unidades demandantes, foram 
cancelados o montante de R$ 72.703.695,04, de um total de R$ 295.434.430,08, cerca de 25% de 
empenhos inscritos em Restos a Pagar dos exercícios de 2009 a 2015. 

No exercício de 2017, dando continuidade ao Plano de Trabalho, foram realizadas novas 
análises pelas unidades dos empenhos inscritos em Restos a Pagar, incluindo os empenhos do ano de 
2016. Com as novas tratativas, foi possível realizar o cancelamento de R$ 43.559.548,70, de um total 
de R$ 280.873.645,21, ou seja, 16% dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Processados. 

Considerando que a meta inicial do projeto era a redução de 50% dos empenhos inscritos em 
Restos a Pagar Não Processados do período de 2009 a 2015 e, considerando todas as dificuldades 
encontradas ao longo do projeto, como mudanças de gestão nas unidades, falta de servidores aptos 
para analisar os empenhos, demora nas respostas das empresas prestadores de serviço, entre diversas 
outras, é indiscutivelmente relevante o resultado obtido no projeto. Destaca-se que as reduções mais 
significativas foram obtidas nos empenhos de 2009 (90% de redução) e 2010 (64% de redução), que 
por motivos já elencados seriam os empenhos com maiores dificuldades de avaliação por parte dos 
fiscais e gestores de contratos. 

A manutenção dos demais empenhos inscritos em Restos a Pagar se referem a processos 
sensíveis, como do programa “Crack, é possível vencer”, cujos processos de pagamento encontram-
se suspensos até análise e aceite definitivos dos bens adquiridos para posterior formalização e 
encaminhamento dos processos para pagamento. Em 2017, foram atestados e pagos o montante de 
quase R$ 6 milhões, referente a empenhos de 2013 inscritos em Restos a Pagar à empresa Aynil 
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Soluções S.A, relativo ao Contrato nº 18/2013, cujo objeto é a aquisição de sistema de captação e 
transmissão de imagens em vias públicas nas regiões de consumo de Crack e outras drogas ilícitas. 

A conformidade da execução orçamentária e financeira de despesas inscritas em Restos a Pagar 
Não Processados tem sido objeto constante na gestão da Subsecretaria de Administração do MJ. 
Considerando que as autorizações de cancelamento e/ou justificativas de manutenção de empenhos 
em restos a pagar dependem exclusivamente das unidades demandantes, todo o processo de auditoria 
realizado através do plano de trabalho de redução de Restos a Pagar se torna moroso e fastidioso, 
porém, ao longo dos exercícios a metodologia utilizada se revelou eficiente no cumprimento dos 
normativos e despachos internos no sentido de incumbir aos gestores de contrato e fiscais a 
prerrogativa de analisar com responsabilidade a real perspectiva de execução de empenhos inscritos 
em Restos a Pagar. O resultado de todo o trabalho foi a redução significativa dos valores empenhados 
em Restos a Pagar Não Processados na UG 200005. 

No âmbito da UG 200006 – CGGP, não houve impacto financeiro em 2017, visto que o valor 
do pagamento efetuado no exercício representa menos de 0,01% do limite utilizado por esta unidade. 
Cabe registrar que a permanência dos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados na UG 
decorre da obrigação de pagamento das despesas realizadas, para as quais não foram recebidas as 
respectivas Notas Fiscais até o término do exercício. 
 
3.3.6. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 
 

3.3.6.1. Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferência e dos Montantes Transferidos 

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

Unidade concedente ou contratante 
Nome: Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Modalidade 

Quantidade de instrumentos 
celebrados 

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

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Convênio 1 25 15 268.373,93 7.905.637,75 9.895.142,42 
Termo de Execução 

Descentralizada 
- 10 3 - 3.530.085,08 6.905.494,29 

Acordo de Cooperação 
Técnica Internacional 

(ProDOC) 
- 1 1 - 600.000,00 1.407.238,86 

Termo de Fomento - 2 - 386.065,92 487.625,66 - 
Totais 1 38 19 268.373,93 12.523.348,49 18.207.875,57 

Fonte: SICONV e SEI. 
 
Análise Crítica: 
 

No âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, em 2017, foi firmado convênio com o Município 
de Porto Alegre tendo como objeto a implantação do Centro de Referência a Imigrantes de Porto 
Alegre – CRIM POA. Os recursos financeiros, no valor de R$ 300.000,00, foram empenhados em 
2017 e serão repassados ao convenente em 2018. 

Com relação aos Termos de Fomento, estes foram celebrados em 2016, com repasse de recurso 
no exercício de referência deste relatório, a partir de parcerias com: i) Instituto Migrações e Direitos 
Humanos – IMDH, cujo objeto consiste na execução de projeto de integração de refugiados, 
solicitantes de refúgio, imigrantes e apátridas pela preparação e inclusão no mercado de trabalho com 
dignidade; e, ii) Associação Educadora São Carlos – AESC, com o objeto de desenvolver ações de 
inclusão social, laboral, produtiva para imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados residentes em 
Caxias do Sul e região, visando assegurar a superação das situações de vulnerabilidade social, a defesa 
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e garantia de direitos e a integração social de crianças e adolescentes imigrantes, solicitantes de 
refúgio e refugiadas; mulheres imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiadas vítimas de violência 
de gênero; imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados vítimas de racismo por discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem; solicitantes de refúgio e refugiados sobreviventes 
de graves violações de direitos, tratamento degradante e tortura. 

Traz-se ainda informações sobre a Emenda Parlamentar nº 38480009, que se encontra em fase 
inicial de execução com a assinatura do Convênio SICONV nº 851256/2017, no dia 27 de dezembro 
de 2017 (Publicação no DOU em 09 de janeiro de 2018). 

A meta única a ser executada é o “Fortalecimento da política de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas na região de fronteira – Acre, Peru e Bolívia”, com início a partir da data de publicação do 
convênio no DOU e término previsto para 01 de março de 2019 (não contabilizando para a referida 
data possível prorrogação de ofício). Essa meta possui duas etapas:  

1ª Etapa: “Preparação de agentes públicos e sociedade civil organizada para atuarem na 
identificação e atendimento em casos de tráfico de pessoas em áreas de fronteira”, com início previsto 
09 de janeiro de 2018 e término previsto 30 de novembro de 2018 (Cronograma Desembolso: 1ª 
Parcela em dezembro/2017 no valor de R$ 72.037,08); 

2ª Etapa: “Discussão e delineamento de políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas em âmbito trinacional – Brasil/Acre, Peru e Bolívia”, com início previsto 01 de maio de 2018 
e término previsto 01 de maio de 2019 (Cronograma Desembolso: 2ª Parcela em maio/2018 no valor 
de R$ 28.442,92). 

A proposta do convênio teve sua aprovação técnica no dia 27 de abril de 2017, sendo emitida 
nota de empenho no valor de R$ 100.000,00 em favor do Estado do Acre.  Cabe salientar que o Termo 
de Convênio foi submetido a apenas a assinatura do Governador de Estado, não constando a Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos como interveniente, por impedimentos (Processo SEI nº 
08004.000419/2017-90). 

Cabe registrar que em 2017 tanto a Comissão de Anistia quanto a Secretaria de Assuntos 
Legislativos, extinta a partir do Decreto nº 9.150/2017, não celebraram novos instrumentos ou 
realizaram repasse de recursos.  

As atribuições referentes ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito firmado 
com o IPEA e o Acordo de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD, no âmbito da SAL, 
foram remanejadas para a Consultoria Jurídica (Documentos SEI nº 5347287 e nº 5347293). 

No exercício, não houve prestação de contas sobre transferências concedidas pelas UPCs na 
modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e Instrumentos Congêneres. 
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3.3.7. Informações sobre a Execução das Despesas 
 
3.3.7.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação 
 
Quadro 3.3.7.1. Despesas por Modalidade de Contratação  

Modalidade de Contratação 
Despesa executada Despesa paga 

2017 % 2016 % 2017 % 2016 % 
1. Modalidade de Licitação (a+b+c) 140.373.947,93 25,81 108.547.350,35 21,73 96.257.745,28 20,93 76.480.435,20 17,62 

a) Tomada de Preços - - 103.800,00 0,10 - - - - 
b) Concorrência 11.884.832,27 8,47 11.430.404,69 10,53 11.192.806,54 11,63 10.338.141,99 13,52 
c) Pregão 128.489.115,66 91,53 97.013.145,66 89,37 85.064.938,74 88,37 66.142.293,21 86,48 

2. Contratações Diretas (d+e) 145.740.202,83 26,80 122.843.791,86 24,60 106.929.101,10 23,25 99.884.849,90 23,01 
d) Dispensa 127.122.791,09 87,23 96.317.837,42 78,41 95.131.838,17 88,97 83.515.582,49 83,61 
e) Inexigibilidade 18.617.411,74 12,77 26.525.954,44 21,59 11.797.262,63 11,03 16.369.267,41 16,39 

3. Regime de Execução Especial 708,00 0,00 240,00 0,00 708,00 0,00 240,00 0,00 
f) Suprimento de Fundos 708,00 100,00 240,00 100,00 708,00 100,00 240,00 100,00 

4. Pagamento de Pessoal (g+h) 235.278.050,38 43,27 233.423.666,05 46,74 235.276.381,14 51,17 231.917.255,74 53,42 
g) Pagamento em Folha 234.588.419,91 99,71 232.151.595,03 99,46 234.586.750,67 99,71 230.645.184,72 99,45 
h) Diárias 689.630,47 0,29 1.272.071,02 0,54 689.630,47 0,29 1.272.071,02 0,55 

5. Total das Despesas acima (1+2+3+4) 521.392.909,14 95,88 464.815.048,26 93,07 438.463.935,52 95,35 408.282.780,84 94,05 
6. Total das Despesas da UPC 543.803.745,88 100,00 499.417.443,87 100,00 459.834.802,50 100,00 434.134.902,90 100,00 

 
3.3.7.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 
 
Quadro 3.3.7.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 

DESPESAS CORRENTES 
Grupos de Despesa  Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
1. Despesas de Pessoal 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil 

87.816.595,71 87.609.576,28 87.816.595,71 87.609.576,28 - - 87.815.142,47 87.609.753,87 

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

76.249.714,95 72.973.211,59 76.249.714,95 72.973.211,59 - - 76.249.714,95 72.973.211,59 

Pensões do RPPS e do Militar 48.246.365,15 46.169.046,76 48.246.365,15 46.169.046,76 - - 48.246.365,15 46.169.046,76 
Demais elementos do grupo 22.275.744,10 25.399.760,40 22.275.744,10 23.893.566,09 - 1.506.194,31 23.741.418,28 24.472.071,73 

3. Outras Despesas Correntes         



129 
 

Outros Serviços de Terceiros PJ  227.526.543,27 195.085.119,10 172.334.489,70 153.425.227,53 55.192.053,57 41.659.891,57 
189.962.385,0

0 
188.796.061,41 

Passagens e Despesas com Locomoção 18.456.823,01 22.238.953,81 13.636.418,24 13.778.599,01 4.820.404,77 8.460.354,80 15.396.137,13 15.639.991,88 
Indenizações e Restituições 6.824.145,29 7.042.645,88 6.548.453,16 7.023.431,17 275.692,13 19.214,71 6.555.313,65 7.026.192,81 
Demais elementos do grupo 35.144.448,43 31.197.386,00 32.441.709,95 28.194.500,47 2.702.738,48 3.602.885,53 35.162.606,98 33.263.494,89 

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa  Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
4. Investimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Equipamentos e Material permanente  10.864.365,97  3.034.786,90         287.488,05  1.067.960,00    10.576.877,32  1.966.826,90  8.213.419,71  34.815.756,02 

Outros Serviços de Terceiros PJ  10.399.000,00  452.419,40                           -   -   10.399.000,00  452.419,40        41.797,61  1.754.777,49 

Contribuições                        -   7.614.537,75                          -   -                         -   7.614.537,75  6.163.661,90  1.347.420,30 

Demais elementos do grupo                       -   -                           -   -                         -   -                       -   - 

 
Tabela 25: Contratos Sub-rogados 

Nº DO 
CONTRATO ANO 

EMPRESA 
CONTRATADA 

CNPJ/UG/CPF OBJETO DO CONTRATO 
INÍCIO DE 
VIGÊNCIA 

ATUAL 

FINAL DE 
VIGÊNCIA 

EMPENHADO 
2017 

EXECUTADO 
2017 

230 
 (SDH) 

2009 

CAIXA DE 
PREVIDENCIA DOS 
FUNCS DO BANCO 

DO BRASIL 

33.754.482/0001-24 

Locação de Imóvel comercial, 
localizado no Setor Comercial Sul – 
SCS Quadra 09, Lote A, Edifício 
Parque da Cidade Corporate - Torre A. 
(Processo nº 00005.009486/2009-48.) 

22/12/2014 22/12/2019 R$ 4.924.108,62 R$ 4.924.108,62 

19  
(SDH) 

2012 
ESTRUTURAL 

EMPREENDIMENT
OS LTDA. 

01.715.970/0001-36 

Locação de imóvel comercial, 
equivalente a 600m² situado no SCS 
Quadra 09, Lote B, 1º subsolo, Edifício 
Parque Cidade Corporate – Torre B. 
(Processo nº 00005.220933/2016-47). 

25/08/2017 24/08/2022 R$ 343.502,56 R$ 343.502,56 

21  
(SDH) 

2012 

DSS CONSTRUÇÃO, 
TELECOMUNICAÇ

ÕES E 
INFORMÁTICA 

LTDA. 

03.627.226/0001-05 

Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de suporte 
técnico presencial e remoto aos 
usuários de soluções de Tecnologia da 
Informação, para atender às 
necessidades da SDH/PR. (Processo nº 
00005.220935/2016-36). 

01/10/2016 30/09/2017 R$ 137.496,65 R$ 137.496,65 
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2  
(SDH) 

2013 
BASIS 

TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO S.A. 

11.777.162/0001-57 

Contratação de serviços técnicos na 
área de tecnologia da informação, 
compreendendo elicitação de 
requisitos, análise, projeto, 
codificação, teste e implantação de 
sistemas de informação, manutenção 
corretiva, evolutiva e adaptativa, no 
modelo de fábrica de software, na 
forma de serviços continuados 
presenciais e não presenciais, 
conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital em 
todos os seus anexos, independente de 
transcrição, para atendimento às 
necessidades da SDH/PR. (Processo nº 
00005.007535/2012-11). 

08/03/2017 07/03/2018 R$ 0,00 R$ 0,00 

3  
(SDH) 

2013 
DISTRIBUIDORA 

CUMMINS CENTRO 
OESTE LTDA. 

01.475.599/0002-63 

Locação de Grupo Motor Gerador – 
GMG, movido a diesel, bem como a 
instalação, operação e manutenção do 
referido equipamento, com prestação 
de serviços de abastecimento, para 
atender ao Data Center da SDH/PR. 
(Processo nº 00005.220923/2016-10). 

02/04/2017 01/04/2018 R$ 79.106,88 R$ 79.106,88 

 

7  
(SDH) 

2013 

COMPANHIA DE 
SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

00.082.024/0001-37 

Serviços de fornecimento de água 
potável, recepção e tratamento de 
esgoto produzido nas dependências da 
SDH/PR. (Processo nº 
00005.220939/2016-14). 

13/05/2013 Indeterminado R$ 13.791,22 R$ 13.791,22 

9  
(SEPPIR) 

2013 

COMPANHIA DE 
SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO 
DISTRITO 
FEDERAL 

00.082.024/0001-37 

Prestação de serviços, de forma 
contínua, dos serviços públicos de 
abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e outros serviços para as 
dependências do consumidor na 
unidade de consumo localizada na 
SEPN, Quadra 514 Bloco “C” - Lote 

09/09/2017 08/09/2018 R$ 6.430,88 R$ 6.430,88 
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09-Asa Norte – Brasília/DF. (Processo 
nº 00041.000263/2013-65). 

4  
(SDH) 

2014 
CEB 

DISTRIBUIDORA 
S.A 

974133 

Fornecimento de energia elétrica a 
contratante, pela contratada, necessária 
ao funcionamento de suas instalações 
localizadas no SCS B - Quadra 09, Lote 
C, 8°, 9° e 10° andar do Edifício Parque 
Cidade Corporate – Torre A, sob sua 
responsabilidade, com exceção da 
Iluminação Pública. (Processo nº 
00005.220938/2016-70). 

31/03/2014 Indeterminado R$ 364.729,37 R$ 364.129,37 

35 
 (SDH) 

2013 

LIMA E SILVA 
SERVIÇOS E 

TRANSPORTES 
LTDA - ME 

20.204.491/0001-08 

Serviço de choferagem (motorista), 
condução de veículos da oficial, bem 
como outros veículos cedidos ou 
temporariamente disponibilizados ao 
órgão, para atender exclusivamente, às 
necessidades SDH/PR (Processo nº 
00005.220911/2016-87). 

02/12/2016 01/12/2017 R$ 766.516,00 R$ 766.516,00 

45 
 (SDH) 

2013 

ARTECOR 
GRAFICA E 

EDITORA LTDA - 
ME 

38.013.991/0001-10 

Prestação de serviços gráficos e 
diagramação com vistas à confecção de 
livros, livretos, manuais, cartilhas, 
cartazes, folders, banners e demais 
serviços especificados no Edital e em 
seus anexos, de vários formatos e 
gramaturas, incluindo prova de 
impressão, acabamento, embalagem, 
empacotamento, etiquetagem e 
entrega, para atender demanda da 
SDH/PR (Processo nº 
00005.005270/2013-90). 

27/12/2016 26/12/2017 R$ 315.907,12 R$ 315.907,12 

5  
(SDH) 

2014 
ALGAR TELECOM 

S/A 
71.208.516/0001-74 

Prestação de serviços de telefonia fixa 
comutada, mediante prestação de 
serviços telefônicos local fixo-fixo e 
fixo-móvel, DDD e DDI, a serem 
executados de forma contínua. 
(Processo nº 00005.005252/2013-16). 

01/04/2017 31/03/2018 R$ 93.069,90 R$ 93.069,90 
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29  
(SDH) 

2014 
TOCCATO 

TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS LTDA 

08.689.089/0001-57 

Fornecimento de solução de TI do tipo 
Data Discovery, conforme 
especificações do Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico n° 52/2013 e da Ata 
de Registro de Preços n° 08/2013 do 
Tribunal de Contas da União. 
(Processo nº 00005.220936/2016-81). 

02/10/2014 01/10/2017 R$ 13.267,03 R$ 13.267,03 

32 
 (SDH) 

2014 

SCHNEIDER 
ELECTRIC IT 

BRASIL INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 

EQ 

07.108.509/0002-82 

Registro de preços para a contratação 
de empresa para prestação dos serviços 
de manutenção preditiva, preventiva e 
corretiva de equipamentos de Sistema 
de Infraestrutura de Alta 
Disponibilidade, fabricados pela 
American Power Conversion — APC, 
incluindo mão de obra e todo o material 
necessário (sob demanda) para a 
execução do serviço para atender a 
SDH/PR, em conformidade com as 
condições e especificações 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
(Processo nº 00005.221503/2016-42). 

29/10/2016 28/10/2017 R$ 93.319,01 R$ 93.319,01 

33 
 (SDH) 

2014 
PLANALTO 

SERVICE LTDA 
02.843.359/0001-56 

Prestação de serviços de auxiliar de 
almoxarifado, carregador, contínuo, 
recepcionista, supervisor e auxiliar de 
supervisor, na forma de execução 
indireta, para atender a demanda da 
SDH/PR, conforme condições e 
especificações constantes no Edital, 
seus anexos e legislação correlata. 
(Processo nº 00005.220901/2016-41).  

04/11/2016 03/11/2017 R$ 6.493.460,69 R$ 6.493.460,69 

35  
(SDH) 

2014 

EMPRESA 
BRASILEIRA DE 

CORREIOS E 
TELEGRAFOS 

34.028.316/0007-07 

O presente relatório consiste na 
conferência das informações 
contratuais prestadas pela SDH, bem 
como identificar alternativas para 
atendimentos dos serviços de forma 
centralizada, visando minimizar ao 
máximo a duplicidade de contratos 

07/11/2014 06/11/2019 R$ 214.107,88 R$ 214.107,88 
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com objetos idênticos. (Processo nº 
00005.004261/2014-62). 

3  
(SPM) 

2015 
BRASFORT 

ADMINISTRACAO 
E SERVICOS LTDA 

36.770.857/0001-38 

Prestação de serviços continuados de 
Técnico em Secretariado (nível médio) 
e Secretário-Executivo (nível 
superior), nas instalações da SPM 
(Processo nº 000360.01110/2014-95). 

07/03/2017 08/03/2018 R$ 973.742,35 R$ 973.742,35 

4  
(SEPPIR) 

2015 
CEB 

DISTRIBUIDORA 
S.A 

974133 

Regular, exclusivamente, segundo a 
estrutura da tarifa de baixa tensão, o 
fornecimento de energia elétrica à 
SEPPIR cuja instalação de localiza na 
SEPN, Quadra 514 Bloco “C” - Lote 
09-Asa Norte – Brasília/DF. (Processo 
nº 00041.000527/2015-42). 

07/08/2015 Indeterminado R$ 53.066,44 R$ 53.066,44 

9  
(SDH) 

2015 
CALL 

TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA 

05.003.257/0001-10 

Serviço de Solução Global para 
implantação, operação e gestão do 
Disque Direitos Humanos com 
execução de Teleatendimento 
Receptivo, na forma humana e 
eletrônica, e Teleatendimento Ativo na 
forma humana, com disponibilização 
de instalações físicas, disponibilização 
e sustentação de infraestrutura de 
Tecnologia da Informação, mobiliário, 
pessoal, telefonia, equipamentos e 
aplicativos básicos, destinados ao 
Sistema de Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos de Atendimento – 
SONDHA, conforme condições e 
especificações descritas no contrato 
(Processo nº 00005.220934/2016-91). 

30/09/2016 29/09/2017 R$ 8.692.480,50 R$ 8.692.480,50 
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12  
(SEPPIR) 

2015 

PRESTA 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS GERAIS 

LTDA 

02.282.245/0001-84 

Prestação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização a ser 
executado de forma contínua na 
SEPPIR, na SEPN, Quadra 514 Bloco 
“C” - Lote 09-Asa Norte – Brasília/DF 
(Processo nº 08000.052530/2016-11). 

16/10/2016 15/10/2017 R$ 82.088,82 R$ 82.088,82 

12  
(SDH) 

2015 

AGÊNCIA DE 
EVENTOS, 

NEGÓCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 

05.439.142/0001-73 

Serviço remanescente de apoio 
logístico em eventos, compreendendo 
o planejamento, a organização, a 
promoção e a execução de eventos no 
Distrito Federal com 
fornecimento/disponibilização de 
hospedagem, espaço físico, recursos 
humanos, serviços técnicos, transporte, 
locação de equipamentos, montagens e 
desmontagens de ambientes, 
alimentação, material consumível e 
demais artefatos necessários à  
consecução das atividades correlatas, 
em caráter continuado, em virtude da 
rescisão unilateral do Contrato nº 
30/2013, promovido pelo Ministério 
das Mulheres, da Igualdade Racial e 
dos Direitos Humanos, haja vista o 
descumprimento de cláusulas 
contratuais (Processo nº 
00005.220906/2016-74). 

29/10/2016 07/11/2017 R$ 297.027,00 R$ 297.027,00 

1  
(SDH) 

2016 CLARO S/A 40.432.544/0001-47 

Contratação de Serviços de Telefonia 
Fixo Comutado – STFC, para receber, 
na modalidade Discagem Direta 
Gratuita – DDG, ligações de todo o 
território nacional de forma contínua, 
direcionadas à Central de Atendimento 
do Disque Direitos Humanos, do 
Ministério das Mulheres, da Igualdade 
Racial e dos Direitos Humanos, 
compreendendo ainda os 
entroncamentos E1 para a realização de 

03/03/2017 02/03/2018 R$ 78.331,66 R$ 78.331,66 
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chamadas ativas locais e de longa 
distância nacional, que serão prestados 
nas condições do edital (Processo nº 
00005.220916/2016-18). 

23  
(SDH) 

2016 
TRIPS PASSAGENS 
E TURISMO LTDA 

00.013.698/0001-80 

O objeto do presente instrumento é a 
contratação de serviços de 
agenciamento de viagens para voos 
regulares internacionais e domésticos 
não atendidos pelas companhias aéreas 
credenciadas, destinados ao 
atendimento das necessidades da SDH 
(Processo nº 08008.000661/2016-42). 

02/01/2017 01/01/2018 R$ 590.033,65 R$ 590.033,65 

30 
 (SDH) 

2016 
BRASOFTWARE 
INFORMATICA 

LTDA 
57.142.978/0001-05 

O objeto do presente instrumento é a 
contratação de serviços de subscrição 
anual de licenças de software Microsoft 
no modelo EAS, com direito a todas as 
evoluções e atualizações que surgirem 
na vigência contratual, que serão 
prestados nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo do 
Edital. (Processo nº 
00005.209673/2015-78). 

22/12/2016 21/12/2017 R$ 0,00 R$ 0,00 

2  
(SDH) 

2012 
TRIVALE 

ADMINISTRACAO 
LTDA 

00.604.122/0001-97 

 Fornecimento de combustíveis, 
compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado e 
integrado com a utilização de cartões 
microprocessados (com chip 
magnético), em rede de postos 
credenciados em todo território 
nacional. (Processo nº 
00005.000119/2012-84). 

10/02/2016 09/02/2017 R$ 12.319,93 R$ 12.319,93 

14  
(SDH) 

2014 

LIMA E SILVA 
SERVIÇOS E 

TRANSPORTES 
LTDA - ME 

20.204.491/0001-08 

Serviço de choferagem (motorista), 
condução de veículos da frota oficial, 
bem como outros veículos cedidos ou 
temporariamente disponibilizados ao 
órgão, para atender, exclusivamente, às 
necessidades da SDH/PR (Processo nº 
00005.220911/2016-87). 

16/06/2016 15/06/2017 R$ 59.769,94 R$ 59.769,94 
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3 
 (SDH) 

2014 
FAST SECURITY 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

10.647.012/0001-66 

Prestação de serviço de manutenção 
preventiva, corretiva e atualização de 
licenças e assistência técnica para 
solução integrada de 
segurança McAfee. (Processo nº 
00005.220930/2016-11). 

10/07/2016 09/07/2017 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

1  
(SPM) 

2015 
BANCO DO BRASIL 

S.A 
00.000.000/0001-91 

 O Comodante dá em comodato à 
Comodatária área de 3.954m2 
localizada no Edifício Presidente 
Tancredo Neves, Trecho 2, Conjunto 
22. Setor de Clubes Esportivos Sul. 
Brasília/DF, de sua propriedade. 
(Processo nº 00036.000898/2015-01). 

01/09/2015 01/09/2017 R$ 1.333.517,17 R$ 1.333.517,17 

17  
(SDH) 

2012 

LIMA E SILVA 
SERVIÇOS E 

TRANSPORTES 
LTDA - ME 

20.204.491/0001-08 

Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de copeiragem 
(copeira, garçom, encarregado e 
carregador), com fornecimento de todo 
material necessário à prestação dos 
serviços, para atender as necessidades 
da SDH/PR (Processo nº 
00005.009626/2011-01). 

06/08/2016 05/08/2017 R$ 669.907,77 R$ 669.907,77 
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Análise Crítica: 
 

A Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, UG 200005, faz parte da estrutura 
organizacional da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É a responsável 
por procedimentos de apoio logístico, incluindo os referentes à execução orçamentária e financeira, 
bem como atividades relacionadas a contratos administrativos e procedimentos licitatórios e 
realização de contratações diretas e indiretas para atendimento do Núcleo Central do Ministério. 
Presta auxílio operacional à Secretaria Nacional de Justiça na execução dos convênios via SIAFI e 
SICONV, além de prestar apoio com relação ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – 
SCDP, incluindo a ordenação de pagamento de passagens, atendendo diretamente a diversas unidades 
do Ministério e ordenação de diárias para as unidades do núcleo central. A ação 2000 – 
“Administração da Unidade” é a principal ação executada pela UG que atende tanto as demandas 
administrativas como as voltadas à Tecnologia da Informação. A ação 3974 – “Implantação da 
Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça” atende exclusivamente os projetos e contratações 
da área de Tecnologia da Informação. A ação 15BI – “Reforma, restauração e adequação do Edifício 
Sede, Anexo I e II do Ministério da Justiça e Segurança Pública” atende exclusivamente aos projetos 
e contratações da Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia. A principal mudança na gestão 
orçamentária e financeira da unidade no exercício ocorreu com a publicação da Medida Provisória nº 
726, de 12 de maio de 2016, a qual transformou o Ministério da Justiça no então Ministério da Justiça 
e Cidadania, incorporando à Pasta as secretarias do extinto Ministério das Mulheres, da Igualdade 
Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos – MMIRDH, transformadas em Secretarias Especiais. 
Com isso todos os contratos dessas unidades foram sub-rogados à UG 200005, assim como todas as 
atribuições administrativas, logísticas, orçamentária, financeira e de gestão de pessoas foram 
assumidas pelo MJ, procedimentos licitatórios, emissão de empenho e liquidação de despesas, 
aquisição de bens e contratação de serviços foram realizados ao longo do exercício de 2017 pela CGL. 

Foram sub-rogados à referida Coordenação-Geral 28 contratos entre o final do exercício de 
2016 e início do exercício de 2017. Os contratos sub-rogados foram executados pela UG 200005 até 
a publicação do Decreto nº 9.122, de 9 de agosto de 2017, o qual aprovou a Estrutura Regimental do 
Ministério dos Direitos Humanos – MDH. Com a publicação do Decreto, os contratos foram aos 
poucos sendo sub-rogados ao recém-criado MDH.  

Apesar da execução orçamentária e financeira dos contratos sub-rogados passarem a ser de 
competência da UG 200005, o orçamento, assim como a fiscalização dos contratos, permaneceram 
com as unidades de origem. Dessa forma, para que os empenhos dos contratos fossem realizados, fez-
se necessária a descentralização do orçamento pela unidade demandante para a UG 200005, o que 
ocasionou diversos gargalos ao longo da execução dos contratos no exercício de 2017. 

Em relação às modalidades de licitação executadas em 2017 na UG 200005 cumpre destacar 
que o valor empenhado de quase R$ 127 milhões na modalidade de Dispensa de Licitação se deve as 
contratações celebradas com o SERPRO. Foram empenhados R$ 67,8 milhões para execução do 
Contrato nº 45/2013, celebrado entre o MJ por intermédio da SENASP e o SERPRO. O objeto do 
contrato é a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação e comunicação – TIC, 
dotando e provendo o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisional e sobre 
Drogas – Sinesp, e os entes federados de sistema de informação e gestão da informação, com uma 
base atualizada segura e confiável, capaz de subsidiar o processo de análise e tomada de decisão em 
segurança pública e elaboração de políticas públicas de segurança.  

Em 30/12/2016, foi assinado pela CGL e pelo SERPRO o Contrato nº 24/2016, cujo objeto é a 
contratação de serviços especializados em Tecnologia da Informação necessários para o 
desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do MJ, bem como 
a prestação de suporte técnico, serviços de consultoria, acesso remoto, gerenciamento da INFOVIA 
do Governo Federal, proteção anti-DDOS, fornecimento de certificados digitais, infraestrutura de 
hospedagem  de sistemas e acesso à base de dados. O respectivo contrato tem valor estimado de R$ 
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45.810.074,40, dos quais foram empenhados o montante de R$ 41,3 milhões para execução no 
exercício de 2017. 

As contratações via inexigibilidade se devem principalmente a compra direta de passagens via 
Banco do Brasil, serviços de fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água, esgotamento 
sanitário e outros serviços para as dependências do órgão, além de contratação prestação de serviços 
de correios e da Imprensa Nacional para prestação de serviço de publicação de matérias de caráter 
oficial, nas edições normais, extras e suplementares do Diário Oficial da União. Cumpre destacar a 
redução de quase 30% nas contratações por inexigibilidade ocorrida no exercício de 2017, 
principalmente devido à supressão de contratos em decorrência do contingenciamento orçamentário 
ocorrido no exercício. 

A Proposta Orçamentária aprovada para 2017 para cobertura dos contratos administrados pela 
CGL nas ações 2000, 3974 e 15BI foi da ordem de R$ 115.955.000,00. 

Em 30 de março de 2017, foi publicado o Decreto nº 9.018, alterando o Decreto nº 8.961, de 16 
de janeiro de 2017, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o 
cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017, bem como a 
publicação da Portaria nº 17, de 19 de abril de 2017. A partir do novo Decreto ocorreu o bloqueio no 
SIOP das dotações orçamentárias que excediam o limite de movimentação e empenho 
disponibilizado. O orçamento disponibilizado para as ações 2000 PO 0005 (que atendem CGDS e 
CGAE) e PO 000C (que atende a CGTI), ação 3974 (que atende a CGTI) e ação 15BI (que atende a 
CGAE) foi reduzido para R$ 90.000.000,00, fato este que obrigou os gestores/fiscais a adequarem os 
contratos a nova situação orçamentária. Após articulação entre a CGL e as Coordenações-Gerais 
foram realizadas supressões contratuais com expressiva redução de postos de trabalho naqueles 
referentes à prestação de serviços com mão-de-obra terceirizada e a redução da emissão de Ordens 
de Serviços nos contratos executados sob demanda. 

Em novembro de 2017, foi autorizado pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF o 
desbloqueio de parte do orçamento o que possibilitou a suplementação no valor de R$ 13 milhões no 
orçamento da ação 2000. O orçamento recebido não possibilitou o aditivo dos contratos de prestação 
de serviços com mão-de-obra terceirizada que havia sido suprimidos contratualmente. Assim, o valor 
foi utilizado exclusivamente nos contratos que atendem à CGTI, no PO 000C. Além dos valores 
desbloqueados houve uma nova suplementação orçamentária na ação 2000, PO 000C, autorizada pela 
SENASP de cerca de R$ 6.226.000,00 destinado principalmente a compra de computadores. Tal fato 
justifica o aumento considerável da execução ocorridas no exercício de 2017 do Grupo de Despesas 
de Investimento da unidade, principalmente nas aquisições de equipamentos e material permanente e 
contratação de empresas para fornecimento e instalação de Soluções Antivírus e de Auditoria e 
Gerenciamento de Serviços do AD (Microsoft Active Directory), Servidor de Arquivos (Microsoft 

File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server), Solução de Portal de 
Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise 
em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para 
operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e 
testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia. 

As diversas mudanças orçamentárias ocorridas ao longo do exercício exigiram uma dedicação 
das Coordenações-Gerais em conjunto com a Subsecretaria de Administração para adequarem o 
orçamento disponibilizado a cada momento aos contratos vigentes. Foram realizadas diversas 
tratativas junto aos fiscais de contrato para que ao final do exercício todos os contratos vigentes 
estivessem devidamente cobertos orçamentariamente. A maior dificuldade enfrentada pela área de 
gestão de contratos é a impossibilidade de expansão de projetos e contratos para atender as demandas 
das unidades do Ministério tendo em vista o quadro de restrição orçamentária cada vez maior e a 
necessidade de atendimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
Administração Pública preconizado pela Constituição Federal. A recomposição da estabilidade 
econômico-financeira dos contratos como reajustes, repactuações, revisão de contratos oneram em 
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média o valor do contrato em cerca de 10% ao ano, o que torna cada vez mais latente a necessidade 
da gestão eficaz da área de logística a fim de atender os direitos das empresas prestadoras de serviço 
sem redução da qualidade dos serviços prestados utilizando o orçamento disponível. 

No âmbito da CGRH, de acordo com a série histórica, não ocorreram alterações significativas 
na execução das despesas do exercício de 2017, em relação a 2016.  

Referente ao Gabinete do Ministro, a execução das despesas, no ano de 2017, dizem respeito a 
despesas de caráter administrativo, somente com a concessão de diárias no país e no exterior ao 
Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública e servidores, no cumprimento da agenda de 
compromissos da autoridade fora da sede.   

Já com relação à Comissão de Anistia, observa-se redução nos valores dos gastos apresentados 
considerando o contexto de mudanças de gestão, econômicas e financeiras ao longo dos últimos 
exercícios. Seus valores apresentados descrevem os gastos com Diárias pagas a Servidores, 
Conselheiros e Colaboradores da Comissão de Anistia, dos quais participaram de sessões de 
julgamento em Brasília. Um valor correspondente a R$ 60,00, se trata de recurso destinado ao 
ressarcimento de bagagem, conforme disposto no art. 1 º da Instrução Normativa nº 04, de 11 de julho 
de 2017. 
 
 
3.4. Desempenho Operacional e Análise de Indicadores 
 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresenta em planejamento estratégico metas com 
seus respectivos indicadores fixados (conforme apresentados no item 3.1.1 deste relatório), bem como 
projetos estratégicos para acompanhar o alcance de seus objetivos. Tais desdobramentos orientam a 
atuação estratégica, buscando um processo de gestão que prima pela qualidade, flexibilidade e 
inovação.  

Como mencionado em itens anteriores, devido às mudanças no cenário político do Governo 
Federal, em especial no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o planejamento estratégico da 
Pasta passou por um processo de repactuação ao longo de 2017. 

Além disso, periodicamente, o MJ institui e acompanha metas e indicadores para avaliar seu 
desempenho institucional, de modo a direcionar os resultados para ganhos de economicidade, eficácia 
e eficiência. Os critérios e procedimentos para aferição de desempenho para pagamento de 
gratificações foram estabelecidos na Portaria nº 3.403, de 30 de outubro de 2013.  

Em 2017, a SE acompanhou indicadores estabelecidos a cada Coordenação-Geral, a fim de 
verificar seus respectivos desempenhos e atingir os objetivos institucionais. 

A CGL, com vistas a alcançar o objetivo estratégico "Aprimorar a gestão da logística e a 
infraestrutura interna", monitorou o indicador "Percentual de processos licitatórios concluídos". A 
meta do indicador está diretamente relacionada às necessidades da unidade demandante, portanto, 
quando a área solicita suspensão do processo de aquisição, já iniciado na CGL, verificava-se um 
grande impacto na meta final, mesmo tal decisão sendo alheia à Coordenação.  

Em agosto de 2017, adotou-se o indicador "Tempo médio de conclusão dos processos 
licitatórios", inserido no PE 2016-2019, o qual permitiu resultados qualitativos dos processos 
licitatórios. Para a aferição do indicador, foi realizado mapeamento de todos os processos licitatórios 
dos 3 últimos anos, no intuito de identificar dados históricos para balizar o estabelecimento de metas 
factíveis ao indicador proposto. Tal mapeamento apresentou como resultado um tempo médio de 
duração de procedimento licitatório, especificamente na modalidade pregão, de 253 dias úteis.  

A partir daí, definiu-se como meta para o novo indicador a redução em 20% no ano de 2018, 
equivalente a 202 dias úteis, e em outros 20% no ano de 2019, totalizando um novo tempo médio de 
duração de 161 dias úteis. Destaca-se que sua mensuração é semestral. 
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Tabela 26: Indicadores de Desempenho Operacional – CGL/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
processos licitatórios 
concluídos com êxito 

87% 90% 93,7% Trimestral 

(Soma de processos 
licitatórios concluídos) / (total 

de processos aptos para 
licitação recebidos) x 100 

Tempo médio de 
conclusão dos 

processos licitatórios 
253 dias 

Trata-se de 
novo 

índice. 
 

198 dias Anual 

Contabilizado a partir da 
abertura do processo no SEI 

até a assinatura do contrato, ou 
instrumento equivalente. 

Fonte: CGL 

Outra unidade que está relacionada ao objetivo estratégico "Aprimorar a gestão da logística e a 
infraestrutura interna" é a CGDS. Cumpre esclarecer que a recepção e efetividade dos serviços 
prestados da unidade ocorre a partir do ponto de vista do usuário interno do Ministério. Assim, foi 
monitorado o indicador "Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços gerais" 
cuja meta, para o exercício de 2017, foi de 75% de satisfação dos usuários, sendo alcançado 89,29% 
de satisfação. Este resultado foi obtido a partir da IV Pesquisa de Satisfação Interna, realizada no 
período de 14 de novembro a 08 de dezembro de 2017, para os servidores do Ministério. No que 
concerne a este indicador, constatou-se dificuldades na mensuração, tendo em vista a pequena adesão 
dos usuários à pesquisa.  

Outros indicadores são acompanhados pela unidade, seja internamente ou relacionado à 
Avaliação de Desempenho Institucional, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 27: Indicadores de Desempenho Operacional – CGDS/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
solicitações atendidas 

pelo suporte ao 
Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI 

- 95% 100% Trimestral 
(Soma de solicitações 
atendidas / Total de 
solicitações) x 100 

Percentual de 
processos para 

faturamento dos 
contratos relativos à 
serviços gerais e de 

patrimônio analisados 
em até 12 dias 

- 100% 96% Trimestral 

(Soma de processos de 
faturamento analisados em até 

12 dias / Total de processos 
de faturamento recebidos) x 

100 

Percentual médio de 
satisfação dos usuários 
em relação aos serviços 

gerais 

- 75% 89,29% Anual 

Média dos conceitos positivos 
apresentados para os itens 

restaurante, limpeza, 
copeiragem, transporte, 
vigilância, biblioteca, 

postagens, protocolo, brigada 
e suporte SEI, da pesquisa de 

satisfação da Ouvidoria. 
Fonte: CGDS 

 
O atingimento do objetivo estratégico "Aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura 

interna" conta ainda com a colaboração da CGAE. No entanto, a unidade apresenta apenas indicador 
relacionado à Avaliação de Desempenho Institucional, que tem o objetivo de acompanhar o 
percentual de atendimento às solicitações de manutenção predial demandadas à Coordenação-Geral.  
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Tabela 28: Indicadores de Desempenho Operacional – CGAE/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
atendimentos 

concluídos do catálogo 
de serviços do SICAU 

85% 85% 89,5% Trimestral 

(Quantidade de atendimentos 
concluídos / Quantidade de 
atendimentos solicitados) x 

100. 
Fonte: CGAE 
 

A CGTI está inserida no alcance do objetivo estratégico "Fortalecer e ampliar a estrutura e os 
serviços de TIC". Os indicadores para o monitoramento do planejamento estratégico são os mesmos 
acompanhados na Avaliação de Desempenho Institucional, estando alinhados ao PDTIC e ao PETIC.  

No que concerne às dificuldades, a CGTI identificou a necessidade de criação de um Modelo 
de Governança de TIC para que todo o parque tecnológico e de projetos de TI estejam mapeados e 
unificados dentro do ministério e a informação seja de fácil acesso para o acompanhamento 
estratégico pela alta administração. Tal projeto encontra-se em processo de elaboração com vistas a 
atenuar possíveis dificuldades na consecução dos seus objetivos. 

O PDTI 2017-2019 contou com uma carteira de projetos dos quais 27 foram planejados para o 
ano de 2017 com meta prevista de 20%. Dos 27 projetos, 15 tiveram seu status concluído (55,55%). 
Cabe mencionar que o índice observado no planejamento estratégico apresenta resultados superiores 
ao registrado no âmbito da Avaliação de Desempenho Institucional (32,5%), uma vez que seus 
períodos de análise não são coincidentes. Enquanto o PE 2016-2019 leva em consideração o exercício 
de 2017 completo, a referida avaliação tem sua apuração entre os meses de novembro de 2016 a 
outubro de 2017. 

O monitoramento dos 19 sistemas críticos teve como resultado para o ano de 2017 a 
disponibilidade de 99,80% do tempo. Já a satisfação dos usuários que avaliaram os serviços utilizados 
atingiu índice de 95,90% satisfeitos e muitos satisfeitos em um total de 2.363 usuários. Verifica-se 
que os índices para o ano de 2017 foram atingidos demonstrando que a maturidade em relação aos 
procedimentos de Tecnologia da Informação está em ascensão no escopo do Ministério. 

 
Tabela 29:Indicadores de Desempenho Operacional – CGTI/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Período Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
projetos de TI 
estruturantes 

concluídos elencados 
no Plano Diretor de 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação – 
PDTIC 

83%  20% 55,55% Anual 
(Nº de Projetos do PDTI 

concluídos/ Total de Projetos 
elencados no PDTI) x 100 

Percentual de 
disponibilidade dos 
serviços estratégicos 

de TIC 

Não 
aplicável 

98% 99,80% Anual 
(Soma das disponibilidades de 

todos os sistemas críticos/ Total 
de Sistemas Críticos) 

Percentual de 
satisfação dos 

usuários dos serviços 
de TIC 

Não 
aplicável 

50% 95,90%  Anual 

(Média das cinco questões 
relacionadas à CGTI/CGSIS no 

formulário de pesquisa de 
satisfação somando-se os 

percentuais com as respostas 
“Bom” e “Ótimo”, conforme 

Processo SEI nº 
08001.000557/2018-80) 

Fonte: CGTI 
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No exercício de 2017, com vistas à consecução do objetivo estratégico “Promover iniciativas 
de formação e educação contínua dos servidores”, a CGGP monitorou o indicador “Percentual médio 
de satisfação dos servidores”, cujo resultado foi de 63% de satisfação, obtido a partir da IV Pesquisa 
de Satisfação Interna, realizada no período de 14 de novembro a 08 de dezembro de 2017, para os 
servidores do Ministério. 

Ademais, acompanhou-se o indicador “Percentual de implementação do Plano Anual de 
Capacitação”, sendo que as ações de capacitação foram ofertadas em alinhamento com as metas e 
objetivos estratégicos do órgão. A meta estabelecida foi de execução de 75 % das ações propostas 
/solicitadas pelas áreas demandantes, sendo que tal objetivo foi atingido. 

Importante destacar que a indisponibilidade orçamentária ocorrida no segundo trimestre do ano 
impactou objetivamente na exceção das ações programadas que foram retomadas, em plena execução, 
a partir do mês de junho. Isso posto, foi necessário repactuar a meta de execução, inicialmente prevista 
para 80% da execução do limite orçamentário disponível dedicado à capacitação - ano 2017. 
Envidado esforços, foi possível atingir e superar a meta com a oferta estratégica de ações de 
capacitação a partir do mês de julho, quando o contingenciamento foi revisto.  

 
Tabela 30: Indicadores de Desempenho Operacional – CGGP/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado Período Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
satisfação dos 

servidores 
- - 63% Anual 

(Somatório das respostas de 
caráter 

satisfatório/somatório das 
respostas de todos os 

servidores) x 100 
Percentual de 

implementação do 
Plano Anual de 

Capacitação 

70% 75% 75% Anual 
(Quantidade de ações 

realizadas/ Quantidade de 
ações planejadas) x 100 

Percentual de execução 
do limite orçamentário 
disponível dedicado à 
capacitação - ano 2017 

70% 70% 73,59% Trimestral 

(Valor orçamentário 
executado para capacitação/ 

Valor orçamentário 
disponibilizado para 
capacitação) x 100 

Fonte: CGGP 
 
A CGOF é responsável pelo acompanhamento de dois indicadores. O primeiro referente ao 

objetivo estratégico “Aprimorar e integrar a gestão institucional”, denominado “Execução 
Orçamentária” (não incluindo recursos referentes ao Fundo Penitenciário Nacional, uma vez que a 
decisão em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 347, e o § 6 do 
art. 3º da Lei Complementar 79/94, preveem a proibição de contingenciamento de recursos do Fundo, 
o que provoca distorção na apuração). A meta prevista deste indicador é de 95% e o índice atingido 
foi de 94,16%. 

Com relação ao segundo indicador, “Percentual de disponibilização do limite orçamentário para 
as Unidades de janeiro a outubro de 2017”, é mensurado no âmbito da Avaliação de Desempenho 
Institucional. Esse período de apuração se justifica uma vez que o ciclo de avaliação foi de novembro 
de 2016 a outubro de 2017, e por força do princípio da anualidade do orçamento, o computo do índice 
se restringe a um exercício financeiro. A meta prevista para este indicador é de 70% e o índice 
observado foi de 96%. 

 
Tabela 31: Indicadores de Desempenho Operacional – CGOF/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Período Fórmula de Cálculo 
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Execução Orçamentária - 95% 94,16% Anual 

(Limite orçamentário 
empenhado / limite 

orçamentário disponível) 
x100 

Percentual de 
disponibilização do 

limite orçamentário para 
as Unidades de janeiro a 

outubro de 2017 

70% 70% 96% Anual 

(LOD pelo MJ às suas 
Unidade/ LOD pela SOF ao 

MJ) x 100, 
em que:  

LOD – Limite Orçamentário 
Disponibilizado. 

Fonte: CGOF 
 

Atuando no processo de melhoria da gestão, incluindo o suporte ao planejamento estratégico 
do MJ, a CGGE colabora para o alcance do objetivo estratégico de “Aprimorar e integrar a gestão 
institucional”. Embora a unidade auxilie na condução de projetos estratégicos, como a CAC 
(relacionado a compras compartilhadas) e o SIDE (voltado a aquisições diretas de bens e posterior 
doações aos entes beneficiados), esta apresenta apenas indicadores relacionados à Avaliação de 
Desempenho Institucional. No ano de 2017, a CGGE realizou cursos de capacitação relacionadas às 
temáticas de suas atividades desenvolvidas, que totalizaram 49h (81,7% da meta prevista). Dentre os 
cursos oferecidos estão: Treinamento SIAFI para Rol de Responsáveis - Relatório Gestão; 
Treinamento de Aquisições Compartilhadas; Treinamento SIOP - PPA 2016-2019; Otimização de 
Fluxogramas. 

Com relação ao Modelo de Apuração de Custos, este foi regulamentado por meio da Portaria 
MJ nº 34, de 11 de janeiro de 2017, assunto a ser tratado com maior detalhamento em item específico 
deste relatório.  Com a publicação da referida portaria, o modelo ganhou respaldo legal junto às 
unidades internas e vinculadas ao MJ, resultando na implementação em 10 unidades do MJ.  

 
Tabela 32: Indicadores de Desempenho Operacional – CGGE/SE 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Período Fórmula de Cálculo 

Quantidade de horas de 
capacitação oferecidas 

- 60h 49h Trimestral 
Somatório de horas 

oferecidas. 
Número de Unidades que 
aderirem ao modelo de 

apuração de custos 
- 8 10 Trimestral 

Somatório de Unidades que 
aderirem ao modelo 

Fonte: CGGE 
 

Já o Gabinete do Ministro está relacionado diretamente a dois objetivos estratégicos: 
“Aprimorar e integrar a gestão institucional” e “Aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura 
interna”. O indicador de “Monitorar o cumprimento da Execução do Plano de Providências 
Permanente – PPP”, relacionado ao primeiro objetivo mencionado, acompanha a implementação 
tempestiva das recomendações exaradas pela CGU registradas no Sistema Monitor. Sua mensuração 
é realizada pela AECI, unidade ligada ao GM até a publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro 
de 2017, motivo este que o referido indicador ainda está elencado no Gabinete. Em 2017, o indicador 
atingiu 100% do previsto. Ao final do exercício de 2018, a partir de uma melhor avaliação dos 
resultados qualitativos atingidos pela AECI e de uma série histórica com parâmetros de 
comparabilidade entre os exercícios de 2017 e 2018, será possível criar e institucionalizar indicador 
de efetividade, permitindo assim medir a contribuição direta da AECI na solução das recomendações 
emitidas pelos órgãos de controle. 

Cabe ressaltar que tal indicador está inserido na Avalição de Desempenho Institucional no ciclo 
vigente 2017/2018 (de novembro de 2017 a outubro de 2018) sob responsabilidade de apuração da 
AECI, e será, portanto, informado seus valores no relatório de gestão de 2018 nas informações da 
referida unidade.  
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Com relação ao indicador de “Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos 
serviços gerais”, o GM, por meio da Ouvidoria-Geral, monitora juntamente com Secretaria Executiva 
o alcance do objetivo voltado ao aprimoramento da gestão da logística e da infraestrutura interna. 
Assim, conforme apresentado acima nas informações sobre o desempenho operacional da CGDS, o 
indicador em questão obteve resultado compartilhado de 89,29%, obtido a partir da IV Pesquisa de 
Satisfação Interna, realizada pela Ouvidoria-Geral, para os servidores do Ministério. 

Já no âmbito da Avaliação de Desempenho Institucional, o Gabinete do Ministro conta com os 
indicadores “Percentual de processos analisados e assinados pelo Ministro” e “Percentual de 
informativos encaminhados à Assessoria de Comunicação disponibilizados aos servidores do MJ”, 
que visam dar publicidade aos atos do Ministro da Justiça e Segurança Pública e das notícias de 
interesse do Ministério e seus servidores. Observa-se que ambos alcançaram os valores previstos para 
o exercício em análise.  

 
Tabela 33: Indicadores de Desempenho Operacional – GM 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Período Fórmula de Cálculo 

Monitorar o cumprimento 
da Execução do Plano de 
Providências Permanente 

(PPP) 

- 100% 100% Bimestral 

(Total das Recomendações 
Monitoradas/Total das 

Recomendações existentes) x 
100 

Percentual médio de 
satisfação dos usuários em 
relação aos serviços gerais 

 75% 89,29% Anual 

Média dos conceitos positivos 
apresentados para os itens 

restaurante, limpeza, 
copeiragem, transporte, 
vigilância, biblioteca, 

postagens, protocolo, brigada 
e suporte SEI, da pesquisa de 

satisfação da Ouvidoria. 

Percentual de processos 
analisados e assinados pelo 

Ministro 
- 90% 136,8% Trimestral 

(PA/PR) x 100, 
onde:  

PA – Processos Assinados; 
PR – Processos Recebidos.* 

* Foram inseridos no cálculo os 

processos em estoque.  

Percentual de informativos 
encaminhados à Assessoria 

de Comunicação 
disponibilizados aos 

servidores do MJ 

- 90% 100% Trimestral 

(CD/SC) x 100, 
onde:  

CD – Conteúdo 
Disponibilizado; 

SC – Solicitação de 
disponibilização de conteúdo. 

Fonte: GM 
 

Embora na maior parte do ano de 2017 a AECI não tivesse indicadores relacionados à Avaliação 
de Desempenho Institucional, tal unidade contribuiu para o atingimento de resultados no MJ, com 
ações voltadas à adoção de práticas e estratégias de melhoria dos processos gerenciais.  

Como já mencionado, no âmbito do PE 2016-2019, a unidade apurou indicador referente à 
Plano de Providências Permanente. Tendo em vista a existência de um número significativo de 
recomendações da CGU pendente de atendimento, a AECI, com o propósito de aprimorar a 
tempestividade do cumprimento das referidas recomendações, conduziu em 2017 procedimento 
sistemático de monitoramento e supervisão das providências adotadas pelos gestores das unidades do 
MJ no sentido de sanear as citadas pendências. Adicionalmente, foi procedida a articulação junto à 
CGU para a análise das manifestações dos gestores e revisão do estoque de recomendações. 

Por meio da elaboração e encaminhamento de Notas Técnicas e da realização regular de 
reuniões específicas, os gestores responsáveis pelas providências nas unidades do MJ foram 
orientados e instados ao cumprimento das recomendações ou ao pedido de dilação de prazo, 
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apresentando as devidas justificativas para a impossibilidade de atendimento da data 
estipulada/acordada e o plano de ação destinado a sanear as pendências identificadas. 

Como resultado do procedimento adotado e do, indispensável, comprometimento dos gestores 
do MJ com a solução das questões apontadas pela CGU, constatou-se a melhora significativa do 
estoque de recomendações das unidades do ministério. Conforme apresentado na tabela a seguir, 
tendo por base o período de março a dezembro deste ano, o quantitativo de recomendações da CGU, 
pendentes de atendimento, teve uma redução de 32% no período, passando de 751 para 512. Merece 
destaque a queda da quantidade de recomendações com prazo expirado, que era de 505 em 
março/2017 e passou para 252 em dezembro/2017, ou seja, uma redução de 50% no período.  
 

Tabela 34: Indicador de Recomendações  

Situação 
Quantidade de Recomendações 

Mar/2017 Dez/2017 Variação % 
Em análise pela CGU 185 143 -23% 
Providências p/ Gestor – No Prazo 61 117 92% 
Providências p/ Gestor –Prazo Expirado 505 252 -50% 
Total 751 512 -32% 

Fonte: AECI 
 

Além disso, com a finalidade de manter acompanhamento das determinações e recomendações 
emitidas pelo Controle Externo e Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, foi instituído o 
Comitê de Controle Interno Administrativo do MJ, por meio da Portaria nº 377, de 11 de maio de 
2017. 

Ainda relacionado ao Planejamento Estratégico do MJ, a AECI/MJ está inserida, em nível 
operacional, no objetivo “Aprimorar e integrar a gestão institucional”, estando sob sua 
responsabilidade a condução do projeto estratégico “Promover a implementação da política de gestão, 
integridade, riscos e controles interno”, cuja finalidade é estabelecer uma abordagem sistemática e 
estruturada, especialmente, para a gestão de riscos e controles interno, que contribua para a eficiência 
e a obtenção de resultados consistentes das políticas públicas do MJ. No processo de planejamento 
do referido projeto foram estabelecidos 4 marcos que se desdobram em 26 atividades. 

 
Tabela 35: Projeto Estratégico AECI 

ID Índice de Referência Planejado Realizado Observação 

1 
Publicação da Política de Gestão, 
Integridade, Riscos e Controles 

Internos. 

01/06/16 a 
10/05/17 

26/08/16 a 
05/05/17 

Instituída em maio de 2017 
(Portaria MJ nº 366/2017), a 
PGGIRC foi recentemente 

alterada pela Portaria MJ nº 31, de 
17 de janeiro de 2018. 

2 
Regimento interno das instâncias de 

supervisão da Política de Gestão, 
Integridade, Riscos e Controles Interno 

03/07/2017 a 
29/12/2017 

Iniciado 
em 

08/12/2017 

Já foram criadas as instâncias CGE 
e CGRCI, faltando apenas as 
Unidades de Gestão de 
Governança, Integridade, Riscos e 
Controles Internos - UGGIRC que 
serão implementadas após a 
aprovação da Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos e 
Controles Internos do MJ. 

3 
Sistematização da metodologia da 

Política de Gestão, Integridade, Riscos 
e Controles Internos. 

01/10/17 a 
30/04/18 

Iniciado 
em 

16/10/2017 

O Manual encontra-se na fase de 
deliberação pelo Comitê de Gestão 
Estratégico e a publicação prevista 
para o início de 2018. 

4 
Desenvolvimento da ferramenta de 
gerenciamento da Política de GIRC. 

08/01/2018 a 
31/07/2018 

Iniciado 
em 

08/01/2018 

A necessidade de revisão da 
Política de GIRC/MJ impactou as 
atividades e consequentemente, os 
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5 
Implantação da ferramenta de 

gerenciamento da Política de GIRC. 
02/07/2018 a 
20/09/2018 

Não 
iniciado 

prazos de desenvolvimento e 
implantação da solução 
tecnológica. 

Fonte: AECI 
 
Contando com a participação de todos os órgãos do MJ e capitaneado pela AECI, por meio da 

Portaria MJ nº 366/2017, recentemente alterada pela Portaria MJ nº 31, de 17 de janeiro de 2018, foi 
instituída a Política Gestão de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 

Com relação à Secretaria de Assuntos Legislativos, embora tenha sido extinta a partir da 
publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, a SAL acompanhou suas metas 
estabelecidas no âmbito da Avaliação de Desempenho Institucional até julho de 2017, apresentando 
os seguintes resultados: 

 
Tabela 36: Indicadores de Desempenho Operacional – SAL 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice Observado Período Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
projetos 

normativos 
analisados 

100% 98% 100% Trimestral 

(Quantidade de projetos de lei em 
fase de sanção recebidos para 

análise/ Quantidade de projetos 
analisados) x 100 

Percentual de 
exposições de 

motivos 
analisadas 

- 80% 74% Trimestral 

(Quantidade de EMIs analisadas/ 
Quantidade de EMIs recebidas) x 

100, 
onde: 

EMI – exposição de motivos 
interministeriais. 

Fonte: SAL 
A Secretaria de Assuntos Legislativos atingiu 100% de sua meta referente à emissão de opinião 

técnica sobre projetos de lei em fase de sanção de interesse do MJ, mas não alcançou o índice previsto 
para a meta relacionada à emissão de técnica sobre exposições de motivos interministeriais 
encaminhadas à Secretaria, tendo uma redução considerável no último trimestre de sua mensuração 
(maio a julho de 2017).   

No desempenho de suas competências institucionais, no ano de 2017, a SAL analisou, de 
janeiro a 04 de outubro, aproximadamente 700 proposições legislativas, sendo: i) Elaboração 
Normativa: 25 Propostas Normativas de autoria do Poder Executivo (Exposições de Motivos); ii) 
Acompanhamento Legislativo: 609 Proposições Legislativas em trâmite no Congresso Nacional; iii) 
Sanção Presidencial: 68 Projetos em fase de sanção / veto Presidencial. 

Destacam-se as seguintes realizações da SAL no exercício de referência:  
 

Tabela 37: Realizações da SAL 

Realizações Detalhamento 

Lei Escuta Criança 
Projeto de Lei negociado intra-governo e com o Congresso Nacional sobre escuta e 
atendimento especializados de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência. Já transformado na Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. 

Nova Lei de Migração 
Projeto de Lei negociado intra-governo e com o Congresso Nacional. Já transformado 
na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017.  

Regulamentação da nova Lei 
de Migração 

Produção de minuta de Decreto em nível técnico a partir de articulação com unidades 
internas do MJ (SNJ e PF) e com MRE e MTb de maio a setembro/2017. Extenso 
debate e negociação entre os atores envolvidos. Relatório produzido em setembro/2017 
descreve os detalhes da estratégia (Processo SEI nº 08027.000707/2017-86). Em fase 
final de discussão da minuta inicial de decreto. 

Lei da Identificação Civil 
Nacional 

Participação intensa na articulação do PL que culminou na aprovação da Lei nº 13.444, 
de 11 de maio de 2017.  
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Revisão da Lei de Adoção 
(dispositivos do ECA 
referentes ao tema) 

 

Elaboração de minuta de anteprojeto de lei – APL com sugestões de modificação do 
Estatuto da Criança e Adolescente – ECA no que tange ao tema da adoção. Debate 
público realizado entre 04 de outubro e 04 de dezembro de 2016 com a participação de 
214 pessoas e 1.193 contribuições online. Também foram recebidas 17 contribuições 
institucionais e 2 contribuições individuais por e-mail ou ofício. No total, a página 
principal do debate recebeu 15.906 acessos, e a minuta para discussão, 6.052 
visualizações. Nas redes sociais, mais de 300 mil pessoas foram alcançadas pela 
divulgação. As contribuições recebidas foram avaliadas e incorporadas, em sua 
maioria, em novo anteprojeto, mais extenso que o original, que foi publicado no site 

do MJ e serviu de inspiração para atualização de projeto de lei já em tramitação e 
novos. Destaque para o PL 5.850/2016 que, após articulação com a SAL, Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – SNPDCA/MDH e 
outros parlamentares, recebeu texto substitutivo alinhado aos resultados do debate 
público promovido pelo MJ. Relatório final do debate público está no Processo SEI nº 
08027.000971/2016-39.  

Manual para produção de 
Atos Normativos 

Edição da Portaria nº 776, de 05 de setembro de 2017, que estabeleceu normas e 
diretrizes para a elaboração, redação, alteração, revisão e consolidação dos atos 
normativos no âmbito do MJ. A SAL foi responsável pela elaboração da minuta de 
portaria, assim como do manual de orientações que a acompanha. 

Desburocratização 
normativa interna - revisão 

de atos normativos MJ 

A SAL ficou responsável pela coordenação dos procedimentos de desburocratização 
normativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em paralelo aos trabalhos da 
Secretaria Executiva, por meio da CGGE, que realiza os trabalhos de revisão dos 
fluxogramas e processos de trabalho. Foram identificadas 4 mil normas que devem ser 
revogadas, alteradas ou mantidas. Até agosto de 2017, a equipe da SAL atuou na 
análise e revisão das normas emanadas pela própria SAL, GM, SENASP e SNJ. Houve 
a publicação da Portaria nº 444, de 02 de junho de 2017, revogando atos normativos 
que se tornaram obsoletos. 

Estatuto da 
Desburocratização 

Houve a elaboração de proposta de Estatuto da Desburocratização, abrangendo 
diversas áreas da Administração Pública. O documento, que contou com a participação 
de diferentes atores, foi encaminhado para avaliação ao Ministério do Planejamento e 
ao Programa Bem Mais Simples, da Presidência da República. Optou-se por colocar a 
minuta de anteprojeto de lei que “Dispõe sobre desburocratização de procedimentos 
administrativos” em debate público, de maio a junho/2017. A SAL finalizou a proposta 
de APL, com a recomendação de envio ao Congresso Nacional (Processo SEI nº 
08027.000501/2017-56).  

Revisão da Resolução  
nº 9/2011 – CNPCP com o 

CNPCP e o DEPEN 

Instituição de Comissão de estudo e análise com vista a atualizar a Resolução nº 9, de 
9 de novembro, de 2011 (Portaria CNPCP nº 5, de 11 de abril de 2017). 

Sistema Prisional 

Trabalho de iniciativa da SAL, desenvolvido em conjunto com DEPEN, MDH e MP. 
Minuta de Decreto que institui a “Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema 
Prisional” – PNAT, voltada à ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, 
ao empreendedorismo e à formação profissional das pessoas privadas de liberdade e 
egressas do sistema prisional. 

Fonte: SAL 

Após sua extinção, suas competências foram remanejadas em parte para a recém criada 
Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares – AFEPAR, e em parte para a 
Consultoria Jurídica. 

Tendo sido criada apenas no final de 2017, por meio do Decreto nº 9.150/2017, a AFEPAR 
desenvolveu indicadores no âmbito da Avalição de Desempenho Institucional para o ciclo vigente 
2017/2018 (de novembro de 2017 a outubro de 2018). Assim, seus resultados serão informados 
apenas no relatório de gestão do exercício de 2018.  

No entanto, cabe destacar a atuação prioritária da AFEPAR no acompanhamento do processo 
legislativo em 2017, em razão de algumas proposições legislativas se relacionam fortemente com as 
atribuições do MJ e seus objetivos estratégicos. Assim, destacam-se algumas proposições realizadas, 
seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal: 
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- Fortalecimento dos Procons – PL 5196/2013, que dispõe sobre a proteção do consumidor; e 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

- Parto sem algemas – PL 5654/2016, que altera artigos da Lei de Execução Penal, para 
assegurar tratamento humanitário à mulher em trabalho de parto, bem como assistência integral à sua 
saúde e à do nascituro, promovida pelo poder público, e para vedar a utilização de algemas em 
mulheres durante o trabalho de parto; 

- Patrulha Maria da Penha – PLS 547/2015, que institui o programa, destinado a conferir maior 
efetividade às medidas protetivas de urgência previstas na Lei, nos termos que especifica; 

- Lei de Migração – SCD 7/2016 (PLS 288/2013), que institui a Lei de Migração e regula 
entrada e estada de estrangeiros no Brasil; 

- Estatuto da Segurança Privada – SCD 6/2016, que dispõe sobre os serviços de segurança 
privada e sobre a segurança das instituições financeiras, disciplinando a autorização prévia e a 
fiscalização da Polícia Federal para os serviços de segurança privada e para o plano de segurança em 
dependências de instituições financeiras, dentre outros assuntos; 

- Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – PLC 47/2016, que cria o Plano 
Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – PNATRANS; e acrescenta dispositivo à Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
regime de metas de redução de índice de mortos no trânsito por grupos de habitantes e de índice de 
mortos no trânsito por grupos de veículos; 

- Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes – PLC 21/2017, que estabelece o sistema de 
garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência e altera o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA. 

Já a Consultoria Jurídica, durante o período de novembro de 2016 a outubro de 2017, no âmbito 
da Avaliação de Desempenho Institucional, alcançou sua meta ao assegurar a legalidade 
administrativa dos atos praticados pelo Ministro de Estado e demais autoridades do MJ, seguindo a 
orientação normativa da AGU, atendendo as demandas jurídicas recebidas. Neste sentido, o índice 
observado de 99,30% de atendimento dos processos e documentos analisados pela CONJUR superou 
aquele previsto para o período.  

 
Tabela 38: Indicadores de Desempenho Operacional – CONJUR 

Denominação Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice Observado Período Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
atendimento dos 

processos e 
documentos 

analisados pela 
CONJUR 

- 70% 99,30% Trimestral 

(Pareceres e notas elaboradas 
pela CONJUR/ Total de 
processos e documentos 

encaminhados para análise da 
CONJUR) x 100 

Fonte: CONJUR 
 

A contribuição da Comissão de Anistia no objetivo estratégico “Promover o acesso à justiça e 
proteger os direitos do cidadão” se dá a partir de ações e projetos que buscam aperfeiçoar os 
procedimentos para ganho de eficiência na análise de requerimentos de anistia, visando dar celeridade 
processual por meio de verificação pormenorizada dos processos e identificando os tipos de demanda.  

O indicador relacionado ao quantitativo de requerimentos de anistia analisados está presente 
tanto no PE 2016-2019 quanto na Avaliação de Desempenho Institucional. Cabe mencionar que o 
índice observado no planejamento estratégico (1.074 requerimentos analisados) apresenta resultados 
inferior ao registrado no âmbito da Avaliação de Desempenho Institucional (2.121), uma vez que seus 
períodos de análise não são coincidentes. Enquanto o PE 2016-2019 leva em consideração o exercício 
de 2017 completo, a referida avaliação tem sua apuração entre os meses de novembro de 2016 a 
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outubro de 2017, tendo concentrado grande volume de requerimentos analisados nos últimos dois 
meses do ano de 2016. 

Também inserido no planejamento estratégico, o indicador relacionado às manifestações nos 
autos pela CA obteve resultado igual a 1.037 no período.  

Além disso, durante o exercício de 2017, foram realizadas 31 Sessões de Julgamento, sendo 22 
sessões de Turma e 9 sessões Plenária. O resultado obtido inferior ao previsto, justificando-se pelo 
fato de que o Conselho da Comissão de Anistia foi renovado e precisou passar por reuniões 
administrativas para alinhar seus entendimentos e, com isso, bem atender o requerente em suas 
necessidades. O Conselho é órgão de assessoramento direto do Ministro de Estado da Justiça e seus 
membros são designados por Portaria Ministerial. O trabalho de Conselheiro é considerado de 
relevante interesse público e é realizado SEM REMUNERAÇÃO, conforme previsto no art. 29 da 
Portaria nº 29, de 15/01/2018, do Regimento Interno, publicado no DOU em 17/01/2018.  

Ressalta-se ainda que a restrição orçamentária também causou impacto no número de sessões 
realizadas e, consequentemente, no número de requerimentos apreciados por esta Comissão. 

Com relação ao indicador de “publicação de pautas de julgamento na internet no prazo de 5 
dias”, este teve alcance de 100% no período.  

 
Tabela 39: Indicadores de Desempenho Operacional – CA 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado Período Fórmula de Cálculo 

Quantidade de 
requerimentos de anistia 

analisados  
2.838 2.600 2.121 Trimestral 

 Somatório de processos 
analisados (relatórios de 
voto, despachos e notas 

técnicas). 

Manifestações, nos autos, 
promovidas pela Comissão 

de Anistia 
- 10.700 1.037 Semestral 

Somatório de processos 
analisados pela equipe 

técnica (relatórios de voto, 
despachos e notas técnicas) 

Número de sessões de 
julgamento realizadas 

113 120 31 Semestral 
Somatório das sessões de 

julgamento realizadas 

Publicação de pautas de 
julgamento na internet no 

prazo de 5 dias 
- 90% 100% Trimestral 

(PJ internet/ PJ DOU) x100,  
onde: 

PJ internet – Pautas de 
julgamento publicadas na 

internet e; 
PJDOU – Pautas de 

julgamento publicadas no 
Diário Oficial da União 

(DOU) 
Fonte: Comissão de Anistia 

 
Em agosto de 2017, a Comissão de Anistia ainda aplicou a nova sistemática de priorização de 

requerimentos de anistia, a partir da publicação da Portaria nº 652, de 04 de agosto de 2017.  
Diversas atualizações corretivas e evolutivas também foram realizadas no período. Dentre as 

atualizações evolutivas, destacam-se a possibilidade de alteração em lote e a consulta externa 
detalhada dos requerimentos finalizados (com informação da decisão) e também dos requerimentos 
pendentes, segundo nível de apreciação (Turma, Recurso e Pedido de revisão).  

Relacionado ao recadastramento dos requerimentos pendentes, foram realizadas triagens para 
verificar os requerimentos duplicados (dois pedidos de anistia para o mesmo requerente), bem como 
aqueles pendentes de certidão do Arquivo Nacional.  

Por fim, mencionam-se ainda como resultados da Comissão de Anistia: i) publicação de 191 
Portarias de Anistia Política; ii) participação de 2.211 pessoas em ações educativas da CA. 

A Secretaria Nacional de Justiça, por sua vez, contribui com o objetivo estratégico de 
“Fortalecer o enfrentamento à criminalidade com enfoque em organizações criminosas, tráfico, 
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corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira” por meio de ações no âmbito da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, formada por 
mais de 80 órgãos, que tem sua atuação voltada para a prevenção e combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro.  

O Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro – PNLD, criado no âmbito da ENCCLA 2004, deu seguimento a seus reconhecidos 
trabalhos de difusão de conhecimento especializado. Como meta elencada na Avaliação de 
Desempenho Institucional, foram promovidos 09 cursos em diferentes Estados brasileiros, 
capacitando 1.025 agentes públicos que atuam no combate a tais crimes. Foram ainda capacitados 
711 alunos em 1 curso realizado à distância por meio do PNLD/EAD. Assim, o indicador presente 
no PE 2016-2019 de “agentes públicos capacitados no combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro” atingiu o resultado de 1.736 servidores públicos no ano de 2017. 

Outro avanço da ENCCLA está consubstanciado na ampliação da Rede Nacional de 
Laboratórios de Tecnologia (Rede-Lab), que em 2017 inaugurou 2 Laboratórios de Tecnologia Contra 
Lavagem de Dinheiro no Ministério Público do Estado de Santa Catarina e no Ministério Público do 
Estado do Maranhão. No exercício, foi atingida a marca de 57 laboratórios, estando 42 inaugurados.  

Vale mencionar também o trabalho de cooperação jurídica internacional, que possibilita 
também o bloqueio e a repatriação de valores remetidos ao exterior ilicitamente. No ano de 2017, 
foram bloqueados no exterior cerca de US$ 250 milhões e foram repatriados mais de US$ 36 milhões. 
 

Tabela 40: Indicadores de Desempenho Operacional – SNJ 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Período Fórmula de Cálculo 

Agentes públicos 
capacitados no combate à 

Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro 

2.222 2.000 1.736 Mensal 

Somatórios dos agentes 
públicos capacitados nos 

PNLDs presencial e à 
distância (PNLD-EAD), 

treinamentos da Rede-Lab e 
seminários 

Laboratórios de 
Tecnologia contra 

Lavagem de Dinheiro em 
funcionamento 

- 57 42 Mensal 
Somatório dos laboratórios 

em funcionamento 

Processos de refúgio 
decididos 

- 100/mês 
109/mês 
(média) 

Mensal 

Somatório dos pedidos de 
refúgio deferidos, pedidos 

de refúgio indeferidos, 
pedidos de reunião familiar 

e pedidos arquivados em 
plenária 

Quantidade de cursos 
realizados a partir de 

2016 
13 10 9 Trimestral 

Somatório de Curso de 
Capacitação e Treinamento 
no Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro 
Quantidade de Obras 

Classificadas 
9.951 9.000  8.252 Trimestral 

Somatório de Obras 
Classificadas 

Quantidade de processos 
de naturalização decididos 

- 3.520 2.937 Trimestral 
Somatório de Processos 

Decididos 
Quantidade de processos 
de permanência decididos 

- 1.000 1.611 Trimestral 
Somatório de Processos 

Decididos 
Fonte: SNJ  
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Gráfico 1: Agentes Capacitados PNLD 

 
Fonte: SNJ 

                    
 Gráfico 2: Agentes Capacitados PNLD/EAD 

 
Fonte: SNJ 

 
A SNJ também contribui para o alcance do objetivo estratégico “Promover o acesso à justiça e 

proteger os direitos do cidadão”, a partir da execução de ações e projetos voltadas à política 
migratória, refúgio e apátridas, bem como ao acesso à justiça por meio da não judicialização ou 
mediação e conciliação de conflitos. 

Neste sentido, a Secretaria tem buscado aprimorar a sua atuação e qualificar os seus serviços 
aos cidadãos, na perspectiva da promoção do acesso a direitos, por intermédio de atualização da 
legislação, iniciativas no sentido de aperfeiçoar sua gestão, tais como desburocratização, 
simplificação e celeridade de procedimentos, desenvolvimento de sistema informatizado para a 
tramitação dos processos de solicitação de refúgio, apoio técnico e operacional para qualificar a oferta 
de políticas públicas para migrantes e refugiados, dentre outros. 

Em 2017, no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
pode ser observado um índice de 1.308 processos de refúgio decididos, o corresponde a uma média 
de 109 processos de refúgio decididos por mês.  

Tal indicador também está presente na Avaliação de Desempenho Institucional, apresentando 
para o ciclo 2016/2017 (novembro de 2016 a outubro do ano subsequente) o resultado de 1.152 
processos de refúgio decididos, valor inferior ao observado no PE 2016/2019 devido a 
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incompatibilidade dos períodos analisados. 
Ao longo de 2017, foram formalizados pedidos de extradição ativa, de extradição passiva, 

decididos sobre processos de medidas compulsórias e transferência de pessoas condenadas, bem 
como decididos sobre naturalização, nacionalidade, igualdade de direitos civis e políticos, alteração 
de assentamentos e reaquisição de direitos políticos. Também foram determinadas a instauração de 
inquéritos de expulsão e decretadas diversas expulsões. 

Com indicadores presentes na avaliação de desempenho 2016/2017, em seu período de 
mensuração, a SNJ obteve como resultado 2.937 processos de naturalização decididos, bem como 
1.611 processos de permanência decididos, este ultrapassando a meta prevista com atingimento de 
161,10% da meta prevista.  

Referente a pauta de enfrentamento ao tráfico de pessoas, este constitui um desafio de 
coordenação e articulação entre diversos atores no Brasil e todos os países do mundo. Nesta temática, 
foram realizadas as diversas ações em 2017, no âmbito do “Ação Global para Prevenir e Combater o 
Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes” – Glo.Act, projeto financiado pela União Europeia 
e implementado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC:  

 
Tabela 41: Ações realizadas no âmbito da Glo.Act 

Ações  Detalhamento 

Capacitação “Abordagem sobre 
Tráfico de Pessoas e Contrabando de 
Migrantes, no Município de 
Cáceres/MT. 

Realizada em 05 e 06 de julho de 2017, com a presença de profissionais 
de serviços de diversos setores, como assistência social, saúde, educação, 
segurança pública e sistema de justiça além de representantes políticos, da 
sociedade civil e de instituições religiosas que lidam com o combate aos 
crimes de tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. Ressalta-se que 
o município escolhido possui fronteira seca com a Bolívia, ocasionando, 
assim, em um grande fluxo de migrantes e ocorrências de crimes 
transfronteiriços. 

Realização do I Seminário 
Internacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e Contrabando de 
Migrantes. Rio de Janeiro/RJ. 

Conforme mencionado em itens anteriores neste relatório, o Seminário foi 
realizado de 19 e 20 de setembro de 2017, tendo como principais objetivos: 
debater sobre o novo marco legal do Tráfico de Pessoas; compartilhar 

experiências e produzir material para a avaliação do II PNETP, além de 
iniciar a construção do III Plano; capacitar a rede nacional de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas; compreender as características do 

Contrabando de Migrantes no contexto dos novos fluxos migratórios que 
incluem o Brasil como país de destino. 

Apoio a Capacitação sobre Tráfico de 
pessoas, contrabando de migrantes e 
mobilidade humana, em Boa 
Vista/RR. 

Capacitação realizada de 22 a 28 de outubro de 2017. A atividade foi 
desenvolvida em parceria da Defensoria Pública da União, e trabalhou a 
legislação brasileira sobre tráfico de pessoas, desafios na prevenção e 
repressão ao tráfico de pessoas, desafios na garantia dos direitos das vítimas 
de tráfico de pessoas além da legislação brasileira sobre migração, 
mobilidade humana e novos fluxos migratórios. 

Ação Global Contra o Tráfico de 
Crianças e Adolescentes –Ilha de 
Marajó - Breves e Portel/PA. 

Realizada no período de 6 a 10 de novembro de 2017. A atividade foi 
desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira de Defesa da 
Mulher, da Infância e da Juventude – Asbrad. Buscou-se adaptar 
metodologia da Asbrad de Atendimento Humanizado às Vítimas de 
Tráfico de Pessoas nas regiões de Fronteira à realidade da exploração de 
crianças e adolescentes na Ilha de Marajó, com destaque para o novo 
marco legal do tráfico de pessoas, desenvolvendo diálogos formativos para 
profissionais das redes locais para o enfrentamento da violência contra a 
criança e ao adolescente, de forma a consolidar e fortalecer a rede de 
serviços de atendimento. As denúncias indicam que a região da Ilha do 
Marajó possui rotas mistas de tráfico de pessoas, onde as crianças 
ribeirinhas e indígenas são as principais vítimas. A proximidade com a 
Guiana Francesa e o Suriname faz com que a região também seja afetada 
por rotas marítimas de barcos que buscam o turismo nas riquezas naturais 
que a região oferece e o turismo de exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Essa característica da região se confirmou na percepção da 
rede durante os cursos realizados. A região também possui alta 
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concentração do trabalho infantil, principalmente em atividades 
domésticas, na pesca e turismo. Além da exploração da mendicância de 
crianças. Todo esse cenário de múltiplas facetas de exploração da criança 
e do adolescente faz com que a região da Ilha do Marajó apresente uma 
demanda urgente de intervenção sobre o tráfico de pessoas. 

Apoio ao II Simpósio Regional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
do Centro Oeste. 

O Simpósio foi realizado no período de 4 a 7 de dezembro de 2017. A 
atividade foi desenvolvida em parceria com os Núcleos do estado de Goiás 
e do Distrito Federal e Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os principais tópicos 
abordados durante o simpósio foram a violação dos direitos humanos, a 
atual política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a atenção a vítimas 
de tráfico humano e trabalho escravo, tráfico e exploração sexual de 
crianças e adolescentes e articulação e ainda o enfrentamento ao tráfico de 
pessoas na região centro-oeste e latino-americana. 

Fonte: SNJ 
  

Podem ainda ser mencionadas a realização 4ª Semana Nacional de Mobilização para 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no período de 25 a 30 de julho de 2017, com ações de 
sensibilização e conscientização acerca do tema, em parceria com a rede de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas dos estados e demais parceiros. A ação contou com apoio das 
Nações Unidas, que declarou o dia 30 de julho o “Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas”, data ratificada também nacionalmente por meio da Lei nº 13.344/2016 que trata do tema. 

A Campanha do Coração Azul tem como finalidade ampliar o conhecimento e mobilização da 
sociedade, compartilhando informações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, divulgando boas 
práticas e assim promover a prevenção do crime.  

Com relação à classificação indicativa, tal atividade está relacionada a análise de 
obras, levando-se em conta três temas distintos: sexo, drogas e violência, para ao final, e com atenção 
aos agravantes e atenuantes, indicar, com segurança, a idade não recomendada a cada obra, com o 
intuito de informar aos pais. A estes, por sua vez, cabem a decisão final sobre o que os seus filhos 
poderão ou não assistir. Tal classificação atinge programas de TV (aberta e por assinatura), cinema, 
vídeo doméstico (DVD), jogos eletrônicos e aplicativos, jogos de RPG e vídeo por demanda (VOD).  

A Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em que põe fim à censura, estabelece como 
competência da União “(...) exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e 

de programas de rádio e televisão” (artigo 21, inciso XVI). A previsão constitucional está 
regulamentada nos artigos 74 a 77 e 252 a 256 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 
nº 8.069/1990). O ECA evidencia a classificação indicativa como política sistêmica (com obrigações 
e penalidades), na qual os diferentes atores sociais – Estado, empresas, pais (e responsáveis) e 
sociedade – desempenham papéis complementares na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 
Neste sentido, verificou-se que no período de novembro de 2016 a outubro de 2017, foram 
classificadas 8.252 obras. Tal resultado foi possível a partir da utilização de uma gestão automatizada 
de processos, para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. A verificação de resultados é 
feita, mensalmente, por meio de relatórios de execução e estatísticos, o que garante a inexistência de 
processos pendentes. Há o estrito cumprimento de prazos e fluxos.   
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 
Este capítulo tem por objetivo apresentar a estrutura de governança das Unidades Prestadoras 

de Contas inseridas no presente relatório, explicitando suas atividades, seus mecanismos e controles 
internos tomados para que a execução de objetivos e de políticas públicas se deem de forma adequada.  

O subitem 4.1 descreve as estruturas de governança presentes nas UPCs, identificando-as com 
suas normas de instituição, atribuições e formas de atuação.  

Já o subitem 4.2 apresenta a sistemática de apuração de ilícitos administrativos, trazendo a 
condução dos processos administrativos disciplinares, a execução das atividades de correição, com 
destaque aos principais eventos apurados e as providências adotadas. 

Por fim, o subitem 4.3 informa sobre a sistemática de gestão de riscos inerentes às unidades, 
incluindo os controles internos administrativos instituídos para mitigar os riscos e garantir a 
realização dos objetivos estratégicos. 

 
4.1. Descrição das Estruturas de Governança 
 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem buscado, nos últimos anos, aprimorar seus 
mecanismos de governança, por meio do aperfeiçoamento e reorganização de suas instâncias, 
alinhando-as às diretrizes estratégicas do órgão.  

Nesse sentido, o Comitê de Governança Estratégica do MJ – CGE, instituído pela Portaria MJ 
nº 1.185, de 2 de julho de 2014, desenvolve papel importante nessa temática. Consiste em uma 
instância composta pela alta administração da Pasta e presidida pelo Ministro de Estado, cujas 
principais atribuições são de propor as diretrizes estratégicas para o MJ e promover o seu alinhamento 
com o planejamento estratégico, além da competência de institucionalizar e monitorar os objetivos, 
indicadores, metas e/ou iniciativas do referido planejamento.  

Em 2017, diante da necessidade de implementar e sistematizar efetivamente o processo de 
planejamento estratégico e de consolidar um conjunto de práticas voltadas ao estabelecimento da 
cultura de governança estratégica no âmbito do Ministério, a referida portaria foi revogada pela 
Portaria nº 378, de 11 de maio de 2017, que instituiu o processo de Planejamento Estratégico e o 
Comitê de Governança Estratégica do Ministério, acrescentando à essa instância, novas atribuições. 
Assim, além de definir as etapas do processo de planejamento estratégico, acrescentou ao CGE as 
atribuições de aprovar, institucionalizar e acompanhar as políticas/ diretrizes relacionadas à gestão de 
governança, integridade, riscos e controles internos e a de promover o alinhamento das ações 
relacionadas à gestão de tecnologia da informação e da Estratégia de Governança Digital – EGD, de 
riscos, de processos, de projetos, de pessoas, orçamentária, financeira e contábil com as diretrizes 
estratégicas. 

Além do CGE, o Ministério conta também com o Comitê de Governança Administrativa – 
CGA, instância composta pelos Chefes de Gabinete, ou por servidores com atribuições equivalentes, 
das unidades do MJ, com a atribuição de propor políticas e diretrizes para a melhoria contínua nas 
práticas da gestão administrativa, de logística e de recursos humanos. 

Ainda em 2017, foi publicada a Portaria MJ nº 377, de 11 de maio de 2017, instituindo o Comitê 
de Controle Interno Administrativo – CCIA com o objetivo de aprimorar a estruturação do processo 
de supervisão e de monitoramento das determinações e recomendações dos órgãos de controle externo 
e interno, revogando a Portaria MJ nº 2.323, de 15 de julho de 2009, que instituía o Grupo de 
Acompanhamento de Auditoria e Fiscalização – GAAF. Cabe ressaltar que o CCIA, que é composto 
pelos chefes de gabinetes dos órgãos que integram a estrutura regimental do Ministério e chefe das 
auditorias internas, realizou 3 reuniões ordinárias ao longo do exercício de 2017, as quais 
contribuíram para uma melhor articulação e cumprimento das determinações dos órgãos de controle. 

Como resultado dos procedimentos adotados e do indispensável comprometimento dos gestores 
do MJ com a solução das questões apontadas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 
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Controladoria Geral da União – CGU, constatou-se uma melhora significativa do quantitativo de 
recomendações das unidades do Ministério.  

Cabe ainda mencionar o Sistema de Doações e Equipagem – SIDE, criado por meio da Portaria 
MJ nº 2.104, de 16 de dezembro de 2015. Sua condução é realizada pela Secretaria Executiva do MJ, 
e regulado por um Comitê Gestor. Foi concebido a partir de uma necessidade de se buscar uma forma 
alternativa à de transferências voluntárias para implementação de políticas públicas, com a aquisição 
direta de bens e posterior doação aos entes beneficiados. Neste sentido, tal sistema consiste em uma 
modalidade de execução das políticas, disponível a todas unidades do Ministério que executam 
programas federais, envolvendo a aquisição centralizada, resultando na doação de bens a estados e 
municípios.  

No exercício de 2017, a partir da repactuação do PE MJ 2015-2019, o SIDE foi elencado como 
um dos projetos estratégicos, a fim de aprimorar a gestão de convênios e congêneres em apoio à 
execução de políticas públicas, tornando o SIDE a principal ferramenta de apoio na execução de 
programas de doação e desfazimento de bens do MJ.  

Quanto ao tema de contratações, foi revista a Comissão de Aquisições Compartilhadas – CAC, 
por meio da Portaria nº 682, de 15 de agosto de 2017, com o objetivo de determinar o procedimento 
para o planejamento conjunto e a aquisição compartilhada de bens e serviços pelas unidades 
organizacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como resultado da ação da comissão, 
foram elaborados e publicados os Planos Gerais de Aquisições do MJ para os exercícios de 2017 e 
2018, bem como identificadas possibilidades de contratações para o atendimento de mais de uma das 
unidades do MJ simultaneamente. 

Outra instância que compõe a governança do MJ consiste na Comissão de Ética, instituída por 
meio da Portaria MJ nº 1.660, de 07 de agosto de 2012, que compõe o sistema de Gestão da Ética do 
Poder Executivo Federal e tem a missão de promover o regramento ético-profissional no âmbito do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, disseminando informações acerca das normas éticas que 
devem orientar a conduta dos agentes públicos deste órgão. Ademais, tem como objetivo a divulgação 
das orientações emitidas pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República – CEP, bem 
como a apuração de eventuais desvios éticos, com a aplicação das sanções porventura cabíveis. 
Ressalta-se que a Comissão de Ética do Ministério Justiça e Segurança Pública – CEMJ tem também 
o propósito de prevenir confrontos entre interesses públicos e privados, o que é feito por meio da 
análise de consultas sobre a existência de conflito de interesses e de pedidos de autorização para o 
exercício de atividade privada. 

No ano de 2017, a CEMJ seguiu monitorando rotinas de identificação das áreas, processos e 
funções suscetíveis a desvios éticos, trabalhando as demandas em absoluto sigilo e confiabilidade, 
com acesso restrito aos membros e à secretária-executiva da referida Comissão. Cabe mencionar 
ainda que foram designados novos membros para compor a CEMJ, por meio da Portaria MJ nº 1.157, 
de 5 de dezembro de 2017, sendo 1 presidente/titular, 1 titular, 3 suplentes e 1 secretária-executiva, 
abrindo, assim, uma nova perspectiva para o cumprimento dos trabalhos da Comissão. 

Outra  ação que merece destaque no âmbito das estruturas de governança do MJ consiste no 
Comitê Permanente para a Desburocratização – CPD, instituído pela Portaria MJ nº 688, de 18 de 
agosto de 2017, em atendimento ao Decreto de 7 de março de 2017, criado com a finalidade de 
identificar as ações e os projetos de simplificação administrativa, modernização da gestão pública e 
melhoria da prestação dos serviços públicos às empresas e à sociedade, sendo responsável pela 
consolidação das propostas de desburocratização a serem encaminhadas, anualmente, ao Conselho 
Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente, integrado  pelos ministros Chefe da Casa Civil 
e Chefe da Secretaria de Governo, ambos da Presidência da República, bem como os ministros da 
Fazenda; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; e, da Transparência, Fiscalização e Controle - CGU. 

Em 2017, o Comitê fez um levantamento no MJ para identificar ações e projetos que pudessem 
resultar na melhoria da prestação dos serviços públicos e na eficiência da Administração Pública, 
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encaminhando-os, posteriormente, para apreciação do Conselho Nacional para a Desburocratização. 
Esses projetos foram reavaliados e seu andamento atualizado, a partir de reunião do Comitê realizada 
em 11 de outubro de 2017, oportunidade em que foi discutido também a inclusão de novos projetos 
no portfólio do MJ.  

Ainda com o propósito de desburocratizar os serviços oferecidos por suas unidades, o 
Ministério realizou internamente um levantamento dos normativos, comitês, conselhos, comissões e 
grupos de trabalhos vigentes na Pasta com o intuito de avaliar a necessidade de extinção, atualização 
e/ou manutenção desses instrumentos.  

Já referente às estruturas de governança na temática de tecnologia da informação, o MJ conta 
com Comitê de Governança de Tecnologia da Informação – CTI/MJ, o qual possui natureza 
consultiva e caráter executivo, tendo como finalidade  aconselhar o Ministério sobre o direcionamento 
estratégico de tecnologia da informação, analisando e priorizando os investimentos de TI de forma 
integrada com as estratégias e as necessidades da organização, além de monitorar o estado atual dos 
projetos, os níveis de serviços e suas melhorias, apoiando a alta administração nos assuntos referentes 
ao uso da TI. 

O CTI é composto por representantes, titular e suplente, do Gabinete do Ministro, da Secretaria 
Executiva, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA quando da data 
de sua publicação (atualmente representada pela Subsecretaria de Administração – SAA), da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, da Comissão de Anistia, da Consultoria Jurídica, 
do Departamento Penitenciário Nacional, da Secretaria de Assuntos Legislativos (até a data de sua 
extinção pelo Decreto nº 9.150/2017), da Secretaria Nacional do Consumidor, da Secretaria Nacional 
de Justiça, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública. 

Outra instância de governança existente no órgão é o Comitê Gestor do Teletrabalho, instituído 
pela Portaria MJ n° 926, de 31 de outubro de 2017, cuja finalidade é analisar os resultados 
apresentados pelas Unidades Organizacionais participantes do teletrabalho e propor ajustes na 
regulamentação. Tal Comitê é composto por servidores da Secretaria Executiva, da Subsecretaria de 
Administração, da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Coordenação-Geral de Gestão 
Estratégica e Inovação Institucional e da Coordenação-Geral de Infraestrutura e Governança de 
Tecnologia da Informação. 

No que tange à gestão de documentos, a Secretaria Executiva constituiu a Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos – CPAD, com as atribuições de orientar e realizar o procedimento de 
análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no Ministério, tendo em vista a 
identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor, além 
de  elaborar o código de classificação arquivística e a tabela de temporalidade e destinação de 
documentos das atividades-fim e estabelecer os prazos de guarda e destinação dos documentos 
relacionados às atividades-meio não constantes na tabela.  

Cabe ainda ressaltar o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual – CNCP, órgão colegiado consultivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que 
conta com representantes titulares e suplentes com mandato de dois anos, bem como membros 
colaboradores. Este tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de plano 
nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a 
propriedade intelectual.   

Destaca-se também a própria Comissão de Anistia – CA, órgão de assessoramento direto e 
imediato do Ministro nos temas referentes à anistia, que dispõe de um Conselho Composto por no 
mínimo, 20 conselheiros, designados em portaria, e com a atribuição de analisar e elaborar votos nos 
requerimentos de anistia, opinando sobre as questões, atentando aos fatos e circunstâncias emergentes 
constantes dos autos. Também cabe ao referido Conselho submeter pareceres e resoluções da 
Comissão ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, convocar e presidir as sessões ordinárias e 
extraordinárias e representar a CA perante órgãos públicos, imprensa e sociedade. 
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Ainda no âmbito da governança, o MJ atua na articulação entre os órgãos dos Poderes Executivo 
e Judiciário e o Ministério Público para o enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do 
crime organizado transnacional. Neste trabalho, destaca-se a Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA que é coordenada pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 

Na mesma temática, o MJ conta também com a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia 
- Rede-LAB, instituída pela Portaria SNJ nº 242, de 29 de setembro de 2014, como objetivo de agregar 
laboratórios de tecnologia contra lavagem de dinheiro instalados no Brasil. Sua principal 
característica é o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para a análise de 
dados financeiros, e, também, para a detecção da prática da lavagem de dinheiro, corrupção e crimes 
relacionados. 

Já o Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE é o reconhecimento da condição de 
refugiado no Brasil e as consequências dela decorrentes. No âmbito do CONARE discute-se em 
quais ocasiões o Estado deve reconhecer um estrangeiro como refugiado. A partir disso, é possível 
estender os efeitos da condição de refugiado ao núcleo familiar (descendentes, ascendentes e 
cônjuges), além de autorizar a saída do refugiado do país. 

No âmbito da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, destaca-se o Comitê Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP, que tem a missão de articular a atuação dos 
órgãos e entidades públicas e privadas no enfrentamento ao tráfico de pessoas e interface com os 
comitês estaduais. É composto por 26 membros distribuídos por órgãos do governo federal, 
organizações da sociedade civil, conselhos nacionais de políticas relacionadas ao tema, rede de 
núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e postos avançados de atendimento humanizado ao 
migrante, comitês estaduais e do distrito federal de enfrentamento ao tráfico de pessoas, além de 
convidados da Defensoria Pública e do Ministério Público. 

No mesmo contexto, o Grupo Interministerial – GI tem a função precípua de monitoramento 
e avaliação das ações e metas presentes nos planos nacionais, portanto, compete ao grupo propor 
ajustes técnicos além de coletar, difundir e disseminar informação entre os órgãos implementadores. 
O sistema de monitoramento e avaliação do plano se traduz em reuniões e entrega de relatórios sobre 
o progresso da implementação das metas quadrimestralmente. O II Plano teve vigência de 2013 a 
2016 e, em 2017, o Brasil trabalhou na avaliação do mesmo, bem como iniciou a coleta de subsídios 
para um terceiro plano que terá vigência entre os anos de 2018 e 2020.  

A governança da política conta ainda com uma rede de núcleos de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas e de postos avançados, responsável por materializar os princípios da PNETP nos Estados e 
Municípios. Uma importante função dos núcleos é articular, estruturar e consolidar, a partir dos 
serviços e redes existentes, uma rede estadual de referência e atendimento às vítimas do tráfico de 
pessoas. Essa e outras atribuições dos núcleos foram definidas a partir da Portaria nº 31, de 20 de 
agosto de 2009, que estabeleceu, ainda, princípios e diretrizes para o seu funcionamento. Além disso, 
a Portaria nº 31/2009 diferenciou a competência dos núcleos e dos postos avançados que oferecem 
um serviço humanizado no atendimento aos (às) migrantes. 
 
 
4.2. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos 
 

Criada a partir do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, a Corregedoria-Geral do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública está subordinada ao Gabinete do Ministro e tem como 
finalidade executar as atividades relacionadas à prevenção e à apuração de irregularidades 
disciplinares, por meio da instauração e da condução de procedimentos correcionais, disciplinares e 
sindicâncias patrimoniais.  

Cabe também à Corregedoria-Geral a supervisão das atividades de correição, a atualização da 
tramitação e resultados dos processos e expedientes em curso, além do envio dos dados consolidados 
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e sistematizados referentes aos resultados das sindicâncias e dos processos administrativos 
disciplinares para o Órgão Central e a aplicação das respectivas penas, entre outros. 

Como integrante do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, a Corregedoria-Geral 
do MJ é o Órgão Cadastrador do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD, do 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, de acordo com o inciso II, do § 1º, do 
art. 1º, da Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.  

No exercício de 2017, a Corregedoria-Geral instaurou e conduziu os seguintes procedimentos 
disciplinares: 
 

Tabela 42: Procedimentos Disciplinares 
TIPO INSTAURADOS RELATADOS 

Sindicância Investigativa 39 42  
Processo Administrativo Disciplinar 19 22  
TOTAL 58 64 

Fonte: Corregedoria-Geral do MJ 
 

As informações relativas aos processos disciplinares inseridas no CGU-PAD foram 
registradas dentro dos prazos estabelecidos no § 3º, do art. 1º, da Portaria CGU n.º 1.043, de 24 de 
julho de 2007, com exceção de 2 procedimentos, com as seguintes justificativas: 
 

Tabela 43: Processos cadastrados fora do prazo 

PROCESSO Nº 
DATA DE 

PUBLICAÇÃO 
DATA DE 

INSERÇÃO 
JUSTIFICATIVA 

08001.000747/2017-16 06/02/2017 24/03/2017 

No controle realizado pelo servidor 
responsável pela inserção, o processo havia 
sido digitado e inserido no Sistema CGU-PAD 
no dia 01/03/2017. Todavia, em 24/03/2017, 
quando da atualização de portarias referentes 
ao processo, verificou-se que o mesmo 
constava como ‘não existente’, ocasião em que 
foi realizada a sua inserção. 

08001.004243/2017-75 14/06/2017 19/07/2017 

O processo foi inserido 5 dias após o prazo 
regulamentar em decorrência do servidor 
responsável pela inserção ter participado de 
diversas oitivas diariamente e, 
consequentemente, prejudicar o acesso ao 
Sistema durante o período. 

Fonte: Corregedoria-Geral do MJ 
 
4.3. Gestão de Riscos e Controles Internos 
 

No ano de 2017, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deu passos importantes em relação 
à adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles 
internos e à governança.  

Com o objetivo de estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades mínimas às unidades 
envolvidas no desenvolvimento dos planos estratégicos, programas, projetos e processos deste 
Ministério, foi publicada a Portaria GM nº 366, de 3 de maio de 2017, instituindo a Política de Gestão 
de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
– PGIRCI/MJ. 

Tal ato consolida orientações a serem adotadas tanto pelos órgãos de assistência imediata ao 
ministro quanto pelos órgãos específicos singulares, abrangendo os servidores, prestadores de 
serviço, colaboradores, estagiários, consultores externos e quem, de alguma forma, desempenha 
atividades no Ministério. Cabe ressaltar que os órgãos específicos singulares possuem autonomia para 
manter suas práticas de gestão de riscos e controles internos, desde que sejam compatíveis com a 
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política instituída pelo Ministério na referida portaria, bem como com a Instrução Normativa 
Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016. 

Contudo, considerando as novas diretrizes estabelecidas pelo Ministério, especialmente a 
repactuação do Planejamento Estratégico, surgiu a necessidade de rever a política inicial. Dessa 
forma, a AECI, juntamente com as demais unidades do MJ, conduziu um estudo para atualização e 
adequação da Política às novas diretrizes do Planejamento Estratégico.   

Dentre as diversas questões tratadas, destaca-se a reorganização das Instâncias de Supervisão 
de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos, a fim de otimizar a atuação e o 
trabalho por elas desenvolvido. A nova política, contemplando os ajustes identificados no referido 
estudo, foi instituída por meio da publicação recente da Portaria MJ nº 31, de 17 de janeiro de 2018. 

Conforme estabelecido na PGIRCI/MJ, o Ministério conta com quatro Instâncias de Supervisão 
com o objetivo de assessorar o Ministro e dar suporte aos diversos níveis hierárquicos do MJ na 
definição e implementação de diretrizes, políticas, normas e procedimentos relativos às atividades de 
gestão de governança, integridade, riscos e de controles internos nos processos e atividades do Órgão. 
São eles: 

a) Comitê de Governança Estratégica: composto pelo Ministro e pelos titulares dos órgãos de 
assistência direta e imediata ao Ministro e dos órgãos específicos singulares; 

b) Comitê de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos: vinculado à 
Assessoria Especial de Controle Interno - AECI e à Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e 
Inovação Institucional – CGGE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 

c) Unidade de Gestão de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos: composta, em 
cada Secretaria do MJ, pelo dirigente máximo e por servidores com capacitação nos temas afetos à 
gestão de governança, integridade, riscos e controles internos; 

d) Gestor de Processos de Gestão: todo e qualquer responsável pela execução de um 
determinado processo de trabalho, inclusive sobre a gestão de riscos. 

Ainda em 2017, considerando a necessidade de implementar e sistematizar o processo de 
planejamento estratégico do MJ e de se consolidar um conjunto de práticas voltadas ao 
estabelecimento da cultura de governança estratégica nos órgãos da sua estrutura organizacional, 
foram instituídos o processo de Planejamento Estratégico e o Comitê de Governança Estratégica do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Portaria nº 378, de 11 de maio de 2017.   

No âmbito do Planejamento Estratégico, o referido ato define a direção a ser seguida pela 
organização, com vistas a otimização de sua relação com o ambiente, por meio do alcance de objetivos 
propostos, além de determinar as etapas do processo de planejamento estratégico que inclui sua 
elaboração, monitoramento, avaliação e revisão.  

Quanto ao Comitê de Governança Estratégica, criado incialmente pela Portaria nº 1.185, de 2 
de julho de 2014, este teve suas competências alteradas, passando a incluir no seu rol de atribuições, 
além da governança, os temas relacionados à integridade, riscos e controles internos, além da gestão 
de tecnologia da informação e da Estratégia de Governança Digital.  

Cabe ressaltar que, com a edição do Decreto nº 9.150/2017, que estabeleceu a nova estrutura 
regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi criado no âmbito da estrutura do órgão 
a Assessoria Especial de Controle Interno. A nova unidade incorporou entre suas atribuições a 
competência de assessorar o Ministro e os demais gestores da Pasta nas áreas de controle, risco, 
transparência e integridade da gestão. Dessa forma, o MJ passou a contar com uma unidade específica 
responsável por coordenar os trabalhos relacionados à temática de Riscos e Controles Internos. 

Além disso, também está prevista a publicação de um manual de orientação e a implantação 
de uma solução tecnológica para operacionalização da Política no âmbito do MJ. Os referidos 
instrumentos têm por objetivo apresentar a Metodologia de Gerenciamento de Integridade, Riscos e 
Controles Internos da Gestão no sentido de orientar a identificação, a avaliação e a adoção de 
respostas aos eventos de riscos dos processos da unidade, bem como instruir sobre o monitoramento 
e comunicação.  
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5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

No intuito de apresentar os aspectos da estrutura e organização formal das Unidades Prestadoras 
de Contas inseridas no relatório, o presente capítulo contempla informações sobre a gestão de pessoal, 
do patrimônio e infraestrutura, da tecnologia da informação e dos critérios ambientais e de 
sustentabilidade. 

Com relação ao subitem 5.1, que aborda a gestão de pessoas na UPC, foi acrescido conteúdo 
quando comparado ao solicitado inicialmente pelo órgão de controle, de modo a melhor apresentar o 
contexto em que as unidades se encontram inseridas.  

Registra-se, ainda, que, embora evidenciada no sistema e-contas a necessidade de abordar 
subitem sobre a Gestão de Fundos e Programas, especificamente, a identificação e informações dos 
fundos na gestão da unidade, não há fundos geridos pelas UPCs tratadas no relatório de gestão da SE 
ou que tenham sido objeto de execução orçamentária e financeira por tais unidades. Os fundos 
presentes no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (sejam especiais, de natureza 
contábil, rotativos ou de natureza financeira) serão apresentados nos relatórios de gestão 
correspondentes às respectivas unidades que os gerem. 
 
 
5.1. Gestão de Pessoas 
 
5.1.1.  Estrutura de Pessoal da Unidade 
 
Quadro 5.1.1.1. Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 419 550 110 146 
1.1.   Membros de poder e agentes políticos  1 1 2 2 
1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 418 549 108 144 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 418 418 36 74 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 58 26 27 
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 73 46 43 

2.   Servidores com Contratos Temporários 5 5 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 62 127 118 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 424 617 237 264 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 
 

Referente à distribuição da lotação efetiva, o Ministério da Justiça e Segurança Pública adotou 
dois tipos de classificação, apresentadas a seguir com seus respectivos quadros: 
 
Classificação – Tipo 1: As unidades CA e SNJ foram computadas como “área fim” e as demais – SE, 
GM, AFEPAR, AECI e CONJUR como “área meio”, levando em consideração que são áreas de 
suporte para o MJ (metodologia utilizada no Relatório de Gestão – Exercício 2016). 

 
Quadro 5.1.1.2.1 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: Consolidado 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 417 132 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 417 132 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 333 85 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 48 9 
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1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 1 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 35 38 

2.   Servidores com Contratos Temporários 5 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 51 11 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 473 143 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.2 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: AECI 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 4 0 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 4 0 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 0 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 6 0 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.3 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: AFEPAR 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 4 0 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 4 0 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 0 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 1 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 0 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 7 0 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.4 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: GM 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 48 0 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 48 0 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 38 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 1 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 9 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 26 0 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 74 0 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 

Quadro 5.1.1.2.5 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: SE (SAA e SPO) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 292 0 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 292 0 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 259 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 13 0 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
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1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 20 0 
2.   Servidores com Contratos Temporários 5 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 19 0 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 316 0 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.6 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: CONJUR 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 69 0 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 69 0 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 33 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 33 0 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 3 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 0 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 70 0 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.7 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: CA 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 0 23 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 23 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 21 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 1 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 4 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 27 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 

Quadro 5.1.1.2.8 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 1: SNJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 0 109 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 109 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 64 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 8 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 37 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 7 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 116 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Classificação – Tipo 2: Com base nas informações prestadas pelas Unidades, levando em 
consideração as suas finalidades e objetivos precípuos, conforme definições contidas nas orientações 
do TCU (Atividade Meio: áreas de atividades da UPC que dão suporte técnico-administrativo às 

realizações de suas atividades finalísticas / Atividade Fim: áreas de atividades da UPC que 

corresponde às suas finalidades e objetivos precípuos). 
 
Quadro 5.1.1.2.9 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: Consolidado 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva 
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Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 85 464 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 85 464 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 68 350 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 3 55 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 14 59 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 5 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 9 53 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 94 522 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.10 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: AECI 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 0 4 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 4 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 2 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 2 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 6 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 

Quadro 5.1.1.2.11 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: AFEPAR 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 2 2 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2 2 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 1 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 3 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 2 5 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.12 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: GM 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 25 23 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 25 23 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 21 17 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 1 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 4 5 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 7 19 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 32 42 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.13 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: SE (SAA e SPO) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
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1.   Servidores de Carreira (1.1) 5 287 
1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 5 287 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 5 254 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 13 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 20 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 5 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 19 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 5 311 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.14 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: CONJUR 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 37 32 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 37 32 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 33 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 32 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 3 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 0 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 38 32 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.15 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: CA 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 2 21 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2 21 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2 19 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 1 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 3 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 3 24 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.2.16 – Distribuição da Lotação Efetiva - classificação tipo 2: SNJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 14 95 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 14 95 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 6 58 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 7 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 7 30 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 7 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 14 102 

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
 
Quadro 5.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 
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1.   Cargos em Comissão 118 112 251 303 
1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 1 1 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 117 111 250 302 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 23 55 86 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 6 15 37 
1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 21 51 61 
1.2.4.    Sem Vínculo Não há 56 121 110 
1.2.5.    Aposentados Não há 5 8 8 

    1.3. Funções Comissionadas do Poder Executivo (*) 79 71 84 13 
    1.3.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 37 41 4 
    1.3.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 18 23 5 
    1.3.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 16 20 4 

2.   Funções Gratificadas 59 36 20 20 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 34 18 19 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 2 2 1 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)  256 219 355 336 
(*) A partir do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, com vigência em 5 de outubro de 2017, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública passou a contar com Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE em sua Estrutura 
Regimental. 
Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 
 
Análise Crítica: 

 
O Quadro de Pessoal do Núcleo Central do Ministério da Justiça e Segurança Pública conta 

com um quantitativo reduzido de servidores para a implementação de projetos e ações de crescente 
complexidade, o que impacta também a SE no que diz respeito à força de trabalho frente às 
necessidades da Unidade. 

Em face desse déficit da força de trabalho, atualmente, a SE conta com 62 servidores sem 
vínculo com a Administração Pública no exercício de cargo em comissão.  

Além disso, a Unidade conta com 5 profissionais contratados por tempo determinado, na forma 
da alínea "i" do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, conforme autorização 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Portaria nº 242, de 28 de 
julho de 2014, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao gerenciamento do projeto Sistema 
Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas – SINESP. 

Por outro lado, o MJ vem buscando alternativas para recompor a força de trabalho das unidades 
integrantes da Pasta, tais como pedido de concurso público. Todavia, algumas ações fogem da 
governabilidade do órgão. 
 
5.1.2. Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, tempo para 
aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da unidade 
 

No âmbito da SE, o nível de escolaridade entre os servidores corresponde a: 0,3% com Ensino 
Fundamental incompleto; 1% com Ensino Fundamental; 21% com Ensino Médio; 65% com Ensino 
Superior; 10% com Aperfeiçoamento, Especialização ou Pós-Graduação; 2% com Mestrado; e, 1% 
com Doutorado. 

No que se refere ao perfil etário dos servidores em exercício nessa Unidade, observa-se a 
seguinte distribuição: 9%, 40%, 20%, 22% e 9% nas faixas “até 30”, “de 31 a 40”, “de 41 a 50”, “de 
51 a 60” e “acima de 60” anos, respectivamente, causando preocupação na Administração, pois há 
risco de evasão de servidores, seja pelos mais novos que buscam melhores oportunidades de salários, 
seja pelos mais velhos que podem sair a qualquer momento pelo instituto da aposentadoria. 
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Do total de 418 servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ em exercício na SE, 108 
completaram ou completarão os requisitos para aposentadoria até o ano de 2019, representando 26% 
do pessoal efetivo.  
 
5.1.3. Política de Capacitação e Treinamento de pessoal 
 

No âmbito do MJ, foi instituída a Política de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, por meio da 
Portaria nº 2.716, de 5 de agosto de 2013, com as seguintes diretrizes: i) promoção da excelência na 
qualidade dos serviços prestados à sociedade, partindo das premissas de transparência, eficiência, 
eficácia e efetividade; ii) promoção à formação e à educação contínua dos servidores; iii) adequação 
das competências requeridas dos servidores aos objetivos do MJ, tendo como referência o PPA e o 
Plano Estratégico do MJ; iv) divulgação e gerenciamento das ações de capacitação e 
desenvolvimento; v) racionalização dos recursos;  vi) mensuração dos resultados advindos das ações 
de capacitação e desenvolvimento com vistas a otimizar os investimentos; e, vii) responsabilização 
dos dirigentes na avaliação das necessidades, bem como no acompanhamento dos resultados das 
ações de capacitação e desenvolvimento. 

Registra-se que no exercício de 2016 foi realizado o levantamento das necessidades de 
capacitação junto às unidades administrativas do MJ para o ano de 2017. Dentre os temas 
demandados, destacam-se: licitações, contratos, convênios e prestação de contas, execução 
orçamentária e financeira, liderança e gestão estratégica.  

No âmbito da SE, foram concedidas 278 oportunidades de capacitação (cursos e seminários) 
aos servidores. 

Cabe ainda mencionar que o MJ oferece oportunidades de capacitação de longa duração por 
meio dos seguintes programas: Bolsa Universitária (custeio de até 50% da mensalidade do curso de 
graduação); Bolsas Integrais de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado; Curso de inglês ministrado 
pelo Centro Cultural Thomas Jefferson; e Programa de Incentivo à Participação em Cursos de Idioma 
Estrangeiro (custeio de até 50% da mensalidade, até o limite máximo de R$ 200,00). 

Dessas ações, houve a participação de: 78 servidores no curso de inglês; 3 servidores 
beneficiados com o Bolsa Universitária; 2 servidores com o Programa de Incentivo à Participação em 
Cursos de Idioma Estrangeiro. 
 
 
5.1.4. Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, especialmente 
à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, demonstrando as medidas 
adotadas para tratar a irregularidade identificada. 

 
No âmbito do Poder Executivo Federal, o controle de possíveis acumulações vedadas de cargos, 

funções e empregos públicos é realizado pelo órgão central do SIPEC, a Secretaria de Gestão de 
Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por dois meios: 

a) Parametrização no SIAPE, no qual é bloqueada a operação de cadastramento de um novo 
vínculo funcional, quando detectada a ocorrência de ocupação de um cargo público não acumulável 
no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 

b) Cruzamento das bases de dados do SIAPE com os dados da Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS, que se detectado algum possível caso, é encaminhado ao órgão de exercício do 
respectivo servidor para verificação. 

Em ambas as situações, a possível ocorrência deve ser apurada por meio de processo 
administrativo, no qual é assegurado o contraditório e a ampla defesa ao servidor. 

Destaca-se ainda, que no âmbito interno, o servidor no momento da posse em cargo público 
apresenta declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, 
respeitando as situações previstas na Constituição Federal. Ademais, o servidor se compromete a 
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comunicar à CGGP, qualquer alteração que vier a ocorrer em sua vida funcional e de que está ciente 
de que declarar falsamente é crime previsto em Lei. 

No exercício de 2017, não foi detectada nenhuma ocorrência de possível acumulação vedada 
de cargos, funções e empregos públicos. 
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5.1.5. Demonstrativo das Despesas com Pessoal 
 

Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições  

 
Gratificações  

 Adicionais  
 

Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciário 

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017 254.695,69 0,00 22.561,74 0,00 23.968,42 0,00 27.098,99 0,00 0,00 328.324,84 
2016 308.122,83 0,00 21.171,78 1,097,30 98.742,86 0,00 7.863,98 0,00 0,00 436.998,75 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2017 14.263.428,99 3.942.927,03 25.156.774,72 1.167.113,30 2.654.336,20 1.507.214,57 476.984,07 62.178,82 158.343,15 49.389.300,85 
2016 13.764.463,49 3.634.461,69 23.603.333,17 1.076.948,87 2.864.134,95 1.540.496,32 528.092,87 107.094,69 137.405,72 47.256.431,77 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2017 0,00 3.521.822,55 614.623,36 115.921,41 802.401,79 8.809,35 198.761,30 35.665,38 0,00 5.298.005,14 
2016 0,00 2.866.932,68 500.883,03 83.291,19 490.572,12 12.953,88 151.493,94 35.295,99 0,00 4.141.422,83 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2017 0,00 4.426.482,80 396.208,80 72.324,77 652.470,40 69.593,93 209.760,84 29.398,92 0,00 5.856.240,46 
2016 0,00 4.682.795,35 392.816,34 108.439,17 762.245,13 68.590,21 745.005,03 21.675,22 0,00 6.781.566,45 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2017 4.630.505,11 2.435,92 4.467.556,03 255.218,85 673.546,73 483.043,11 88.627,51 40.213,66 91.168,15 10.732.315,07 
2016 3.953.650,41 0,00 3.563.783,46 208.432,84 577.155,00 467.159,04 90.692,96 43.970,98 37.456,69 8.940.198,14 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2017 298.800,00 0,00 24.900,00 5.533,32 20.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.573,32 
2016 292.990,00 0,00 24.900,00 8.299,98 20.632,59 22.410,00 0,00 0,00 0,00 369.232,57 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 
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5.1.6. Gestão de Riscos Relacionados com Pessoal 
 

O déficit de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
agravou-se, principalmente, pela ausência de concurso público para este órgão nas décadas de 80 e 
90, contrapondo com o gradativo e significativo aumento das atribuições institucionais da Pasta ao 
longo desse mesmo período. 

Não obstante a realização de concursos públicos nos anos de 2009 e 2013, os quantitativos 
autorizados foram aquém do número necessário de servidores. Destaca-se que, o concurso público de 
2009 teve como objetivo a substituição dos prestadores de serviços (considerados como impróprios) 
por servidores, cujo quantitativo já não era suficiente para fazer frente à notória ausência de servidores 
públicos, então verificada no Ministério da Justiça. 

Já com relação ao concurso de 2013, do total de 838 vagas solicitadas, só foram autorizadas, 
pela Portaria MP nº 592, de 10 de dezembro de 2012, 110 vagas, sendo deste quantitativo 10 de 
Administrador, 95 de Analista Técnico-Administrativo, 1 de Contador e 4 de Economista, sob 
alegação de restrições orçamentárias. No ano de 2015, foi autorizada a nomeação de 7 candidatos 
excedentes, sendo 5 para o cargo de Administrador, 1 para o cargo de Economista e 1 para o cargo 
de Engenheiro. 

Entretanto, os servidores do Quadro de Pessoal do MJ são integrantes do Plano Geral de Cargos 
do Poder Executivo – PGPE e percebem uma das mais baixas remunerações do Serviço Público 
Federal, trazendo como consequências considerável índice de desistência à posse no cargo efetivo e 
evasão de servidores qualificados. 

Do concurso público de 2009, de um total de 604 cargos oferecidos (considerando as 450 vagas 
iniciais e 154 vagas excedentes), apenas 326 vagas estão providas no MJ (posição: 31/12/2017), em 
face da grande oferta de cargos públicos com remunerações melhores, inclusive no Poder Executivo 
Federal. 

Com referência ao concurso público de 2013, cujos provimentos iniciaram a partir de março de 
2014, apresenta-se o índice de 36% de desistência dos candidatos para assumir o cargo público. Além 
disso, 34% dos candidatos empossados solicitaram vacância do cargo. Assim, o MJ conta com 100 
servidores oriundos desse certame (posição: 31/12/2017). 

Diante desse cenário e considerando a carência de servidores, o MJ encaminhou em 2013, e 
novamente em 2014, 2015 e 2016, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão à época, 
pedidos de autorização para realização de concurso público, conforme quadro a seguir. No entanto, 
os pedidos foram indeferidos sob a alegação de que os Projetos de Lei dos exercícios de 2014, 2015, 
2016 e 2017, encaminhados ao Congresso Nacional, não contemplaram recursos orçamentários para 
a implementação das referidas propostas. 
 

Tabela 44: Pedidos de Concurso Público – 2013 a 2016 

Cargo Nível 
Quantitativo de Cargos 

2013 2014 2015 2016 
Administrador NS - - 10 18 
Analista Técnico-Administrativo NS - - 74 92 
Analista Técnico de Políticas Sociais NS - - 70 145 
Arquiteto NS - 5 10 4 
Arquivista NS - - 1 2 
Assistente Social NS - - 1 1 
Bibliotecário NS - - 6 2 
Contador NS - 5 5 8 
Economista NS - - 4 2 
Enfermeiro NS - - 1 1 
Engenheiro NS 4 10 20 12 
Estatístico NS - 5 5 7 
Médico NS - - 4 4 
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Psicólogo NS - - 1 3 
Sociólogo NS - - 1 1 
Técnico em Assuntos Educacionais NS - - 10 0 
Técnico em Comunicação Social NS - 10 20 38 
Agente Administrativo NI 200 200 50 109 
Auxiliar de Enfermagem NI - - 1 1 
Técnico em Contabilidade NI - - - 7 

Total 204 235 294 457 
Fonte: SEI 

 
Novamente, em maio de 2017, foi solicitado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão autorização para realização de concurso público para 162 cargos de Analista Técnico de 
Políticas Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais e 400 cargos do PGPE, sendo 
35 de Administrador, 218 de Analista Técnico-Administrativo, 5 de Arquiteto, 2 de Arquivista, 4 de 
Assistente Social, 3 de Bibliotecário, 12 de Contador, 4 de Economista, 2 de Enfermeiro, 8 de 
Engenheiro, 11 de Estatístico, 4 de Médico, 5 de Psicólogo, 3 de Sociólogo, 6 de Técnico em Assuntos 
Educacionais, 6 de Técnico em Comunicação Social, 66 de Agente Administrativo, 2 de Auxiliar de 
Enfermagem e 4 de Técnico de Contabilidade, por meio do Aviso nº 675/2017-MJ. No entanto, até o 
encerramento do exercício, o pedido não tinha sido indeferido. 

Com relação às possíveis aposentadorias, 190 servidores completaram ou estão prestes a 
completar os requisitos para aposentadoria até o ano de 2019, ou seja, 27% do Quadro de Pessoal do 
MJ. Embora a possibilidade dessas aposentadorias acontecerem na totalidade seja mínima, cada vez 
que um servidor se aposenta, agrava mais a situação do déficit de pessoal, pois não há a reposição de 
imediato. 

A fim de estabelecer uma política de remuneração capaz de manter o quadro de pessoal desta 
Pasta, o MJ encaminhou em 2012 e 2013, respectivamente, as seguintes propostas: 

- Plano de Gratificações composto pela Gratificação de Apoio à Execução de Políticas de 
Justiça, Segurança e Cidadania – GAJUSC e pela Gratificação de Desempenho de Apoio à Execução 
de Políticas de Justiça, Segurança e Cidadania – GDAJUSC; e 

- Plano de Carreira: constituído pelos cargos de Analistas e Técnicos de Justiça, Cidadania e 
Segurança Pública (a serem criados) e demais cargos de provimento efetivo de nível superior, 
intermediário e auxiliar, cujos titulares encontram-se lotados nas Unidades do Núcleo Central do MJ, 
que seriam enquadrados no novo plano, salvo manifestação irretratável, mantendo-se as 
denominações e as atribuições do cargo já definidas por legislação específica. 

Todavia, ambos pedidos foram indeferidos sob a alegação de que as atuais diretrizes 
governamentais são no sentido de não se instituir novas gratificações específicas para determinado 
grupo de servidores de órgão ou entidade nem novos planos de carreiras e cargos específicos para 
órgão ou entidades da Administração Pública Federal. No caso das gratificações, evita-se o aumento 
das distinções remuneratórias no âmbito da Administração Pública Federal. Já no caso dos planos de 
carreiras, busca-se privilegiar a transversalidade, no sentido de que os servidores de um plano de 
carreiras e cargos existente possam ser alocados de acordo com as necessidades do órgão. 

Em razão da necessidade de constituir um Quadro de Pessoal permanente e qualificado que 
possa dar continuidade às ações governamentais, novamente o MJ, no exercício de 2014, submeteu a 
proposta do Plano de Gratificações, por meio do Aviso nº 653, de 30 de maio de 2014.  O Plano de 
Gratificações foi indeferido, em dezembro de 2015, sob a alegação de que o Projeto de Lei do 
exercício de 2016, encaminhado ao Congresso Nacional, não contemplou recursos orçamentários 
para a implementação da referida proposta. 

Em que pese todas as dificuldades encontradas, esta Pasta continua empenhada a reduzir o 
déficit da força de trabalho das unidades integrantes do MJ. 
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5.1.7.  Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 
- Absenteísmo: O indicador gerencial “absenteísmo”, utilizado no Núcleo Central do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, busca medir as ausências dos servidores, no qual são computados todos 
os tipos de afastamentos, inclusive aqueles considerados por lei como de efetivo exercício, tais como: 
licença para tratamento da própria saúde, licença à gestante, licença casamento, licença falecimento, 
entre outras. Para se obter esse índice é utilizada a fórmula: 
 

ABS:          nº de dias de ausências             , em que: 
          nº de servidores x nº de trabalho 
 
nº de dias de ausências = quantidade de dias de ausências dos servidores no exercício de 2017; 
nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade; 
nº de dias de trabalho = quantidade de dias no ano. 

 
Ressalte-se, que no item “nº de dias de trabalho” será considerado o número de 365 dias 

correspondente ao um ano civil (sem excluir os dias não úteis), uma vez que vários afastamentos dos 
servidores embora tenham incidência em finais de semana ou feriados, são computados como “efetivo 
exercício”. 

Olhando a realidade do então Ministério da Justiça e Segurança Pública, como parâmetro, 
entende-se que um índice de absenteísmo aceitável seria em torno de 10%, pelos seguintes aspectos: 

a) Antes do exercício de 2010, os últimos provimentos para os cargos efetivos se deram da 
seguinte forma: em 1988, mediante concurso público (processo seletivo para todo o Poder Executivo 
Federal) promovido pelo extinto Departamento de Administração de Serviço Público – DASP; em 
1994, por meio de aproveitamento dos candidatos habilitados nos concursos públicos efetuados pelos 
Ministérios da Marinha (hoje Comando da Marinha) e do Ministério da Educação; e ano de 1998, 
para as vagas remanescentes de Técnico de Contabilidade e Técnico em Assuntos Educacionais, o 
que contribuiu para uma concentração na faixa etária “acima de 51 anos” de 39% dos servidores 
efetivos do Quadro de Pessoal do MJ. Naturalmente, essa concentração contribui para estipular um 
índice diferenciado, pois é comum que à medida que as idades avancem alguns problemas de saúde 
também sobressaiam.  

b) Com a nomeação e posse de novos servidores em cargos efetivos, em virtude de habilitação 
em concurso público promovido por este Ministério, houve também uma concentração de 49% do 
efetivo nas faixas etárias “até 30 anos” e “de 31 a 40 anos”. Parte desse grupo são mulheres que estão 
em fase reprodutiva, podendo se afastar por licença à gestante por até 180 dias (concessão inicial e 
prorrogação).  

Por meio da fórmula acima mencionada, foi calculado o índice de absenteísmo da SE, no qual 
se chegou ao seguinte resultado: ABS: [22.769 / (617 x 365)] x 100 = 10%. 
 
- Acidentes de trabalho: No Núcleo Central do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número 
de acidentes de trabalho é pequeno, levando em consideração os últimos 3 exercícios, sendo que no 
ano de 2017 houve apenas 3 casos no total.  Para as unidades do MJ em que ocorreram os eventos, a 
CGGP utilizou a seguinte fórmula: 

 
AT =    (nº de casos x 100) , em que: 
                nº de servidores 

 
nº de casos = quantidade de acidentes de trabalho; 
nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 
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Considerando a natureza dos cargos efetivos que compõem o Quadro de Pessoal do MJ, bem 
como as atividades desenvolvidas, pode-se dizer que o nível de risco no trabalho é pequeno, se 
tomarmos por referência outros cargos da Administração Pública, como os de carreira policial. 
Entretanto, como há fatores que não estão ao alcance da governabilidade da Pasta, como, por 
exemplo: acidente no percurso residência-trabalho e vice-versa, considera-se aceitável um índice de 
até 2%, sendo que o ideal seria que não ocorressem casos de acidente de trabalho. 

No exercício de 2017, na SE, houve 1 caso de acidente de trabalho. 
Utilizando-se a fórmula supracitada, obteve-se o índice de 0,16%, concluindo-se que o 

resultado está dentro do limite aceitável. 
 
- Doenças Ocupacionais: Observando o Código Internacional de Doenças – CID, foram levantados 
os afastamentos que podem ter sido provocados por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. 
Considerando a complexidade do tema, foi estipulado para o exercício de 2017 que o índice aceitável 
seria de até 5%.  

Destaca-se que, no âmbito do Núcleo Central do MJ, a principal causa de afastamento tem 
relação com doença do aparelho locomotor. Há também ocorrências de transtornos mentais e 
comportamentais. Todavia, por ser uma questão sigilosa tratada apenas no âmbito do Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, não é possível identificar os CID por Unidades, 
tão somente classificar como doença ocupacional ou não. Para se obter o índice de Doenças 
Ocupacionais é utilizada a seguinte fórmula: 

 
DO: (nº de servidores com doenças ocupacionais x 100), em que: 

                                nº de servidores 
 

nº de servidores com doenças ocupacionais = quantidade de servidores que tiveram doenças 
classificadas pelo CID como doenças ocupacionais; 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 
 

No exercício de 2017, na SE, não houve caso de doença ocupacional. 
 

- Rotatividade: Para mensurar o índice de rotatividade, a CGGP utiliza a seguinte fórmula: 
 

ROT: (entrada + saída)/ 2 x 100, em que: 
                  nº de servidores 
 
entrada = quantidade de ingressos na Unidade; 
saída = quantidade de egressos na Unidade;  
nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 
A rotatividade é um assunto que sempre desperta preocupação na organização, pois quando o 

índice é alto, possivelmente há reflexo na produtividade do trabalho. Todavia, caso isso ocorra, a 
instituição deve detectar as possíveis causas determinantes que impactam na mensuração deste 
indicador. 

No caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na mensuração do índice de rotatividade, 
são considerados os seguintes aspectos: 

a) Os cargos de Direção e Assessoramento e Assessoramento Superior – DAS, são de livre 
provimento, podendo haver, sempre que houver interesse público, a nomeação e exoneração dos seus 
ocupantes, a qualquer tempo, o que contribui para elevação do índice; e 

b) Os cargos efetivos do MJ estão inseridos no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – 
PGPE, que é um dos Planos de Cargos com os menores salários na Administração Pública. Com isso, 
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os servidores buscam constantemente outros cargos públicos, com melhores remunerações, inclusive 
no próprio Poder Executivo. 

Assim, embora o ideal seja um índice de rotatividade de 10%, uma vez que o ingresso de 
pessoas também traz benefícios para a organização, oxigenando o ambiente de trabalho, com a 
introdução de novos conhecimentos e habilidades, há aspectos que fogem à governabilidade do órgão. 

Utilizando-se a fórmula acima mencionada, em que: ROT = {[(237+264)/2]/617x100}, obtém-
se um índice de rotatividade de 81%. 
 
- Disciplina: De acordo com as normas legais, para aqueles servidores que não cumprem seus deveres 
funcionais, poderão ser aplicadas penalidades disciplinares de advertência, suspensão, demissão, 
destituição de cargo em comissão, dentre outras. A questão envolve conduta do profissional e o ideal 
é que não haja nenhum caso. Para medir esse índice, a CGGP utiliza a seguinte fórmula: 

 
DISC:     nº de penalidades     , sendo: 
               nº de servidores 
 
nº de penalidades = quantidade de penalidades (advertência, suspensão, demissão, destituição 

de cargo em comissão, dentre outras); 
nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 
No exercício de 2017, não constam nas pastas funcionais dos servidores da UPC penalidades 

disciplinares. 
 
5.1.8.  Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários  
 
5.1.8.1. Contratação de Estagiários 
 
Quadro 5.1.8.1. Contratação de Estagiários 

Nível de Escolaridade 
 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 
exercício de 

2016 
(em R$) 

Despesa no 
exercício de 

2017 
(em R$) 

1º Semestre 
2016 

2º Semestre 
2016 

1º 
Semestre 

2017 

2º 
Semestre 

2017 
1.      Nível superior 427 516 332 325 2.327.582,39 1.721.679,62 

1.1    Área Fim 253 269 208 179 1.279.499,77 925.803,97 
1.2    Área Meio 174 247 124 146 1.048.082,62 795.875,65 

2.      Nível Médio 39 49 81 71 311.302,88 219.855,21 
2.1    Área Fim 0 0 0 0 - - 
2.2    Área Meio 39 49 81 71 311.302,88 219.855,21 

3.      Total (1+2) 466 565 413 396 2.638.885,27 1.941.534,83 
Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 

 
A contratação de estagiários para participarem do Programa de Estágio do MJ segue as 

disposições contidas na Portaria nº 1678, de 15 de novembro de 2012, que regulamentou o referido 
programa no âmbito deste Núcleo Central. 

Ressalta-se, que a contratação de estagiários de nível médio dar-se-á para a realização de 
atividades de apoio. Já a contratação de estagiários de nível superior, em sua grande maioria, destina-
se ao apoio às atividades finalísticas das unidades administrativas do órgão, obedecendo à grade 
curricular do estagiando. 

Todavia, destaca-se, que há uma grande rotatividade de estagiários, o que pode ser explicado 
pelo valor da bolsa estágio. 
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5.1.8.2. Contratação de Mão de Obra para Atividades Não Abrangidas pelo Plano de Cargos (Regular) 
 
Quadro 5.1.8.2. Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidades Contratantes 
Nome: CGDS/ CGAE 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades Contratadas 
Nível de escolaridade mínimo 

exigido dos trabalhadores 
contratados 

Sit.  

Valor 
estimado de 
execução em 

2017 (R$) Início Fim 

2014 

Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de técnico em 
secretariado, secretariado executivo e 
secretariado executivo bilíngue para o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

ÁGIL SERVIÇOS 
ESPECIAIS LTDA  

(72.620.735/0001-29) 
01/08/2014 30/06/2017 

Secretário Executivo Bilíngue – 
Nível Superior 

Secretário Executivo – Nível 
Superior 

Técnico em Secretariado – Nível 
Médio 

Finalizado 15.378.533,11 

2016 

Contratação de empresa remanescente 
especializada para a prestação de serviços 
de recepcionista e contínuo, para o 
Ministério da Justiça. 

DINÂMICA 
ADMINISTRAÇÃO, 

SERVIÇOS E OBRAS 
LTDA 

(00.332.833/0008-26) 

25/07/2016 30/06/2017 
Contínuo – Nível Médio 

Recepcionista - Nível Médio 
Finalizado  3.278.083,80 

2011 

Contratação de empresa especializada na 
prestação, de forma contínua, dos serviços 
de Brigada contra Incêndio e pânico a 
serem executados nas dependências do MJ. 

WMED UTI-MÓVEL 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

LTDA 
(07.720.240-0001-00) 

28/08/2011 
27/08/2017 

caráter 
excepcional 

Nível Fundamental Finalizado 1.341.985,95 

2014 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada em segurança e na prestação 
continuada de serviços de vigilância 
armada e desarmada ininterrupta, vigilância 
patrimonial mediante uso de arma letal e 
não letal, incluindo o fornecimento de 
uniformes e equipamentos visando atender 
às necessidades institucionais do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública. 

CITY SERVICE 
SEGURANÇA LTDA 
(37.077.716/0001-05) 

09/01/2014 08/01/2019 Nível Fundamental Vigente 14.646.727,79 
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2017 

Contratação de empresa especializada, com 
capacidade organizacional, estrutura e 
recursos disponíveis, para execução de 
forma contínua, ininterrupta e exclusiva de 
serviços de prevenção e combate a 
incêndio, abandono de área, primeiros 
socorros e atendimento de emergência em 
edificações por meio de “BRIGADISTAS 
DE INCÊNDIO - BOMBEIROS CIVIS”, 
conforme a Lei 11.901/09 e demais normas 
correlatas, com certificado de 
credenciamento emitido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

GOLD SERVIÇOS DE 
MONITORAMENTO E 
LIMPEZA LTDA – EPP 

(05.020.143/0001-89) 

01/06/2017 31/05/2018 Nível Fundamental Vigente 1.806.332,50 

2014 

Contratação de empresa remanescente 
especializada na prestação dos serviços de 
execução indireta de limpeza, conservação 
e higienização no âmbito do MJ, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-
obra uniformizada, de material de limpeza, 
de material de consumo e de equipamentos 
adequados a execução dos trabalhos, a 
serem executados nas unidades deste 
Ministério: Arquivo Central, Shopping ID 
(Senasp), Força Nacional (Base Cruzeiro 
Velho e na cidade de Gama/DF) e SEPPIR. 

RDJ – ASSESSORIA E 
GESTÃO EMPRESARIAL 

EIRELI 
(06.350.074/0001) 

 

08/12/2014 
07/12/2018 

caráter 
excepcional 

Servente - Nível Fundamental 
Incompleto 

Encarregado – Nível Médio 
 

Vigente 799.608,40 

2012 
Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de limpeza com mão-de-obra e 
materiais inclusos. 

REAL JG SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI 

(08.247.960/0001-62) 
07/12/2012 

06/12/2018 
caráter 

excepcional 

Servente – Ensino Fundamental 
Incompleto 

Encarregado – Nível Médio 
Vigente 3.408.193,96 

2014 

Contratação de empresa para a prestação 
dos serviços de jardinagem, com 
fornecimento de mão-de-obra 
uniformizada, para conservação e 
manutenção dos jardins dos Edifícios Sede, 
Anexos I e II e do espelho d’água do MJ. 

ÁGIL SERVIÇOS 
ESPECIAIS LTDA 
72.620.735/0001-29 

22/01/2014 21/01/2019 
Encarregado - Nível Médio 

Jardineiros – Ensino Fundamental 
Incompleto 

Vigente 300.432,12 
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2014 

Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços continuados na área 
de apoio operacional e atividades de 
Carregador e Almoxarife. 

COQUEIRO E PEREIRA 
CONSULTORIA EIRELI 

ME 
(04.927.866/0001-01) 

18/12/2014 17/12/2018 

Almoxarifes: Ensino Médio 
Completo 

Carregador: Ensino Fundamental 
Completo 

Vigente 1.296.300,62 

2015 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de transportes, 
incluindo veículos e motoristas 
devidamente habilitados para transporte de 
pessoas em serviço, materiais, documentos 
e pequenas cargas, para atender à demanda 
do MJ em deslocamentos, aferidos por 
quilômetro rodado. 

VIP SERVICE CLUB 
LOCADORA E SERVIÇOS 

LTDA 
(02.605.452/0001-22) 

09/01/2015 08/01/2019 Ensino fundamental Vigente 2.729.979,17 

2017 

Contratação de empresa especializada para 
a prestação exclusiva de serviços de 
Técnico em Secretariado, Secretariado 
Executivo, Secretariado Executivo 
Bilíngue, Recepcionista e Contínuo. 

DEFENDER 
CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA LTDA 
(09.370.244/0001-30) 

01/07/2017 30/06/2018 

Secretário Executivo Bilíngue – 
Nível superior 

Secretário Executivo – Nível 
Superior 

Técnico em Secretariado – Nível 
técnico 

Recepcionista – Nível Médio 
Contínuo – Nível Fundamental 

Vigente 7.997.355,40 

2014 

Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de copeiragem 
(copeira, garçom, operador de carga e 
descarga, auxiliar de encarregado e 
encarregado geral), com fornecimento de 
todo material de consumo relacionado e 
necessário à execução dos serviços. 

REAL JG SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI 

(08.247.960/0001-62) 
21/10/2014 20/10/2018 

Copeira – Nível Fundamental 
Incompleto 

Garçom – Nível Fundamental 
Incompleto 

Encarregado – Nível Médio 
Completo 

Aux. Encarregado – Nível Médio 
Completo 

Operador de Carga – Nível 
Fundamental Completo 

Vigente 4.923.461,04 

2015 

Prestação de serviços de operação e 
manutenção dos sistemas de ventilação, 
exaustão, sistema central de ar 
condicionado 

LIGA ENGENHARIA, 
(26.972.885/0001-84) 

09/10/2015 08/10/2020 

Não há exigência de nível de 
escolaridade para expressa porém 

como o cargo de menor 
complexidade é o de auxiliar, 

infere-se que o nível de 
escolaridade mínimo seja o 

Ensino Fundamental. 

Vigente 580.847,41 
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2016 

Prestação de serviços continuados de 
manutenção predial preventiva, preditiva 
nos sistemas elétrico, hidrossanitário e 
outros. 

ENGEMI 
(04.768.702/0001-70) 

31/03/2016 30/03/2021 Ensino Fundamental (auxiliares) Vigente 2.202.612,81 
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5.1.9. Contratação de Consultores com base em Projetos de Cooperação com Organismos 
Internacionais 
 
5.1.9.1.  Contratação no âmbito da Secretaria Executiva do MJ 
 

Por meio do projeto OEI/BRA/14/002, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-
Americano – OEI, o Ministério da Justiça e Segurança Pública formalizou acordo de cooperação 
técnica internacional com o objetivo de modernizar a capacidade institucional do MJ na formulação, 
gestão e avaliação de políticas relacionadas à cidadania, justiça e segurança pública no Brasil. 

Para o processo de escolha dos consultores, o Ministério seguiu as orientações da Agência 
Brasileira de Cooperação – ABC do Ministério das Relações Exteriores, Manual de Contratação de 
Consultorias da CGU, e demais legislações pertinentes. Os editais foram publicados tanto no sítio do 
MJ quanto em jornais de grande circulação. 

Todas as consultorias contratadas no âmbito do projeto foram finalizadas em 2016, com a 
entrega dos respectivos produtos. Devido às restrições orçamentárias e às mudanças na gestão 
administrativa, o projeto ficou sobrestado até outubro de 2017.  

Consoante a Portaria n° 872, de 17 de outubro de 2017, foram designados para a equipe de 
Gestão do Projeto os servidores do DEPEN, ficando então a cargo daquele Departamento a execução 
do referido projeto. 

 
5.1.9.2. Contratação no âmbito da Secretaria Nacional da Justiça 

 
Ao final do ano de 2015, a SNJ firmou parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD como o objetivo de aumentar a eficiência e a efetividade das ações que 
constituem a política nacional de justiça, por meio do auxílio à elaboração de políticas nacionais, do 
emprego de ferramentas de gerenciamento de processos, de tecnologia da informação e de 
disseminação, aperfeiçoando o nível de serviço dos usuários e ampliando a participação social nas 
políticas públicas. 

Buscando qualificar a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública nas suas agendas 
prioritárias, por meio da institucionalização das políticas e do uso de evidências em seu desenho, 
implementação e monitoramento, em especial da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, celebrou-se no âmbito do PRODOC BRA 15/007 - "Fortalecimento da capacidade 
institucional e da participação social na política de justiça", em 07 de março de 2016, uma Carta 
Acordo entre o PNUD e o UNODC. 

O objetivo principal foi de fornecer suporte à Secretaria Nacional de Justiça para finalizar o II 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (vigência 2013/2016) e preparar o III Plano 
Nacional. Destacam-se os seguintes produtos entregues: Avaliação do II PNETP; Relatório Nacional 
de dados 2014/2016; Metodologia para o III PNETP. 

Em 2017, a SNJ encerrou a parceria com o PNUD, no âmbito do Documento de Projeto 
BRA/12/013 – Fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil, que teve sua vigência expirada em 
31/12/2017.  Inicialmente, em 2012, tal parceria com o PNUD se deu no âmbito da extinta Secretaria 
de Reforma do Judiciário – SRJ e, posteriormente, em 2016, foi repactuada com a SNJ. O projeto de 
cooperação técnica internacional BRA/12/013 tinha como objetivo geral promover o acesso à Justiça 
e dar visibilidade à discussão sobre o tema em toda a sociedade brasileira. A SNJ apresentou o 
Relatório de Progresso Final do Projeto ao PNUD (por meio do Processo SEI nº 08025.000747/2015-
86). 

Cabe registrar que as mudanças de gestão ocorridas no ano de 2017 causaram impacto no ritmo 
de implementação do projeto, o que ocasionou a descontinuidade da Consultoria Técnica 
Especializada, contratada para assessoria ao desenvolvimento de plano para o biênio 2017-2018 e 
monitoramento da ENAJUD.  
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Embora descontinuada pela SNJ, a princípio, a consultoria auxiliou a SNJ no resgate histórico 
da ENAJUD, de grande relevância para a SNJ conhecer as atividades realizadas pela extinta SRJ e 
estabelecer novos parâmetros de atuação, verificando o cumprimento das metas inicialmente 
estabelecidas, sistematizando os resultados alcançados e analisando, ainda, a necessidade de 
rediscussão das metas não cumpridas ou parcialmente cumpridas. 

Além disso, a consultoria apresentou metodologia de formulação participativa do planejamento 
e monitoramento da ENAJUD, bem como sistematizou as informações que resultaram dos debates e 
deliberações feitas nas reuniões de grupos focais e de grupos temáticos de trabalho realizadas no 
início de dezembro de 2016, no MJ. Na ocasião, resgatou-se o compromisso dos órgãos envolvidos e 
realizou o apontamento das necessidades/prioridades atinentes à política de não judicialização.  

No âmbito da referida consultoria foram entregues os seguintes produtos:  
- Dezembro de 2016: produto I - relatório de avaliação da fase inicial da ENAJUD (valor: R$ 

6.750,00); produto II - proposta de metodologia para reunião de planejamento 2017-2018 – memória 
das reuniões do dia 06 e 07 de dezembro (valor: R$ 3.375,00); 

- Março de 2017: produto III - relatório de sistematização dos resultados da oficina de 
planejamento da ENAJUD (valor: R$ 10.125,00); produto IV - proposta de metodologia de 
monitoramento do planejamento da ENAJUD (valor: R$ 6.750,00). 

Devido à descontinuidade da consultoria em 2017, não houve a entrega dos seguintes produtos: 
produto V - relatório de monitoramento do primeiro semestre de implementação do planejamento da 
ENAJUD (valor: R$ 20.250,00); produto VI - relatório de monitoramento do segundo semestre de 
implementação do planejamento da ENAJUD (valor:  R$ 20.250,00). 
 
 
5.2. Gestão do Patrimônio e Infraestrutura 
 
5.2.1.  Gestão de Frota de Veículos 
 

Atualmente, a gestão da frota de veículos do Ministério da Justiça e Segurança Pública é 
realizada com o auxílio de dois contratos: Contrato nº 3/2017 (Processo SEI nº 08084.001457/2016-
36, cujo objeto é o gerenciamento de frotas veiculares com administração de despesas de 
abastecimento dos carros do Ministério; e, o Contrato nº 6/2017 (Processo SEI nº 
08020.004019/2017-55), de manutenção veicular da SENASP, no qual os veículos do MJ estão 
incorporados.  

 Além da frota de veículos do MJ, o transporte de servidores é realizado por meio do Contrato 
nº 01/2015 (Processo SEI nº 08008.001051/2014-02), que visa à prestação de serviços de transportes, 
incluindo veículos e motoristas devidamente habilitados, para transporte de pessoas em serviço, 
materiais, documentos e pequenas cargas, para atender a demanda do órgão em deslocamentos, 
aferidos por quilômetro rodado (Veículos comuns, Van, de carga e executivos). 
 
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: 

- Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação, 
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras 
providências;  

- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais 
pela administração pública federal direta, autárquica e funcional;  

- Instrução Normativa nº 183, de 08 de setembro de 1986, destinada a proporcionar aos Órgãos 
Integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG orientação nos procedimentos a serem adotados 
quando da ocorrência de acidentes com veículos terrestres automotores oficiais;  

- Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
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b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC: 
Os veículos e os serviços relacionados à gestão de frota no âmbito do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública são ofertados de modo a atender as necessidades do órgão e são prestados em 
estrito cumprimento ao que preconiza o Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre 
a utilização de veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e funcional.  

 
c) Grupos de veículos e seus respectivos dados: 

 
Tabela 45: Dados sobre a Frota de Veículos 

Grupos de Veículos 
Quantidade em uso 

Média anual de Km 
rodados 

Idade Média da 
Frota (ano) 

Terc. Frota 
Própria 

Total Terc. Frota 
Própria 

Terc. Frota 
Própria 

Transporte Comum 14 13 25 319.715 25.032 2 11 

Transporte Institucional 7 - 7 126.342 - 2 - 

Transporte de Representação - 7 7 - 37.303 - 9 

Transporte de Cargas 1 - 1 8.899 - 2 - 

Transporte Tipo Van 1 3 4 14.339 3.555 2 15 

Fonte: CGDS 

Cumpre informar que, com a extinção em 2017 da Secretaria Extraordinária de Segurança para 
Grandes Eventos – SESGE, o MJ recebeu 7 veículos, incluindo um tipo Van para renovar a sua frota 
própria. Além disso, outros 6 veículos, todos do tipo comum, que faziam parte da frota foram 
transferidos para o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. 

 
d) Despesas associadas à manutenção da frota: 

- Despesas com manutenção: R$ 86.007,85; 
- Despesas com abastecimento: R$ 117.641,62; 
- Despesas com seguro obrigatório, taxa de licenciamento, placa bronze e vinculada: R$ 

3.338,92.  
 
e) Plano de substituição da frota: 

 
O plano de substituição da frota do MJ prevê a aquisição de novos veículos. Para tanto, em 

2017, foi solicitada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, por meio do 
Ofício n° 728/2017/SE-MJ (Processo SEI nº 08001.007371/2017-71), autorização para que esta Pasta 
possa adquirir veículos do tipo representação, com fundamento no art. 2º da Portaria MP nº 234, de 
19 de julho de 2017. O objetivo é substituir a obsoleta frota que atende ao Ministro de Estado. 

Cumpre informar que também há a necessidade de renovar a frota da equipe de segurança do 
Ministro, pois os veículos apresentam 8 anos de uso. Embora iniciada em 2017, os procedimentos 
visando à substituição da frota têm previsão de conclusão em 2018. 
 
f) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação: 

A escolha da aquisição dos veículos em detrimento à locação deve-se ao fato da especificidade 
do uso dos mesmos, pois são para a utilização pessoal do Ministro da Justiça e Segurança Pública e 
da equipe de segurança que o acompanha. 
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A aquisição de veículos blindados visa à substituição dos veículos atuais, utilizados no 
transporte pessoal do Ministro, que datam de 2008, não possuem blindagem e apresentam natural 
deterioração, aumentando a frequência e os valores das manutenções necessárias.  

Neste sentido, faz-se necessária a aquisição de 2 veículos blindados, a fim de resguardar a 
incolumidade física do dignatário da Pasta, já que atualmente seus deslocamentos são realizados em 
veículo sem blindagem e com quase 10 anos de uso. 

A segurança do Ministro e de seus familiares é de competência do Departamento de Polícia 
Federal e, com a finalidade de dar suporte às atividades inerentes da Divisão de Segurança do 
Gabinete do Ministro, é necessária a aquisição de 4 veículos, visando substituir a atual frota existente 
que se encontra defasada. Esses veículos buscam o oferecimento de aparato técnico, moderno e 
adequado para o cumprimento das missões da equipe de segurança do Ministro, com a eficiência e 
eficácia compatível com a natureza do serviço. 
 
g) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica 
do serviço de transporte: 

A utilização de sistema informatizado de gestão de solicitação de veículos (Carros.MJ), aliada 
aos mecanismos de gerenciamento de frotas (GPS) fornecidos pela empresa terceirizada, levaram a 
uma otimização do uso da frota própria e, em todos os casos possíveis, ao uso compartilhado de 
veículos, formando ações estruturantes ao uso racional e otimizado dos veículos do Ministério 
(terceirizados e próprios).  

O Carros.MJ permite ao solicitante visualizar outras solicitações abertas e solicitar “carona” em 
itinerários congruentes em estímulo ao uso da maior capacidade possível dos veículos. Em situações 
de eventos e/ou reuniões maiores também é incentivado o uso de van para o deslocamento dos 
participantes.  

Em 2017, com a edição da Instrução Normativa SEGEP n° 2, de 20 de fevereiro de 2017, que 
dispõe sobre diretrizes e procedimentos do serviço de agenciamento de transportes terrestre de pessoal 
a serviço dos órgãos da Administração Pública Federal direta, por meio de táxi, no âmbito do Distrito 
Federal, iniciou-se processo de migração dos veículos comuns para o sistema Taxi.Gov, gerenciado 
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Atualmente, a migração está em fase 
de tratativas, sendo prevista a implementação do sistema no MJ em 2018 (Processo SEI nº 
08084.000302/2017- 63).  
 
h) Utilização dos contratos de abastecimento e manutenção pelo Ministério dos Direitos Humanos: 

Desde maio de 2016, com a edição das Medidas Provisórias nº 726/2016 e n° 728/2016, o então 
Ministério da Justiça e Cidadania passou a atender gradualmente as demandas da Secretaria de 
Direitos Humanos – SDH, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR e 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM. Com a edição das Medidas Provisórias nº 
768/2017 e nº 782/2017, a estrutura relacionada a tais Secretarias passou a integrar o criado Ministério 
dos Direitos Humanos – MDH, permanecendo no atual Ministério da Justiça e Segurança Pública a 
competência de prestar apoio àquele Ministério no período de transição. 

Dessa forma, em 2017, o MJ atendeu o MDH nas demandas de abastecimento e manutenção de 
veículos, razão pela qual essas despesas apresentaram aumento substancial em relação aos anos 
anteriores. 
 
5.2.2. Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações Gerenciais sobre 
Veículos nessas Condições 
 

Considerando a finalização do Inventário Físico-Financeiro, exercício 2017, que realizará o 
mapeamento de veículos inservíveis para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Comissão de 
Avaliação, Reavaliação e Alienação do Acervo Patrimonial, estabelecida pela Portaria CGDS nº 2, 
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de 07 de abril de 2016 (Processo SEI nº 08084.002243/2015-04), procederá com a reavaliação e baixa 
patrimonial dos automóveis para que, nos termos do §5º, art. 22, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, seja procedida à alienação dos bens em comento. 

Para os trâmites necessários à destinação de veículos inservíveis, são seguidas as orientações 
contidas nos seguintes normativos: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto nº 99.658, de 30 
de outubro de 1990; Instrução Normativa nº 05, de 08 de abril de 1988; bem como, na Macrofunção 
SIAFI 021134. 

 
5.2.3.  Gestão de Patrimônio Imobiliário da União  
 

A gestão patrimonial de imóveis é realizada no Serviço de Patrimônio, que acompanha e 
atualiza as operações junto ao Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.  

Alguns imóveis foram locados a fim de atender necessidades de espaço físico, uma vez que os 
imóveis pertencentes ao Ministério da Justiça e Segurança Pública não são suficientes para atender 
as atuais demandas. Assim, os contratos de aluguéis, cessão e manutenção de imóveis são geridos 
pela Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGL, com apoio técnico da Coordenação-Geral 
de Arquitetura e Engenharia – CGAE.  

Os imóveis estão distribuídos conforme tabelas abaixo: 
 

Tabela 46: Distribuição Geográfica dos Imóveis da União 

Localização Geográfica 
Quantidade de imóveis de propriedade da 

União de Responsabilidade da UPC 

Exercício 2017 

BRASIL 

UF - Distrito Federal 
4 

Brasília 

UF - Minas Gerais 
1 

Belo Horizonte 

Total (Brasil) 5 
Fonte: Secretaria do Patrimônio da União – SPU, SPIUnet  
 

Tabela 47: Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UPC, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime Estado de 
Conservação 

Valor do Imóvel 
Valor 

Histórico 
Valor 

reavaliado 
200005 9701.17218.500-0 (Terreno Anexo III) Doação Não informado 608.855,55 677.478,21 
200005 9701.22333.500-4 (Anexo I) Doação Não informado 1.196.835,20 2.242.870,45 
200005 9701.22334-500-0 (Sede) Doação Não informado 19.306.957,43 31.818.434,17 
200005 9701.22335.500-5 (Anexo II) Doação Não informado 13.064.512,45 23.707.051,27 
200005 4123.00216.500-4 (Memorial Anistia BH) Doação Ruim 5.742.505,55 7.369.002,39 
Fonte: SPIUnet 
Consulta realizada em 31/01/2018. 

* O valor do imóvel 4123.00216.500-4 (Memorial Anistia BH) corresponde à avaliação realizada em 17/11/2015. 
* Os valores dos demais imóveis correspondem à avaliação realizada em 26/01/2015.  
 

Cabe ressaltar que os imóveis que compõem a Sede e anexos do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública ainda não possuem regularização cartorial, pendência a ser solucionada pela 
Superintendência do Patrimônio da União junto a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal 
TERRACAP/GDF. Tratativas vêm sendo realizadas por aqueles órgãos na tentativa de viabilizar suas 
respectivas vinculações documentais a este Ministério, fato este que prejudica a completude das 
informações no SPIUnet. 
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Com relação à ocorrência e aos atos de formalização de cessão para terceiros, em 2017, o MJ 
contou com dois processos de cessão onerosa com vistas à instalação de Terminais de 
Autoatendimento Bancários e de posto de atendimento avançado de agência bancária, conforme 
descrição abaixo: 

- Cessão Onerosa Banco Itaú: Cessão onerosa de espaço para instalação de Terminais de 
Autoatendimento do Banco Itaú, assinado em 21 de novembro de 2012, cujo último termo aditivo 
encerrou-se em 20 de novembro de 2017. A instituição já foi notificada da necessidade de remoção 
dos equipamentos e os mesmos já foram deligados da rede elétrica do órgão. (Detalhamento da cessão 
no item 5.2.4 deste capítulo). 

- Cessão Onerosa Banco do Brasil: Cessão onerosa de espaço para a instalação e funcionamento 
de Posto Avançado de Atendimento Bancário – PAB e para a instalação de Terminais de 
Autoatendimento. Processo em fase final de regularização. Foi homologado, em 2017, o laudo de 
avaliação do imóvel que determina o valor a ser cobrado no contrato.  

No que diz respeito às despesas anuais com os principais contratos de manutenção, estas 
encontram-se assim distribuídas: 

 
Tabela 48: Despesas Anuais com Contratos de Manutenção 

Serviços - Manutenção Valor Contratual (R$) 
Predial (manutenção elétrica e hidrossanitária, serviços de serralheria e solda, cabeamento 
estruturado, estruturas civis e arquitetônicas, dentre outros) 

R$ 2.783.277,32 

Ar-condicionado R$ 637.168,50 
Elevadores R$ 152.755,78 

Fonte: CGAE 
 

Assim como observado na utilização dos contratos de abastecimento e manutenção pelo 
Ministério dos Direitos Humanos – MDH, informação fornecida no subitem 5.2.1 – “Gestão de Frota 
de Veículos”, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atendeu o MDH nas demandas de 
manutenção predial e manutenção de ar-condicionado no ano de 2017. 

No que diz respeito aos controles de riscos relacionados a gestão de imóveis no período de 
referência deste relatório, a CGAE implementou a realização de duas vistorias semanais das áreas 
comuns dos edifícios do Núcleo Central do MJ, com o objetivo de melhorar a realização de 
manutenções preventivas e identificar sinais iniciais de patologias e situações de risco. Ademais, no 
início de cada mês, os elevadores dos prédios do Núcleo Central, gradativamente, são colocados em 
funcionamento de teste, a fim de identificar possíveis problemas. 

 
5.2.4.  Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas 
 

Tabela 49: Cessão de Espaços Físicos 

Identificação do 
imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 

RIP: 9701.00506.500-5 - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Ed. 
Sede – MJ 
RIP: 9701.00504.500-4 - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - 
Anexo II –  MJ 

Endereço 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Esplanada dos Ministérios, 
Bloco T – Anexo II e Térreo do Ed. Sede. 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 60.701.190/0001-04 

Nome ou Razão Social ITAÚ UNIBANCO S.A 
Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Bancos múltiplos, com carteira comercial 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contrato de cessão de uso oneroso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Instalação de unidades de terminal de caixa eletrônicos. (Conforme 1º 
Termo Aditivo – Processo SEI 08000.008170/2011-13). 
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Prazo da Cessão 21/11/2012 a 20/11/2017 

Caracterização do 
espaço cedido 

Área situada no térreo do Ed. Anexo II, medindo 1,5 m² e área situada 
no térreo do Ed. Sede, medindo 1,5 m². 

Valores e Benefícios 
recebidos pela UJ 
Cedente 

Valor mensal de R$ 1.557,82 (mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e dois) – conforme Apostila 02/2017 (Documento SEI 5169227) 

Tratamento Contábil 
dos Valores ou 
Benefícios 

Não se aplica. 

Forma de utilização 
dos Recursos 
Recebidos 

Não se aplica. 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados 
ao Imóvel 

É calculado o valor equivalente aos gastos com água e luz e 
encaminhado, via GRU, para pagamento pelo cessionário. 

Obs: cessão de espaço ao Banco Itaú finalizado em 21/11/2017. 

 

Identificação do 
imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 
RIP: 9701.00504.500-4 - Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Ed. 
Anexo II - MJ 

Endereço 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Esplanada dos Ministérios, 
Bloco T – Anexo II. 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 03.296.968/0001-03 

Nome ou Razão Social 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 
SENAC 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Atividade relacionada à educação profissional 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Acordo de Cooperação 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Implantar e operacionalizar o Projeto "Empresa Pedagógica de 
Gastronomia" do SENAC nos espaços gastronômicos do MJ. 

Prazo da Cessão 10/02/2014 a 09/02/2019 
Caracterização do 
espaço cedido 

Restaurante principal: 196m²; Restaurante executivo: 75,81m²; 
Lanchonete: 82,78m²; Área de produção e vestiário: 289,95m². 

Valores e Benefícios 
recebidos pela UJ 
Cedente 

Termo de Cooperação. Não há repasse de valores. 

Tratamento Contábil 
dos Valores ou 
Benefícios 

Não se aplica. 

Forma de utilização 
dos Recursos 
Recebidos 

Não se aplica, 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados 
ao Imóvel 

Termo de Cooperação. Não há repasse de valores. 

 
5.2.5.  Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros 
 

No intuito de apresentar dados sobre os contratos de locação de imóveis das Unidades 
Prestadoras de Contas inseridas neste relatório, segue abaixo tabela-resumo:  
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Tabela 50: Locação de Imóveis 

Contrato Nº Processo Empresa Contratada 
Objeto do 
Contrato 

Valor Global 
Atual (R$) 

UPC 

61/2008 08099.002241/2007-38 
Antônio Venâncio da Silva 

Empreendimentos 
Imobiliários LTDA 

Locação R$ 943.074,21 SNJ 

83/2010 08000.000242/2009-51  Fotogravura Gravo Matic 
Locação de 

imóvel 
comercial 

R$ 953.559,60 CGDS 

Fonte: CGAE 

 

Em referência ao contrato nº 61/2008, celebrado em 12 de agosto de 2008, encontra-se vigente 
por meio do 14º Termo, cujo objeto é a locação de imóvel comercial destinado à ocupação das 
unidades SENASP e SNJ, a partir da necessidade de espaço físico frente à insuficiência nos imóveis 
do MJ. Ressalte-se que houve alteração contratual através do 13º Termo Aditivo, em 2016, retirando 
um dos pavimentos da locação original. 

Quanto ao contrato nº 83/2010, celebrado em 31 de agosto de 2010, está vigente por meio do 
7º Termo Aditivo, e tem como objeto a locação de imóvel comercial, localizado no Setor de Indústrias 
Gráficas, Quadra 02, Lotes 450/460 – Brasília/DF, com 2.252,19 m² de área construída, em terreno 
de 3.000 m², para realocar o Arquivo Central do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  

Os serviços de manutenção contemplam a área hidráulica, elétrica, lógica e ar condicionado. 
Tais serviços possuem como finalidade manter as infraestruturas em funcionamento sem alterar os 
espaços, não caracterizando quaisquer benfeitorias aos imóveis. Atende-se às necessidades 
corriqueiras de manutenção, tais como: verificação de quadros elétricos, trocas de lâmpadas, 
consertos de aparelhos de ar condicionado, desentupimentos de vasos, dentre outros. As despesas 
com manutenção dos espaços são assumidas pelo próprio Ministério. 

Visando adaptar as estruturas existentes às novas necessidades das unidades, são realizadas 
ainda adequações nos layouts dos ambientes.  

Não há registro da realização de reformas nesses espaços à custa do MJ. 
 
 
5.3. Gestão de Tecnologia da Informação 
 

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC do MJ é 
um instrumento de gestão que traça a direção da área de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
TIC, define a estratégia, visa promover a melhoria contínua da governança e gestão de TIC, assim 
como busca garantia de sustentação da infraestrutura tecnológica para a consecução dos seus 
objetivos de maneira a consolidar a importância estratégica da área e garantir a agregação de valor às 
áreas de negócio da instituição. 

O PETIC 2017-2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi elaborado de acordo com 
a metodologia desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Foi elaborado o Mapa Estratégico da TIC do MJ estabelecendo os objetivos de TIC, os 
indicadores e as metas associadas. Desta forma, alinhando-se aos objetivos do Planejamento 
Estratégico do MJ. 

O PDTIC estabelece a direção a ser seguida pelo MJ em busca da melhoria contínua dos 
serviços de TIC prestada aos usuários do Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos cidadãos. 
Ele foi concebido de forma a proporcionar um entendimento progressivo do trabalho realizado, 
tomando como referência o contexto de análise e diagnóstico. 

O PETIC juntamente com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
PDTIC são os instrumentos de alinhamento com a estratégia da área de TIC com a estratégia da 
instituição, a qual está materializada em seu Planejamento Estratégico. 
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Por meio da Portaria nº 2.146, de 17 de dezembro de 2014, ficou instituído o Comitê de 
Governança de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça – CTI/MJ que possui natureza 
consultiva e caráter executivo e tem finalidade aconselhar sobre o direcionamento estratégico de 
tecnologia da Informação, analisar e priorizar os investimentos de TI de forma integrada com as 
estratégias e as necessidades da organização, monitorar o estado atual dos projetos e resolver conflitos 
de recursos, monitorar níveis de serviços e suas melhorias, apoiar a alta administração nos assuntos 
referentes ao uso da TI pelas áreas funcionais e emitir pareceres sobre as deliberações para a decisão 
da alta administração. 

O CTI é composto por representantes, titular e suplente, do Gabinete do Ministro, da Secretaria 
Executiva, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA quando da data 
de sua publicação (atualmente representada pela Subsecretaria de Administração – SAA), da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, da Comissão de Anistia, da Consultoria Jurídica, 
do Departamento Penitenciário Nacional, da Secretaria de Assuntos Legislativos (até a data de sua 
extinção pelo Decreto nº 9.150/2017), da Secretaria Nacional do Consumidor, da Secretaria Nacional 
de Justiça, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública. 

No ano de 2017, o CTI reuniu-se no dia 19 de abril e aprovou as minutas do PETIC 2017-2020 
e PDTIC 2017-2019, instrumentos tratados com maiores detalhes no subitem 5.3.2 deste relatório. 

Com relação ao plano de capacitação do pessoal de TI, segue abaixo tabela especificando os 
treinamentos realizados no período. 
 

Tabela 51: Cursos em TI 
Cursos Realizados Data Local Quantitativo Processo 

Business Intelligence - Implementação BI 
com Pentaho 

26/10/2017  
a  

28/12/2017 
EaD 1 08006.001871/2017-59 

Segurança de Redes e Sistemas 
14/08/2017  

a  
18/08/2017 

RNP 
Brasília 

1 08006.001369/2017-48 

Comunicação e Técnicas de Apresentação 14/07/2017 EaD 1 08006.002068/2017-31 
Curso Microsoft Office 365 30/06/2017 EaD 1 08006.002068/2017-31 

Pós-Graduação em Governança em 
Tecnologia da Informação  

01//06/2017  
a  

01/06/2018 
EaD 1 08006.002068/2017-31 

Fiscalização de Contratos de TI  
29/05/2017  

a  
02//06/2017 

MJ 1 08006.002068/2017-31 

Fiscalização de Contratos de Aquisições e 
Serviços 

09/06/2017 MJ 1 08006.002068/2017-31 

Palestras "Aspectos Gerais de Fiscalização 
de Contratos e a Diferença entre o Gestor do 
Contrato e o Fiscal do Contrato" 

19/05/2017 MJ 1 08006.002068/2017-31 

Elaboração de Editais para Aquisições no 
Setor Público 

03/10/2017  
a 

 04/10/2017 
ENAP 1 08006.002068/2017-31 

Fonte: CGTI/ CGSIS 
 

A força de trabalho na área de tecnologia da informação no âmbito do MJ, dentre servidores do 
quadro de pessoal e colaboradores, contou com 32 pessoas, conforme detalhamento:  

 
Tabela 52: Força de Trabalho em TI 

Situação Cargo Quantitativo 

Ativo Permanente Agente Administrativo 3 
Analista Técnico Administrativo 6 
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Técnico em Contabilidade 1 
Telefonista 2 

Carreira exercício descentralizado MP 
Analista em Tecnologia da 

Informação 
11 

Contratação Temporária (SINESP) Gerente de Projeto de TI 2 
Cedido CGTI 1 

Terceirizados  0 

Estagiários  6 
Total Geral  32 

Fonte: CGTI / CGSIS 
 
A CGTI continua envidando esforços no sentido de aprimorar os seus processos de 

gerenciamento de serviços de tecnologia da informação. Desta forma, os processos que estão sendo 
implementados se baseiam nas práticas dos modelos: Cobit 5, ITIL 3, NBR ISO/IEC 38.500, NBR 
ISO/IEC 20.000, NBR ISO/IEC 27001, NBR ISO/IEC 27.002, NBR ISO/IEC 27005 e NBR 15.999. 
Além disso, foram consideradas as normas do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia 
da Informação – SISP, Normas Complementares do Departamento de Segurança da Informação e 
Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – DSIC/GSIPR 
e as recomendações do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão 1.233/2008 – TCU - 
Plenário. 

Ao longo de 2017, diversos projetos de TI foram desenvolvidos, com destaque àqueles 
concluídos, relacionados abaixo: 
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Tabela 53: Projetos de TI concluídos em 2017 

Projetos Concluídos Alinhamento Planejamento Estratégico, PETIC e/ou PDTIC 
Início 

programado 
Fim 

programado 
Valores 
Orçados 

Valores 
Despendidos 

1 - Melhoria da Política de 
Aquisições e Contratos - 
Gestão de OS (Minuta) 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC); 
PETIC 2017-2020: OETIC08 - Aperfeiçoar a qualidade da 
Governança de TIC.  
PDTIC do MJ: A6 - Manter Serviço de Apoio a gestão. 
(Investimento 2017: R$ 3.950.851,44) 

Jan/2017 Dez/2017 R$ 101.291,02 R$ 101.291,02 

2 - Melhoria da Política de 
Gestão de Riscos (Minuta) 

ON 07: Integrar sistemas de segurança da informação. 
Necessidade 11: Manutenção e modernização da informação da 
rede de dados do MJ. 

Out 2016 Mar 2017 R$ 93.024,00 R$ 93.024,00 

3 - Melhoria do Método de 
Desenvolvimento de Sistemas 
(Minuta)  

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC08 - Aperfeiçoar a qualidade da 
Governança de TIC.  
PDTIC do MJ: A6 - Manter Serviço de Apoio a gestão. 
(Investimento 2017: R$ 3.950.851,44) 

Jan/2017 Dez/2017 R$ 101.291,02 R$ 101.291,02 

4 - Melhoria do Processo de 
Gestão de Portfólio (Minuta)  

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC08 - Aperfeiçoar a qualidade da 
Governança de TIC.  
PDTIC do MJ: A6 - Manter Serviço de Apoio a gestão. 
(Investimento 2017: R$ 3.950.851,44) 

Jan/2017 Dez/2017 R$ 101.291,02 R$ 101.291,02 

5 - Melhoria do Processo de 
Gestão de Projetos (Minuta) 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC08 - Aperfeiçoar a qualidade da 
Governança de TIC.  
PDTIC do MJ: A6 - Manter Serviço de Apoio a gestão. 
(Investimento 2017: R$ 3.950.851,44) 

Jan/2017 Dez/2017 R$ 101.291,02 R$ 101.291,02 

6 - Aquisição de Certificados 
Digitais 

ON 07: Integrar sistemas de segurança da informação; 
ON 11:  Sustentação e modernização da infraestrutura da rede de 
comunicação do MJ.  

Jan/2017 Jan/2018 R$ 590.400,00 R$ 27.385,00 

7 - Aquisição de Equipamentos 
de Informática 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 

Ago/2017 Dez/2017 
Participação em 

IRP 
R$ 6.044.899,12 
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PETIC 2017-2020: OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação  
PDTIC do MJ: A47 - Adquirir Computador e Notebook. 
(Investimento 2017: R$ 3.950.851,44) 

8 - Aquisição de Licenças 
Microsoft e Implantação de 
disco virtual para usuários do 
MJ (one drive) 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação  
PDTIC do MJ: A53 - Adquirir Plataforma de Segurança. 
(Investimento 2017: R$ 3.026.948,59) 

Dez/2017 Dez/2018 R$ 3.446.446,85 R$ 3.446.446,85 

9 - Aquisição de Licenças 
Oracle  

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação  
PDTIC do MJ: A53 - Adquirir Plataforma de Segurança. 
(Investimento 2017: R$ 3.026.948,59) 

Nov/2017 Nov/2018 R$ 6.934.900,00 R$ 6.934.900,00 

10 - Contratação da Infovia 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020, OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação 
PDTIC do MJ: A62 - Adquirir Plataforma de Segurança. (Custeio 
2017: R$ 2.420.834,56) 

Abr/2017 Dez/2017 R$ 671.833,46 R$ 2.857.904,64 

11 - Aquisição de software - 

Web proxy e Implantação de 
solução de Segurança-
Firewall-APT 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação  
PDTIC do MJ: A58 - Adquirir Plataforma de Segurança. 
(Investimento 2017: R$ 12.012.022,81); A63 - Contratar Serviço 
de Manutenção de Datacenter, firewall, armazenamento, Rede 
MPLS e Serviços de Suporte. (Investimento 2017: R$ 
2.110.000,00) 

Dez 2017 Dez 2022 R$ 3.924.058,20 
Ainda não foi 

pago 

12 - Aquisição de solução de 
comunicação e serviço de 
conexão 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação 
 PDTIC do MJ: A62 - Contratar Serviço de Conexão de Voz e 
Dados. (Investimento 2017: R$ 2.420.834,56) 

Jan/2017 Dez/2017 R$ 1.522.941 R$ 467.166,66 
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13 - Aquisição e implantação 
de solução antivírus 

PE: Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC (Programa 
de Modernização da Infraestrutura de TIC) 
PETIC 2017-2020: OETIC 06 - Aperfeiçoar a Gestão da Segurança 
da Informação e Comunicação  
PDTIC do MJ: A58 - Adquirir Plataforma de Segurança. 
(Investimento 2017: R$ 12.012.022,81) 

Dez/2017 Dez/2019 549.575,39 
Ainda não foi 

pago 

Fonte: CGTI / CGSIS 

Cabe registrar que atualmente medidas vêm sendo tomadas, no intuito de mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que 
prestam serviços de TI no âmbito do Ministério. Neste sentido, têm-se realizado as seguintes ações: i) documentação de todo o ambiente de infraestrutura, 
Datacenter e aplicações críticas; ii) acesso às senhas de todos os equipamentos e servidores do ambiente de infraestrutura; iii) planejamento, autorização 
para execução e fiscalização de todas atividades técnicas de alto risco, como a gestão do Datacenter e dos Sistemas de Informação do MJ; iv) cláusulas 
contratuais que obrigam as empresas terceirizadas a repassarem o conhecimento do ambiente, bem como a qualquer momento, todas as informações 
pertinentes que o MJ julgar necessário conhecer ou analisar e as documentações eventualmente solicitadas, assim como todos os componentes, scripts, 
materiais ou produtos gerados durante a prestação dos serviços; e, v) relatórios mensais entregues pelas contratadas que demonstrem a situação atualizada 
de todo o ambiente de infraestrutura. 
 
5.3.1.  Principais Sistemas de Informações 

 
Ao longo de 2017, foram desenvolvidos vários sistemas que tem por objetivo contribuir para a realização da missão e dos objetivos institucionais 

nas diversas áreas do Ministério. Entre esses sistemas, os mais relevantes encontram relacionados na tabela abaixo: 
 

Tabela 54: Principais Sistemas de Informações 

Sistema 
Desenvolvimento 

ou sustentação 

Previsão 
de 

conclusão 
Objetivos do sistema Principais funcionalidades Criticidade 

Área de 
Negócio 

Despesas 
anuais  

CARROS.MJ Sustentação   
Solicitação de veículos e 
controle de transporte interno 
do MJ. 

Permite solicitar de veículos e 
controle de transporte interno do MJ. 

Normal CGDS Em garantia 

Classind Sustentação   
Sistema de classificação 
indicativa. 

São classificados produtos para 
televisão, mercado de cinema e vídeo, 
jogos eletrônicos, aplicativos e jogos 
de interpretação (RPG). Presta 

Crítico SNJ R$ 96.000 
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informações para às famílias sobre a 
faixa etária pra as obras. 

CONARE Desenvolvimento dez/18 Cadastro de refugiados. 
Cadastrar e gerir as informações sobre 
refugiados no Brasil 

Crítico SNJ R$ 2.461.992 

CONSULTA 
PÚBLICA 

Sustentação   
Consulta pública para obter 
contribuições sobre a política 
nacional de segurança. 

Formulários disponibilizados ao 
cidadão para obter contribuições sobre 
a política nacional de segurança. 

Crítico SE Em garantia 

DRCI COOPERA Desenvolvimento ago/18 
Cooperação Jurídica 
Internacional. 

Gestão processual dos pedidos de 
cooperação jurídica internacional 

Crítico SNJ R$ 1.341.181 

e-Certidao Sustentação   
Certidão de Naturalização de 
Estrangeiros. 

Emitir certidão negativa de 
naturalização. 

Crítico SNJ R$ 96.000 

ESTRATEGIA Sustentação   
Gestão de indicadores e 
projetos. 

Permite o cadastrar e acompanhar 
indicadores estratégicos e de projetos. 

Normal CGGE R$ 96.000 

GEAFIN Sustentação   Sistema de patrimônio. 
O sistema GEAFIN permite fazer a 
gestão de almoxarifado e patrimônio. 

Crítico CGDS R$ 96.000 

Gestão de Segurança Sustentação   
Conceder acessos aos sistemas 
do MJ. 

Permitir a gestão de acesso seguro aos 
sistemas do MJ. 

Crítico CGTI R$ 96.000 

MJDOC Sustentação   

Gestão de documentos, 
processos e tramitação 
eletrônica (somente para 
consulta dos processos 
anteriores ao SEI). 

Gestão de Documentos em base 
histórica. 

Normal CGDS 0 

OSCIP Sustentação   

Qualificação de entidades 
como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP. 

Qualificação como OSCIP. Crítico SNJ R$ 96.000 

PROTOCOLO 
ELETRÔNICO 

Sustentação   

Sistema disponibilizado para 
que cidadãos, empresas e 
outros órgãos públicos possam 
se relacionar com o Ministério 
da Justiça – MJ, sem a 
necessidade de se deslocar 
fisicamente até o nosso 
protocolo ou gastar com o 
envio de postagens. 

Gestão de documentos por meio 
eletrônico, integrado ao SEI. 

Crítico CGDS R$ 96.000 

SCV - Controle de 
Visitantes 

Sustentação   Controlar acessos de visitantes. 
Permitir o cadastro e controle de 
visitantes ao MJ. 

Normal CGDS R$ 96.000 
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SEI Sustentação   
Gestão de documentos, 
processos e tramitação 
eletrônica. 

Gestão de documentos, processos e 
tramitação eletrônica. 

Crítico CGDS 0 

SICAU Sustentação   

Sistema de controle de 
atendimento ao usuário para 
serviços gerais e de 
engenharia. 

Permite a abertura e controle das 
demandas de atendimento ao usuário 
para serviços gerais e de engenharia. 

Crítico CGDS R$ 96.000 

SIDE Desenvolvimento mai/18 
Sistema de Doações e 
Equipagem 

Aquisição centralizada de bens. Crítico CGGE R$ 3.306.084 

SIMAP Desenvolvimento fev/19 
Sistema de manutenção 
predial. 

Operação dos serviços de manutenção 
predial. 

Crítico CGAE R$ 1.128.940 

SINCA Sustentação   
Sistema da Comissão de 
Anistia. 

Gestão de requerimentos de anistia Crítico CA R$ 96.000 

SISRH Sustentação   
Geração de login de usuário de 
rede. 

Criação de login de rede para usuário. Crítico CGGP R$ 96.000 

STORAGEMJ Sustentação   
Serviço para gravação das 
informações de arquivos no 
STORAGE. 

Serviço para gravação das 
informações de arquivos no 
STORAGE. 

Crítico CGTI Em garantia 

Fonte: CGSIS 

No que diz respeito à avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e às medidas para mitigar eventuais riscos 
existentes, a Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas adota quatro ambientes apartados (desenvolvimento, testes, homologação e produção) 
que garantem que o código em produção foi testado e homologado, minimizando problemas no ambiente de produção.  

A manutenção dos sistemas informados é realizada por empregados terceirizados, porém, visando atenuar a eventual dependência tecnológica das 
empresas terceirizadas, o código fonte e a documentação dos sistemas são desenvolvidos, atualizados e armazenados em repositórios de versionamento 
no MJ.  
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5.3.2.  Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre 
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 
 

Para a elaboração da estratégia em tecnologia da informação e comunicação no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, optou-se pela construção de dois planos complementares, a saber: i) o 
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC, com vigência para 
o período de 2017-2020, que contém informações estratégicas (princípios e diretrizes, missão, visão 
e valores, análise SWOT e o Mapa Estratégico da TIC do MJ); e, ii) o Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – PDTIC, que contém informações, necessidades e ações táticas e 
operacionais.  

Em conformidade com a importância estratégica da TIC, o Planejamento Estratégico do MJ 
estabelece, dentre seus objetivos estratégicos, um objetivo com foco específico em tecnologia da 
informação: “Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC”. Evidenciando um alinhamento 
do Ministério com a importância da TIC preconizada pelo Sistema de Administração dos Recursos 
de Tecnologia da Informação – SISP. 

Assim, a partir da convergência entre o planejamento institucional e os instrumentos de 
planejamento de TIC, foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos para compor o PETIC: 

a) Buscar a melhoria da satisfação no atendimento aos usuários em relação aos serviços 
prestados pela TIC;  

b) Facilitar a expansão e aprimoramento do fornecimento de serviços digitais;  
c) Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e publicidade;  
d) Favorecer a ampliação da participação da sociedade por meio da TIC;  
e) Aprimorar a prestação de serviços de TIC em consonância com os requisitos de negócio; 
f) Aperfeiçoar a gestão da segurança da informação e comunicação;  
g) Promover a Gestão do Conhecimento;  
h) Aperfeiçoar a qualidade da Governança de TIC;  
i) Valorizar e desenvolver o quadro de pessoal da TIC; 
j) Gerir e executar os recursos orçamentários de TIC, alinhados ao planejamento estratégico 

institucional;  
k) Buscar a contínua atualização das tecnologias utilizadas; 
l) Aperfeiçoar a qualidade da Gestão de TIC. 
Apesar do impactado nas unidades de TI pelo contingenciamento orçamentário e mudanças na 

alta administração ocorridos em 2017, observa-se que o indicador “Percentual de implantação de 
sistemas com avaliação alta”, monitorado no âmbito da Avaliação de Desempenho Institucional, 
superou o índice previsto (meta prevista: 20% de projetos de TI estruturantes concluídos elencados 
no PDTIC), obtendo resultado de 55,55% entre o período de novembro de 2016 a outubro de 2017.  
Assim, foram identificadas os seguintes avanços: i) melhoria da Política de Aquisições e Contratos – 
Gestão de Ordens de Serviço – OS; ii) melhoria da Política de Gestão de Riscos; iii) melhoria do 
Método de Desenvolvimento de Sistemas; iv) melhoria do Processo de Gestão de Portfólio; v) 
melhoria do Processo de Gestão de Projetos; vi) aquisição de certificados digitais; vii) aquisição de 
equipamentos de informática; viii) aquisição de licenças Microsoft; ix) aquisição de licenças Oracle; 
x) contratação da Infovia; xi) implantação de disco virtual para usuários do MJ (one drive); xii) 
aquisição de software – Web Proxy; xiii) aquisição de solução de comunicação e serviço de conexão; 
e xiv) aquisição e implantação de solução antivírus e implantação de solução de Segurança-Firewall-
APT. 

O trabalho apresentado no PDTIC buscou ser bastante abrangente, analisando disciplinas 
relacionadas à tecnologia da informação, levantando informações e requisitos necessários para tornar 
a área de TIC do MJ uma área estratégica, de qualidade na prestação de serviços e alinhada aos 
objetivos estratégicos da Pasta, cujo propósito ao final deste ciclo (2017-2019) é de mudar 
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definitivamente o posicionamento atual, operacional e de mero suporte, para o de agregação de valor 
para este Ministério, por meio da implementação dos projetos previstos. Cabe ressaltar que estão 
previstas revisões anuais do PDTIC 2017-2019, com todas as áreas envolvidas, para validação dos 
projetos elencados. 
 
 
5.4.  Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
 

Ao longo de 2017, foram empreendidas diversas iniciativas de caráter sustentável no âmbito do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. No intuito de gerar economia de água e energia elétrica, 
campanhas de uso racional foram realizadas, indicadores acompanhados e lâmpadas e torneiras 
substituídas por modelos mais eficientes. O horário específico de funcionamento do ar-condicionado 
foi implementado e o nível de água no espelho d’água foi reduzido.  

Especificamente em relação ao consumo de água, o MJ tem demandado esforços para reduzir 
o desperdício e o consumo de água em suas dependências, dentre as ações mais significativas pode-
se destacar: 

- substituição de todas as torneiras manuais por torneiras de fechamento automático; 
- ajuste da vazão de válvulas de descarga de sanitários (válvulas encontravam-se desreguladas, 

o que aumentava o consumo); 
- investigação e reparos nas tubulações de alta pressão que alimentam os reservatórios dos 

edifícios Sede e Anexo II; 
- investigação e reparos em mais de 200 pontos de vazamento no sistema de irrigação dos 

jardins externos do MJ;  
- recolhimento dos restos de água dos copos e jarras que sobram no final do dia, sendo 

armazenada em um recipiente a parte que tem como destinação o reaproveitamento para a limpeza 
do chão e áreas externas do órgão; e 

- reparo na impermeabilização do fundo do espelho d´água do Edifício Sede. 
Ressalte-se que para a realização do reparo da impermeabilização do fundo do espelho d´água, 

a água do mesmo foi retirada e aproveitada na irrigação dos jardins, evitando-se assim a perda da 
massa vegetal existente e sua eventual reconstituição. Frisando que se trata de jardim tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, projeto de autoria de Roberto Burle 
Marx. O espelho d'água ficou vazio por aproximadamente um ano e seu reabastecimento se deu nos 
meses de novembro e dezembro de 2017, fazendo uso de água das chuvas e também de água dos 
reservatórios inferiores do MJ, que era imprópria para o consumo devido ao tempo de armazenagem, 
realizando ainda a lavagem dos reservatórios que passaram por manutenção de sua 
impermeabilização. 

 
Tabela 55: Consumo de água (m³) 

Ano Consumo Valor 
2016 34497 m³ R$ 797.587,42 
2017 20831 m³ R$ 526.031,76 

Fonte: CGDS 
 
Comparando os anos de 2017 e 2016, verifica-se uma expressiva redução do consumo de água, 

em decorrência da implementação das medidas mencionadas anteriormente. Além disso, é possível 
realizar comparação entre os anos de 2016 (sem o racionamento) e 2017 (racionamento em vigor), 
em que o MJ obteve uma redução de consumo de 40%, correspondendo a uma redução de gastos de 
R$ 271.555,66. 

Tabela 56: Comparativo de Consumo 
Período Percentual de Variação 

2015-2016 + 6% 
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2016-2017 - 40% 
Fonte: CGDS 

 
Outra prática de sustentabilidade no MJ se refere à implementação do Sistema Eletrônico de 

Informação – SEI, em 2015, bem como das ilhas de impressão nos corredores de cada andar, gerando 
uma redução significativa no consumo de papel, consequente impacto considerável no material de 
consumo. Tais implementações completaram 3 anos no dia-a-dia das atividades da Pasta.  
 

Tabela 57: Consumo de Papel A4 
Ano Quantidade 
2016 10.606 resmas 

2017 9.298 resmas 
Fonte: CGDS 

 
Registra-se que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é signatário do Programa Esplanada 

Sustentável, que consiste na integração do Programa de Eficiência do Gasto – PEG, Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, Agenda Ambiental na Administração Pública 
– A3P e a Coleta Seletiva Solidária. 

Além disso, o MJ adota iniciativas voltadas à separação dos resíduos comuns dos recicláveis, 
visando à destinação correta para cada tipo de resíduos. A separação do papel reciclável é realizada 
dentro das salas e ao lado de cada impressora do órgão com cestos apenas para coleta de papel. Sua 
destinação é feita em local específico para esse fim. Encontram-se também distribuídos na área 
externa do prédio dois pontos com lixeiras seletivas com cores diferenciadas para descarte separado 
conforme material (ex. orgânico, papel, plástico, metal). 

Em atendimento ao Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, iniciou-se o processo para 
criação da Comissão de Coleta Seletiva no âmbito do MJ, conforme Processo SEI nº 
08084.001128/2017-76, com o intuito de habilitar associações e cooperativas a coletar os resíduos 
recicláveis descartados por este Ministério. 

Cabe mencionar ainda que as contratações realizadas são instruídas com documentos que 
expressam, desde a fase de planejamento, a preocupação com o atendimento dos critérios compatíveis 
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, conforme estabelece o Decreto nº 
7.746, de 5 de junho de 2012. 
 
5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 
serviços ou obras  
 

Na instrução dos processos licitatórios, referentes à aquisição de bens e na contratação de 
serviços ou obras, o Núcleo de Preparação de Aquisições e Contratações da CGDS atua em 
observância ao artigo 7º, inciso XI, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; às Instruções Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 e 01/2014; bem como aos atos 
normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, inserindo em seus Termos de 
Referência e Projetos Básicos cláusulas que priorizam produtos reciclados e recicláveis e bens, 
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis, conforme estabelece o Decreto 7.746/2012. 

Nessa linha, destaque-se a realização em 2017 da licitação de gerenciamento de resíduos sólidos 
em que foi contratada empresa especializada no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não 
perigosos, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação ou disposição final 
ambientalmente adequada daqueles gerados nas dependências do MJ e de suas unidades 
administrativas.  
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 
O capítulo demonstra os canais de comunicação presentes no Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, especificamente no âmbito das UPCs inseridas neste relatório, disponibilizados ao cidadão, 
no subitem 6.1. Apresenta ainda outros meios em que MJ garante a interação com a sociedade, como: 
a Carta de Serviços ao Cidadão (subitem 6.2); os mecanismos que permitem verificar a percepção da 
sociedade sobre os serviços prestados pela unidade, ou seja, a satisfação dos usuários-cidadãos 
(subitem 6.3); os sites e caminhos para acessar informações relevantes acerca da atuação das UPCs 
(subitem 6.4); e as medidas para garantir a acessibilidade cidadãos portadores de alguma necessidade 
especial. 
 
 
6.1. Canais de Acesso do Cidadão 
 

No exercício 2017, as unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública atuaram no sentido 
de garantir ao cidadão meios de acesso à comunicação direta com o órgão.  

Dentre essas unidades, destaca-se a Ouvidoria-Geral do MJ, integrada à estrutura 
organizacional do Ministério desde o Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, sendo subordinada 
ao Gabinete do Ministro. A Ouvidoria-Geral possui, entre suas competências, a atribuição de 
coordenar e orientar a rede de Transparência e Acesso à Informação do MJ, além de promover a 
interlocução entre o cidadão e o órgão. É, portanto, o canal direto para o cidadão expor suas sugestões, 
elogios, reclamações ou denúncias sobre os serviços prestados pelo MJ ou sobre seus servidores. Para 
atender seus objetivos, a unidade encontra-se estruturada em 2 áreas distintas – Serviço de Ouvidoria 
e o Serviço de Transparência e Acesso à Informação. 

O acesso ao serviço de ouvidoria se dá pelos seguintes meios: sistema eletrônico disponível na 
página da Ouvidoria no Portal do MJ (http://ouvidoriageral.mj.gov.br); e-Ouv (Sistema de Ouvidoria 
do Serviço Público Federal); telefone; e-mail; carta e atendimento presencial.  

Em 2017, conforme registros obtidos por meio do Sistema Eletrônico disponível no Portal do 
MJ e do SEI, tornou-se possível extrair o quantitativo de manifestações, conforme apresentado no 
gráfico abaixo: 
 

Gráfico 3: Comparativo de Manifestações 

 
Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 
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Do quantitativo de 6.429 manifestações recebidas dos cidadãos no período de 2017, após 
análise, foram assim tipificadas: 

 
Tabela 58: Manifestações Recebidas dos Cidadãos 

Tipo Quantidade Finalizadas 
Denúncia 2.527 1479 
Elogio 164 140 
Reclamação 1987 1604 
Solicitação 1478 1092 
Sugestão 273 223 

Total  6.429 5.607 
Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ  

 
Comparando os dados coletados do ano de 2016 com aqueles de 2017, conforme Gráfico 2, 

observa-se um discreto aumento de, aproximadamente, 0,025% no quantitativo de manifestações 
recebidas. 

Quanto ao Acesso à Informação, considerando as manifestações recebidas pelo e-SIC, no 
exercício de 2017, foram registrados 5.050 pedidos de acesso à informação, distribuídos entre o SIC 
Central e SICs Setoriais. 

 
Tabela 59: Solicitações de Acesso a Informação 2017 - e-SIC 

SIC Pedidos 

MJ - Núcleo Central 1.494 

PF 1.637 

PRF 1.185 

DEPEN 382 

Arquivo Nacional 352 

Total 5.050 
Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 
A Ouvidoria-Geral, por meio do Serviço de Transparência e Acesso à Informação – e-SIC, tem 

a competência de assessorar o Ministro da Justiça e Segurança Pública nas decisões dos recursos em 
2ª instância, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação – 
LAI. 

A tabela abaixo apresenta os resultados dos recursos referentes ao MJ em 1ª e 2ª instância, bem 
como os cenários junto à CGU e à Comissão Mista de Reavaliação da Informação – CMRI. 

 
Tabela 60: Recursos de Solicitações de Acesso a Informação 2017 - e-SIC 

SIC 
Recursos 1ª 
Instância 

Recursos 2ª 
Instância 

Recursos 
CGU 

Recursos 
CMRI 

MJ - Núcleo Central 104 26 17 7 

PF 166 38 27 8 

PRF 83 26 14 7 

DEPEN 39 15 10 6 

Arquivo Nacional 17 1 1 0 

Total 409 106 69 22 

Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 
Assim, verificou-se que, mesmo com o aumento significativo no quantitativo de pedidos de 

acesso para o período de 2017 (47,7%), houve uma diminuição proporcional de recursos em 2ª 
instância quando comparado com o ano de 2016. 
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Em relação aos dados referentes à LAI, apresentados em 2017, observa-se um aumento 
significativo no quantitativo de solicitações de informação, conforme apresentado abaixo:  

 
Gráfico 4: Comparativo 2016 e 2017 - e-SIC 

 
Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 
No ano de 2017, foram iniciadas tratativas para a inclusão no sítio eletrônico do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, informações referentes a atuação do órgão consideradas úteis e 
relevantes à sociedade e às demais instituições que participam dos processos de sua incumbência e 
que contribuam para a transparência da gestão e difusão das informações necessárias ao 
aperfeiçoamento e racionalização de procedimentos. 

Outro canal de acesso ao cidadão no âmbito do Ministério são as ferramentas disponibilizadas 
pela Comissão de Anistia para acompanhar os andamentos processuais, as datas previstas para análise 
dos requerimentos de anistia e as solicitações de acesso aos autos processuais. 

 Para tanto, a unidade conta com três canais para atendimento ao cidadão: a) SIC Anistia, cujo 
atendimento é realizado através de protocolo eletrônico via SIC Central que distribui ao SIC Anistia; 
b) endereço eletrônico (e-mail: anistia@mj.gov.br) – onde o solicitante encaminha a demanda 
diretamente para o e-mail da Comissão de Anistia; e c) Ouvidoria – a demanda é encaminhada pela 
plataforma da Ouvidoria do MJ para os servidores ouvidores da CA. 

 Desde novembro de 2016, para melhor acompanhamento das demandas de informações, a 
Comissão de Anistia mensura quais os meios de comunicação disponibilizados são mais utilizados 
pelos requerentes.  

 No ano de 2017, os dados foram: 
 

Tabela 61: Utilização dos Meios de Comunicação Disponibilizados 

Meios de Comunicação 
Disponibilizados pela CA 

Quantitativo  

E-mail  3.312 
SIC  77 
Ouvidoria  246 
GABCA  65 
Total de acessos  3.539 

Fonte: Comissão de Anistia 

No âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, o Departamento responsável pela Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional atualiza ordinariamente o Portal do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, onde o cidadão pode consultar as orientações para a elaboração dos pedidos de 
cooperação jurídica internacional em matéria civil e penal, inclusive em assuntos de prestação 
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internacional de alimentos, subtração internacional de crianças, adoção internacional, extradição, 
transferência de pessoas condenadas e transferência da execução da pena e recuperação de ativos.  

Neste contexto, os e-mails recebidos neste Departamento são respondidos em até 48 horas úteis, 
por meio dos seguintes canais eletrônicos: i) drci@mj.gov.br, para assuntos relacionados aos temas 
gerais de competência do Departamento; ii) cooperacaopenal@mj.gov.br, para os temas recuperação 
de ativos e cooperação jurídica internacional em matéria penal; iii) cooperacaocivil@mj.gov.br, para 
Cooperação em matéria civil; iv) acaf@mj.gov.br, para os casos de adoção e subtração internacional; 
e v) extradicao@mj.gov.br, para os casos de extradição e transferência de pessoas condenadas. 

Ainda na SNJ, os cidadãos possuem os seguintes canais de comunicação e de acesso às 
informações de seu interesse junto ao Departamento de Migrações – DEMIG, os quais são verificados 
com frequência por servidores designados, providenciando as devidas respostas e encaminhamentos 
necessários: 

a) correspondência eletrônica:  processos.migracoes@mj.gov.br, o interessado poderá obter 
informações sobre o andamento de processos, requerimento de regularização migratória, requerer 
juntada de documentos com o fito de melhor instrução dos requerimentos; já o e-mail dnn@mj.gov.br 
se destina a atender os órgãos com os quais a Divisão de Nacionalidade e Naturalização mantém 
interface, quais sejam: Polícia Federal, Detran, Poder Judiciário, Polícia Civil, Defensoria Pública, 
Procuradoria Geral da União; 

b) protocolo eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Protocolo Geral do MJ, 
por intermédio dos quais o interessado poderá protocolar processos de seu interesse e exercer o direito 
de peticionar sobre qualquer assunto de competência do DEMIG; 

c) sitio do MJ na internet: http://www.justica.gov.br/central-de-
atendimento/estrangeiros/nacionalidade. Também no site refugiados e solicitantes de refúgio podem 
protocolar pedidos de extensão dos efeitos da condição de refugiado, autorização de viagem e 
comunicação de viagem. 

d) sociedade civil tem assento no Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE. 
Atualmente, seu representante titular é a Cáritas do Rio de Janeiro e o suplente é a Cáritas de São 
Paulo; 

e) sociedade civil também participa, apresentando sugestões, tanto no processo de elaboração 
legislativa e de normas referentes à temática migratória, quanto na formulação e implementação de 
políticas para a promoção dos direitos e integração de imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio 
no país. 

   Além destes canais específicos do Departamento de Migrações, os cidadãos também podem 
recorrer à Ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da qual podem sugerir 
melhorias, apresentar reclamações ou denúncia sobre serviços e atendimento prestados pelo 
DEMIG. 

Somar esforços é o pressuposto maior para o efetivo enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
devido à complexidade da política pública e da intersetorialidade de suas ações, sendo a sociedade 
considerada um ator primordial para combater a situação de violação de direitos humanos que ocorre 
neste crime.  

Assim, em 2017, com vistas a ampliar o diálogo com a sociedade, o MJ abriu o processo de 
consulta pública virtual e livre para avaliação do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas – PNETP e coleta de subsídios para formulação do III Plano Nacional. A consulta ficou 
disponível por mais de 90 dias na página relacionada ao tráfico de pessoas, situada no site do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. A página, por sua vez é um importante repositório das 
mais diversas fontes de informações sobre a temática do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no 
país. 

 A Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CGETP é a responsável pelas 
ações de implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, não possuindo 
um canal de denúncias próprio. Assim tem como os principais canais de denúncias: i) Canais 
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coordenados pelo MDH: Disque Direitos Humanos – Disque 100 (serviço de discagem direta e 
gratuita disponível para todo o Brasil) e a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (recebe 
denúncias, orienta e encaminha para os órgãos competentes os casos de tráfico de pessoas e de cárcere 
privado); ii) Canais de atendimento no exterior: Espanha: 900 990 055 (opção 1) Informe: 61-
3799.0180; Portugal: 800 800 550 (opção 1) Informe: 61-3799.0180; Itália: 800 172 211 (opção 1) 
Informe: 61-3799.0180. 

Embora não conte com um canal de denúncias próprio, a CGETP disponibiliza à sociedade o e-
mail institucional para estreitar o relacionamento e aprimorar todo o processo 
(traficodepessoas@mj.gov.br), recebendo solicitações diversas de informações. A seguir são 
apresentados os quantitativos de denúncias e pedidos de informações nos últimos anos: 

 
Tabela 62: Denúncias e Pedidos de Informação - Tráfico de Pessoas 

Ano Quantitativo de denúncias recebidas 

2012 8 
2013 26 
2014 19 
2015 28 
2016 27 
2017 13 

Total  121 

Fonte: SNJ 
 

Tabela 63: Pedidos de Informação SIC 

Ano Quantitativo de SIC’s recebidos 

2015 5 
2016 2 
2017 16 

Total  23 

Fonte: SNJ 
  

Ressalta-se que as denúncias eventualmente recebidas são encaminhadas aos órgãos 
competentes para a devida apuração. 

Os cidadãos possuem os seguintes canais de comunicação e de acesso às informações de seu 
interesse com relação à temática de Classificação Indicativa: i) e-
mail  classificacaoindicativa@mj.gov.br; ii) Protocolo eletrônico e Protocolo Geral, ambos do MJ, 
por intermédio dos quais interessado poderá protocolar processos de seu interesse; iii) site 
http://justica.gov.br/seus-direitos/classificacao, onde é possível pesquisar a classificação indicativa 
de filmes, séries, novelas, jogos, RPG, à legislação que regula a atividade, ao Guia Prático de 
Classificação, ao Sistema IARC, a pesquisas relacionadas à área, campanhas e blog; iv) SIC, por meio 
do endereço: http://www.justica.gov.br/Acesso/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic; v) Ouvidoria 
do Ministério, pelo sitio eletrônico: http://ouvidoriageral.mj.gov.br/ouvidoria. 

Registra-se ainda que a sociedade civil tem assento no Comitê de Acompanhamento de 
Sociedade Civil – Casc-Classind, instituído pela Portaria MJ nº 25, de 4 de julho de 2012, com caráter 
consultivo e orientador no âmbito da política pública de Classificação Indicativa. 

Já relacionado às questões de provimento e vacância, estas podem ser solucionadas por meio 
de atendimento telefônico e do e-mail nuprov@mj.gov.br, bem como pelos demais canais de acesso 
da instituição, como o protocolo eletrônico, sistema de ouvidoria, dentre outros. 

Além dos canais acima mencionados, cabe o registro de que a Secretaria de Assuntos 
Legislativos, unidade que teve atuação no âmbito do MJ até a publicação do Decerto nº 9.150, de 4 
de setembro de 2017,  disponibilizou o acesso ao cidadão por meio do Portal do Ministério da Justiça 
(http://justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa), bem como por meio do portal do Projeto 
Pensando o Direito (http://pensando.mj.gov.br), além das redes sociais, como Twitter @projetopd; 
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Facebook (https://www.facebook.com/projetopd) e o canal no Youtube 
(https://www.youtube.com/user/pensandoodireito).  

Por esses meios foi possível ao cidadão fazer elogios, críticas, sugestões e muitas vezes até 
pedidos de orientações sobre serviços públicos.  

Para auxiliar na divulgação da comunicação das atividades da Secretaria e atrair um número 
maior de participantes da sociedade, o plano de comunicação foi realizado até a extinção da 
Secretaria, por meio das consultorias contratadas.  
 
 
6.2. Carta de Serviço ao Cidadão 

 
Para maior acessibilidade e transparência à sociedade em relação aos serviços prestados pelo 

MJ, a Carta de Serviços traz informações sobre as competências do Ministério, sua estrutura 
organizacional, sua localização e descrição detalhada dos serviços prestados diretamente aos cidadãos 
pelas unidades, além da forma e os meios de acesso, prazo para atendimento, formas de 
acompanhamento do andamento da demanda, bem como canais e contatos para avaliação desses 
serviços pelo interessado. 

A Ouvidoria-Geral do MJ atuou efetivamente na consolidação da Carta de Serviços, lançada 
em março de 2013, promovendo sua atualização em meados de 2015. 

A Carta de Serviços do MJ, apresenta informações referentes aos serviços prestados, às formas 
de acesso aos mesmos, aos prazos para atendimento e encontra-se disponível no Portal do MJ e no 
Portal de Serviços do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(https://servicos.gov.br/orgao/316?nome=Minist%C3%A9rio%20da%20Justi%C3%A7a%20e%20
Seguran%C3%A7a%20P%C3%BAblica%20(MJ) .  

Está prevista, no entanto, para o exercício de 2018, a atualização da Carta de Serviços ao 
Cidadão, em decorrência das alterações estruturais e regimentais que ocorrem na Pasta com a 
publicação do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017. 
 
 
6.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários 
 

Para dar ao cidadão a possibilidade de avaliar o atendimento recebido pelo MJ, em atendimento 
ao art. 12 do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
por meio da sua Ouvidoria-Geral, conta com mecanismos de pesquisa para aferição do grau de 
satisfação dos cidadãos-usuários de seus serviços.   

Desta forma, é dado ao cidadão a possibilidade de avaliar o atendimento no Sistema de 
Ouvidoria e a resposta dada em três níveis: “Estou satisfeito (a)”; “Estou relativamente satisfeito (a)”, 
“Estou totalmente insatisfeito (a)”.  

O Sistema de Atendimento utilizado pela Ouvidoria-Geral apresenta o módulo de pesquisa de 
satisfação do cidadão-usuário, possibilitando a extração dos dados apresentados abaixo, referentes ao 
ano de 2017:  

 
Tabela 64: Avaliação de Satisfação 

Avaliação Quantidade 

Estou satisfeito (a) com o atendimento 43 
Estou relativamente satisfeito (a) com o atendimento 23 
Estou totalmente insatisfeito (a) com o atendimento 19 
Estou satisfeito (a) com a resposta 26 
Estou relativamente satisfeito (a) com a resposta 43 
Estou completamente insatisfeito (a) com a resposta 143 
Total 297 
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Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 
No entanto, registra-se que a resposta à pesquisa de satisfação não é obrigatória. No período 

informado, foram respondidos apenas 297 questionários, sendo que em 48% desses afirmam estar 
totalmente insatisfeitos com a resposta recebida. Satisfeitos e relativamente satisfeitos com a resposta 
somam 69 avaliações, ou seja 23,2%. Para o termo “resposta”, considera-se a qualidade da resposta 
produzida pela área responsável por determinado assunto, avaliando se essa atendeu a expectativa do 
cidadão. 

Quanto a avaliação referente ao “atendimento”, refere-se ao atendimento prestado pela 
Ouvidoria-Geral, onde foram apresentadas 66 avaliações positivas, relacionando os satisfeitos e os 
relativamente satisfeitos num percentual de 22,2% das avaliações. Observa-se um número reduzido 
de avaliações para este item. 

Vale mencionar que a Ouvidoria-Geral realizou, no período de 14 de novembro a 8 de dezembro 
de 2017, a 4ª Pesquisa de Satisfação Interna, com o objetivo de subsidiar as unidades prestadoras de 
serviços na execução de suas ações. A pesquisa apresentou resultados em relatório disponível às 
áreas. 

 
 

6.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade 
 

Como mecanismo de transparência das informações relevantes ao cidadão, a Ouvidoria-Geral 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibiliza na página do MJ 
(http://www.justica.gov.br/ouvidoria) os relatórios anuais de atividades da Ouvidoria-Geral, os links 
úteis de acesso, como: consulta a processo, central de atendimento virtual, certidão de trâmite 
processual, entre outras informações relevantes. 

A Ouvidoria-Geral tem ainda a atribuição de promover e fomentar, no âmbito do MJ, a 
Transparência Ativa, compreendendo a divulgação espontânea do maior número possível de 
informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas pelo órgão, conforme 
determina o art. 7º do Decreto nº 7.724, 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à 
Informação.  

Para esse cumprimento legal, cada unidade da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública atualiza as informações pertinentes a seu campo de atuação, sendo publicadas no portal 
institucional, independentemente de requerimento ou solicitação.  

Além dessas informações de conteúdo específicos proativamente divulgadas por cada área, o 
menu “Acesso à Informação”, publicado em aba vertical do portal do MJ, é monitorado pela 
Ouvidoria-Geral. Tal menu é composto por informações, como: 1. Institucional; 2. Ações e 
Programas; 3. Participação Social; 4. Auditorias; 5. Convênios e Transferências; 6. Receitas e 
Despesas; 7. Licitações e Contratos; 8. Servidores; 9. Informações Classificadas; 10. Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC; 11. Perguntas Frequentes; 12. Dados Abertos – se abrem em subitens 
que são divulgados conforme o Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo Federal; 12. Decisões dos Conselhos; 13. Governança. 

Assim, a partir do desdobramento do referido menu são disponibilizadas informações do MJ 
como por exemplo: estrutura do ministério, com seus organogramas e regimentos internos; 
Ouvidoria-Geral para denúncias, sugestões, reclamações ou elogios; Cartilha de Emendas 
Orçamentárias; Sistema de Apuração de Custos (manual e relatórios); Plano Plurianual – PPA; Carta 
de Serviço; Consultas Públicas; Relatórios de Gestão e de Auditoria das unidades do MJ; 
Planejamento Estratégico 2015-2019; Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
MJ 2017-2019; Planejamento Estratégico da TIC 2017-2019.   
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A Ouvidora-Geral monitora também a execução do Plano de Dados Abertos – PDA no âmbito 
do MJ, participando da estrutura de governança, de modo a dar suporte às áreas para garantir a 
implementação do plano e fomentar a cultura de abertura de dados na instituição.  

Conforme disposto no Decreto nº 8.777, de 12 de maio de 2016, a Política de Dados Abertos 
prevê a publicação e disseminação de informações do setor público que podem ser livremente usadas, 
reutilizadas e redistribuídas por qualquer pessoa, para qualquer finalidade, permitindo a criação de 
aplicações digitais pela sociedade.  

No ano de 2017, foram abertas as seguintes bases disponíveis no link 
http://dados.mj.gov.br/dataset. 
 

Tabela 65: Bases de dados abertas em 2017 

Secretaria 
Gestora 

Nome da Base Descrição da Base Data Unidade Responsável 

SNJ 

Sistema Gerencial 
da Classificação 
Indicativa - 
Classind 

Sistema setorial denominado 
CLASSIND, no qual são 
cadastrados requerimentos de 
classificação de jogos 
eletrônicos, RPG e obras 
audiovisuais. 

Dez/2017 
Coordenação de Classificação 
Indicativa 

SENASP 
Sinesp - JC 
Estatística 

O Sistema Nacional de 
Estatísticas de Segurança 
Pública e Justiça Criminal 
(SINESPJC) foi desenvolvido 
com o objetivo de reunir as 
informações de segurança 
pública e justiça criminal 
produzidos pelos Estados da 
Federação. 

Dez/2017 
Coordenação-Geral de Pesquisa 
e Inovação 

Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 
 

Ainda com relação a Política de Transparência e PDA, a Ouvidoria-Geral representa o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública no Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos – CGINDA, instituído pela Instrução Normativa SLTI nº 4/2012, com finalidade de gerir a 
política de dados abertos do Poder Executivo Federal e junto à Parceria para Governo Aberto – OGP, 
cujos princípios são transparência, prestação de contas e responsabilização, participação e inovação. 

Por meio do portal do MJ também é possível obter informações sobre a Comissão de Anistia, 
relacionadas às orientações de acesso e consulta ao andamento processual de requerimentos de 
anistia, além de acesso ao calendário das sessões de julgamento, informações para solicitar prioridade 
e principais ações e projetos (http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia). 

A Secretaria Nacional de Justiça também faz uso do site do Ministério para garantir a 
transparência e dar acesso às informações relevantes de sua atuação. No menu “Sua Proteção” 
encontra-se informações sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(http://justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro), se desdobrando nas temáticas de: 
Recuperação de Ativos; Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD; 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA; Publicações. No 
referido menu, informações sobre Cooperação Jurídica Internacional também estão disponíveis em 
http://justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional, incluindo aquelas em matéria civil, em 
matéria penal, subtração internacional de menores, extradição, adoção internacional, dentre outros. 

Ainda no âmbito da SNJ, informações sobre o tráfico de pessoas são incluídas em 
http://justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas, abordando campanhas, cooperações técnicas 
internacionais, rede de enfrentamento, publicações, bem como outros documentos correlatos ao 
assunto. 
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6.5. Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações 
 
Em atendimento à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e ao Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, que regulamenta e estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública busca, continuamente, formas de garantir aos cidadãos portadores de 
deficiência o acesso facilitado às suas instalações, dentre elas a reserva de vagas de estacionamento 
em locais próximos às entradas, de fácil acesso à circulação de pedestres, com identificação por placa 
e pintura no asfalto 

Em função de um estudo de acessibilidade dos espaços físicos do MJ, realizado pelo Professor 
Dr. Ulisses de Araújo, Responsável Técnico do Centro de Treinamento de Educação Física Especial 
– CETEFE, e acompanhado pela Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia, foram apontadas 
situações passíveis de regularização, a fim de melhorar e garantir a acessibilidade com base nas 
Normas Técnicas vigentes.  

Em 2017, começou a fase de planejamento das contratações para os projetos das reformas 
indicadas no estudo.    

No mesmo cenário, o MJ dispõe de uma equipe de brigadistas que atua em situações de auxílio 
ao público interno e externo com deficiência ou mobilidade reduzida (funcionários e visitantes). A 
brigada auxilia na travessia de pistas, na passagem de uma edificação a outra, no acesso ao 
estacionamento e na operação da plataforma de acessibilidade do subsolo do Anexo II do MJ, 
mecanismo este que possibilita o acesso de pessoas com deficiência à garagem e ao restaurante e 
lanchonete. 
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
O presente capítulo apresenta as demonstrações contábeis e o desempenho financeiro das UPCs 

envolvidas no relatório. 
As informações sobre o tratamento contábil de depreciação, amortização e exaustão de itens do 

patrimônio, conforme critérios e processos estabelecidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.9 e 16.10), são abordados no subitem 7.1. 

O subitem 7.2 explana sobre o estágio de desenvolvimento da sistemática de custos, 
evidenciando as práticas de tratamento e alocação utilizadas pelas unidades para gerar as informações 
de custos. 

Já no subitem 7.3 são tratadas as informações relacionadas às demonstrações contábeis 
obrigatórias pelas UPCs exigidas pela Lei 4.320/64, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
 
 
7.1. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do 
Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos  
 

As informações apresentadas neste item consideram as seguintes Unidades Gestoras – UGs: 
 

Tabela 66: Informações Contábeis - UGs 
Denominação completa (UPC) Código da UG 

Secretaria Executiva (SE) - 
Gabinete do Ministro (GM) 200001 
Coordenação-Geral de Logística (CGL) 200005 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH) 200006 
Consultoria Jurídica (CONJUR) - 
Comissão de Anistia (CA) 200025 
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOF) 200094 
Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) 200143 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) - 

Fonte: CONTAB 
 
7.1.1. Aplicação, pela UPC, dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 
 
a) NBC T 16.9 
                  

A referida norma estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, 
amortização e exaustão, apurados sobre os valores dos bens componentes do Ativo Imobilizado, 
Intangível e Investimentos, integrantes do grupo Não-Circulante do Balanço Patrimonial de entidades 
do setor público. 

Em complemento a esta norma, a Coordenação de Contabilidade do MJ orienta às Unidades 
Gestoras do Órgão que observem os procedimentos contábeis estabelecidos pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, nas Macrofunções 02.03.30 – “Depreciação, Amortização e Exaustão na 
Administração Direta da União, Autarquias e Fundações” e 02.03.35 – “Reavaliação e redução ao 
valor recuperável”, com vistas a aplicar a metodologia para estimar a vida útil econômica dos ativos, 
a metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão, bem como as taxas utilizadas para 
os cálculos de depreciação. 

Das Unidades Gestoras que integram a Secretaria Executiva do MJ, apenas a UG 200005 
(Coordenação-Geral de Licitações e Contratos) contém registros de bens. Dessa forma, as análises 
levadas a efeito revelaram que a UG não efetuou o registro de depreciações de determinados bens ao 
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longo do exercício de 2017, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
– SIAFI. 
 
b) NBC T 16.10 
 

A Secretaria Executiva do MJ não obedece integralmente aos dispositivos contidos na Norma 
Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC T 16.10, que define critérios e 
procedimentos para avaliação e mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de 
entidades do setor público.  

Os procedimentos contábeis são estabelecidos também em conformidade com as metodologias 
indicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e demais normativos relacionados ao tema. 

As análises evidenciaram o que segue: 
 
b.1) Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, não existindo recursos em 
moeda estrangeira. Não ocorreram registros de aplicações financeiras ou atualizações de valores das 
disponibilidades. 
 
b.2) Créditos e Dívidas 

Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, não 
ocorrendo créditos em moeda estrangeira. 

As Unidades da SE não reconhecem riscos de recebimento de dívidas em contas de 
ajustes. Não existem registros de provisões baseadas em estimativas pelos prováveis valores de 
realização para ativos e de reconhecimento para passivos. 

Não existem registros de títulos de crédito e obrigações prefixadas ou pós-fixadas. 
 
b.3) Estoques 

Dentre as Unidades Gestoras que fazem parte do presente relatório, apenas a UG 200005 possui 
estoques, constituindo-se de bens em almoxarifado. 

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição e os gastos de 
distribuição, de administração geral e financeiro são considerados como despesas do período em que 
ocorrerem. Não ocorreram divergências entre os registros no SIAFI e o controle patrimonial da 
Unidade ao fim do exercício de 2017. 

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. 
 

b.4) Investimentos permanentes 
O registro contabilizado como investimento na Unidade está avaliado pelo custo histórico, sem 

provisão para perdas prováveis. Trata-se de aquisição de linhas telefônicas, cuja avaliação depende 
do parecer de uma Comissão de Patrimônio que não foi definido no ano de 2017. Justificativas se 
encontram no subitem 7.1.2 deste relatório. 

 
b.5) Imobilizado 

O ativo imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou 
construção. 

A depreciação de bens imóveis é realizada em imóveis cadastrados no Sistema de Gestão dos 
Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET, pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, por 
lançamentos da STN. 

A Unidade Gestora 200005 possui registros de bens móveis e imóveis, cuja falta de 
reavaliação e divergências nos registros de depreciação encontram-se justificadas no subitem 7.1.2. 
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b.6) Intangível 
São mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. A Unidade 200005 possui 

registros de bens intangíveis, contabilizados em softwares e marcas e patentes - concessão de direito 
de uso de comunicação, sendo esses últimos provenientes de aquisição de linhas telefônicas. 

Os softwares, com vida útil definida, não são amortizados, cuja justificativa encontra-se 
no subitem 7.1.2 deste relatório. 

 
b.7) Diferido 

As Unidades Gestoras dessa UPC não possuem registro de diferido. 
 
b.8) Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável 

A UG 200005 não procedeu à reavaliação ou redução a valor recuperável de bens no período 
sob análise. 
 
7.1.2. Justificativas da UG 200005 pelo descumprimento do disposto nas alíneas “a”, “b.2”, “b.4”, 
“b.5”, “b.6”, “b.8”: 
 
a) Com relação às divergências nos lançamentos de depreciação de bens móveis, estas ocorreram 
em razão da descontinuidade do contrato com a empresa responsável pelo suporte do Sistema ASI 
de controle de patrimônio. Um novo sistema ainda não foi implantado. Com relação aos Bens 
Intangíveis vide subitem "b.6". 
 
b.2) Não foi efetuada análise dos valores a receber para que se estabelecesse uma metodologia de 
cálculo das provisões. 
 
b.4, b.5, b.6, e b.8) Houve divergência entre o Relatório de Bens Móveis – RMB e o SIAFI. O 
patrimônio que envolve o almoxarifado e bens móveis é acompanhado por conciliações de saldos 
contábeis entre os sistemas de controle e os registros no SIAFI. Na UG 200005, ocorre um 
descompasso entre os saldos em razão de bens adquiridos para a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, destinados à doação, que não são registrados no sistema de patrimônio da CGL. Ocorrem 
também divergências envolvendo bens que foram doados, mas a baixa não foi realizada por falta 
dos termos de doação. A unidade informou que, em relação à reavaliação de bens móveis, imóveis 
e intangíveis, a UG não possui equipe técnica capacitada para a realização da avaliação dos bens. O 
mesmo ocorre no caso da amortização do ativo intangível. 
 
7.1.3. Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 
apurado pela UPC 
 

De acordo com as Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP, das Unidades Gestoras 
da UPC Secretaria Executiva (200001, 200005, 200006, 200025, 200094, e 200143), em 2017, houve 
registros de Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD decorrentes da aplicação dos Normativos 
NBC T 16.9 e NBC T 16.10, referente à depreciação dos bens na UG 200005 no valor de R$ 
27.027.405,89, representando 9,77% do total da VPD. 
  
 

7.2. Sistemática de Apuração de Custos no âmbito da Unidade  
 

O Sistema de Apuração de Custos do MJ é de competência da Secretaria Executiva e da 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento que, por meio da Divisão de Custos, Planejamento e 
Monitoramento – DCPLAM da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional – 
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CGGE exerce o papel de órgão setorial de custos, conforme Portaria MJ nº 492, de 27 abril de 2016 
e Regimento Interno regulamentado pela Portaria MJ nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017.  

Entre suas competências, cabe à DCPLAM: 
i) Coordenar o planejamento e a execução das atividades a serem desenvolvidas no âmbito do 

Ministério, relativas à apuração de custos; 
ii) Propor a instalação, acompanhar e supervisionar as atividades das seccionais de custos nos 

órgãos específicos singulares e entidades vinculadas que compõem a estrutura do MJ, observadas as 
normas e orientações expedidas pela STN.  

O modelo de apuração de custos do MJ baseia-se na Cadeia de Valor Agregado (Anexo II), 
documento integrante do Planejamento Estratégico MJ 2016-2019, pela Portaria nº 675, de 14 de 
agosto de 2017. A Cadeia retrata essencialmente as principais entregas realizadas pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública à sociedade, associadas aos processos de trabalho executados pelas 
unidades integrantes da estrutura regimental do MJ e tem como principal característica a possibilidade 
de se obter uma visão sistêmica e integrada do MJ sob a ótica de processos.  

Isto posto, para cada processo da Cadeia de Valor foi atribuído um centro de custos específico, 
que propiciará a aplicação do método de custeio direto, sendo possível assim mensurar o custo dos 
serviços (processos) realizados no âmbito do MJ sob o aspecto finalístico e suporte. 

A Cadeia de Valor do MJ define 7 Cadeias Finalísticas às quais estão vinculados 21 
macroprocessos e 103 processos, e 1 Cadeia de Governança, Gestão e Suporte, que inclui 6 
macroprocessos e 50 processos de suporte e/ou gestão. 

O modelo de apuração de custos do MJ tem como objetivo mensurar os custos das entregas 
realizadas pelo Ministério à sociedade e ao próprio governo. Dessa forma, o objeto de custos consiste 
nos processos, definidos no âmbito dos macroprocessos, incluídos na Cadeia de Valor, cujos 
resultados se manifestam nos custos das entregas da política pública. 

 Cabe ressaltar que foram definidas 6 entregas à sociedade na Cadeia de Valor do MJ, a saber: 
a) Proteção e segurança da sociedade; 
b) Garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos povos indígenas; 
c) Redução do impacto social das drogas; 
d) Defesa da concorrência e do consumidor; 
e) Preservação e difusão da memória nacional e desenvolvimento da democracia;  
f) Participação e suporte à tomada de decisão no Governo Federal; 
g) Suporte à Gestão de Parcerias. 
Em relação à Cadeia de Gestão de Parcerias, destaca-se que não há uma entrega de valor 

específica como às apresentadas nas demais cadeias finalísticas. Isto justifica-se pelo fato da cadeia 
tratar essencialmente de parcerias realizadas pelo MJ junto a outros órgãos federais, às unidades 
federativas e às entidades sociais sem fins lucrativos, tendo como objetivo promover execuções 
descentralizadas para implementação de políticas públicas de interesse e responsabilidade do MJ. 

Com o intuito de regulamentar o modelo de apuração de custos no âmbito do MJ, foi publicada 
a Portaria MJ nº 34, de 11 de janeiro de 2017. Com isso, o modelo ganhou respaldo legal junto às 
unidades internas e vinculadas ao MJ para sua implantação.  

Segue abaixo a tabela que demonstra o cronograma de implementação do modelo de custos no 
MJ:  

  
Tabela 67: Cronograma de implementação do modelo de custos no MJ 

 
 
 
 

 
 

Unidade UG Data de adesão ao modelo de custos 

CADE 303001 Abr/17 

SENACON 200400/200401 Jun/17 
CA 200025 Jun/17 

SENAD 200246 Jul/17 
CGL/SE 200005 Set/17 
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Fonte: CGGE/DCPLAM 
 

Ressalta-se que no mês de junho de 2016 houve a adesão da Polícia Rodoviária Federal – PRF, 
e em julho da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e do Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN. Dessa forma, findou-se o ano de 2017 com 86% das unidades que integram a 
Cadeia de Valor do MJ executando o modelo de apuração de custos, restando apenas a Polícia Federal 
(que aderiu ao modelo em janeiro de 2018) e a FUNAI, prevista para aderir ao modelo também 2018.  

Embora o modelo não tenha alcançado todas as Unidades do Ministério, já foi possível obter, 
via Sistema de Informação de Custos – SIC, informações de caráter gerencial que poderão 
oportunamente balizar o entendimento e auxiliar na tomada de decisões acerca das atividades 
desenvolvidas pelas unidades do Ministério. 

 Importante enfatizar que a adoção do modelo de custos implicou em alterações de rotinas de 
execução orçamentária e financeira em todas as unidades da Pasta e que, para auxiliá-los, foi 
disponibilizado o Manual de Apuração de Custos – 2ª edição, atualizado pela Portaria MJ nº 653, de 
04 de agosto de 2017, disponível no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas.  

Com os avanços da apuração de custos no MJ, tornou-se possível um acompanhamento mais 
sistemático de tais informações pelas unidades. Para tanto, a DCPLAM elabora mensalmente 
relatórios que são encaminhados às unidades para análise e validação das informações de custos. E, 
trimestralmente, é elaborado relatório consolidado de todas as unidades que aderiram ao modelo, para 
divulgação e publicação. Tais relatórios podem ser acessados por meio do link: 
http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas. 

Salienta-se ainda que a elaboração de tais relatórios consta como meta da Avaliação de 
Desempenho Institucional do Ministério referente ao ciclo de 2017/2018.  

  Cabe ressaltar que, das unidades vinculadas ao MJ, apenas a Polícia Federal solicitou e 
instalou sua seccional de custos, conforme Portaria SE nº 762, de 8 maio de 2017 (Processo SEI nº 
08000.28298/2015-19). Além disso, encontra-se em processo de estruturação e análise pedido de 
criação no DEPEN. 

 Em consonância com a Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que trata da organização do 
Sistema de Contabilidade Federal do Poder Executivo, a qual aponta como uma de suas finalidades 
evidenciar os custos das unidades da Administração Pública Federal, o MJ optou por aderir ao Portal 
de Custos da STN. Com essa adesão, o MJ busca fomentar a prática da gestão de custos no Governo 
Federal, consolidando a utilização das informações de custos no seu processo decisório. 
 Por fim, o modelo de custos do MJ oferece uma vasta gama de informações geradas pelo SIC, 
materializadas por meio de relatórios gerenciais associados às entregas de valor do MJ e seus 
respectivos processos (centro de custos) associados. 
 Acredita-se que já é possível obter informações de custos importantes e capazes de detalhar à 
alta gestão o direcionamento dos custos nos macroprocessos – tanto finalísticos, quanto de 
Governança, Gestão e Suporte. Tais informações, em conjunto com aquelas decorrentes do 
acompanhamento e monitoramento do direcionamento estratégico da Pasta definido no Plano 
Plurianual – PPA e no Planejamento Estratégico, serão importantes ferramentas para a tomada de 
decisão, contribuindo sobremaneira para a eficiência, a eficácia e a efetividade dos planos, programas 
e ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando melhoria da qualidade dos serviços 
oferecidos à sociedade. 
 
 

AN 200247 Set/17 
SNJ 200143 Set/17 
GM 200001 Set/17 

CONJUR 200018 Out/17 
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7.3. Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64 e Notas Explicativas  
 
Cumpre esclarecer que as demonstrações contábeis estão apresentadas na forma do Anexo III 

deste relatório, sendo, no entanto, necessárias algumas notas explicativas para melhor compreensão:  
 
Nota Explicativa 1: Consolidação das Demonstrações Contábeis 
 

As Demonstrações Contábeis foram extraídas conforme agrupamento de Unidades Gestoras 
Executoras determinado na Decisão Normativa – TCU n° 161/2017. Constam as Unidades: Gabinete 
do Ministro (UG 200001); Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (UG 200005); 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (UG 200006), Comissão de Anistia (UG 200025); 
e Coordenação -Geral de Orçamento e Finanças (UG 200094).  

 
Nota Explicativa 2: Fornecedores e Contas a Pagar 

 
Durante o exercício de 2017, na Unidade Prestadora de Contas Secretaria Executiva, os valores 

das contas de fornecedores e contas a pagar forma executados no decorrer do ano, sendo que no 
encerramento de 2017, não havia saldo apropriado relativo a fornecedores a pagar. 

  
Nota Explicativa 3: Obrigações Contratuais 

 
Em 31/12/2017, a Secretaria Executiva possuía um saldo de R$ 432.467.638,44 relacionados a 

obrigações contratuais, provenientes de parcelas de contratos a serem executados. 
Tais obrigações são segregadas na tabela abaixo, de acordo com a natureza dos respectivos 

contratos, destacando-se a variação percentual entre os períodos (AH): 
 

Tabela 68: Obrigações Contratuais – Composição 
(em R$) 

NATUREZA DOS CONTRATOS 2017 2016 AH (%) 
Aluguéis 0,00 249.595,82 -100,00 
Fornecimento de Bens 7.989.332,79 37.764.914,89 -78,84 
Seguros 23.000,00 23.000,00 0,00 
Serviços 424.455.305,65 1.045.538.459,28 -59,40 
Demais 0,00 41.339.389,60 -100,00 
TOTAL 432.467.638,44 1.124.915.359,59 -61,56 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial 
 

Cabe destacar o contratado mais significativo no exercício de 2017, representando 59,30% do 
total das obrigações contratuais, referente ao SERPRO. Os demais contratados, individualmente, 
representam valores percentuais irrisórios, sendo apresentados como "DEMAIS": 

 
Tabela 69: Fornecedores 2017 

(em R$) 
Nº CONTRATO EMPRESA 2017 AV (%) 

806030 SERPRO - SEDE - BRASÍLIA 256.435.347,69 59,30 
- DEMAIS 176.032.290,75 40,70 

TOTAL 432.467.638,44 100,00 
Fonte: SIAFI 2017 extração: Tesouro Gerencial 

 
Segue detalhamento da principal transação: 
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Tabela 70: Contratados – Principais Transações  
(em R$) 

Contratado 
Objeto 

Valor Contratado 
Valor a 

Executar Validade 

SERPRO - 
REGIONAL 
BRASÍLIA - 

SEDE 

Prestação de serviços especializados em 
tecnologia da informação e 
comunicação – TIC, dotando e 
provendo o SINESP – Sistema Nacional 
de Informações de Segurança Pública, 
Prisional e sobre Drogas, e os entes 
federados de sistema de informação e 
gestão da informação, com uma base 
atualizada segura e confiável, capaz de 
subsidiar o processo de análise e tomada 
de decisão em segurança pública e 
elaboração de políticas públicas de 
segurança – UG 200005. 

 
Contrato 45/2013  

(R$ 238.166.785,65) 
  

10.390.540,69 04/08/2017 

Contrato 24/2016  
(R$ 45.810.074,40) 

28.623.050,20 01/01/2019 

Fonte: SIAFI 2017 extração: Tesouro Gerencial 
 

Cabe ressaltar que, quanto ao contrato 45/2013, firmado entre a Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos do MJ e o SERPRO, este se encontra totalmente exaurido, restando apenas o 
ajuste na conta de contratos registrado no SIAFI. 

 
Nota Explicativa 4: Imobilizado 

 
O imobilizado da Secretaria Executiva do MJ está segregado em dois grupos: bens móveis e 

bens imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. 
Após o reconhecimento inicial, devem ser submetidos a depreciação, amortização ou exaustão, bem 
como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou 
produção devem ser incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil 
do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais 
benefícios, devem ser reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período. 

O imobilizado da Secretaria Executiva do MJ, em 31 de dezembro de 2017, totalizou R$ 
333.348.591,46. 

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado na data supracitada e 
mesmo período de 2016, discriminando a variação percentual ocorrida entre os períodos (AH): 

 
Tabela 71: Imobilizado – Composição 

(em R$) 
 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) 

Bens Móveis    
(+) Valor Bruto Contábil 358.746.430,26 348.332.413,22 2,99 
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis -90.040.295,34 -65.303.551,03 37,88 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 
Bens Imóveis    

(+) Valor Bruto Contábil 65.814.836,49 65.814.836,49 0,00 
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -1.172.379,95 -220.952,76 430,61 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 333.348.591,46 348.622.745,92 -4,38 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial 
 
-  Bens Móveis:  os bens móveis da Secretaria Executiva do MJ em 31/12/2017 totalizavam R$ 
268.706.134,92 e estão distribuídos conforme as contas contábeis na tabela a seguir, discriminando-
se a variação percentual ocorrida entre os períodos (AH): 
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Tabela 72: Bens Móveis – Composição 

(em R$) 
CONTAS CONTÁBEIS 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) 

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 88.768.875,68 87.871.746,34 1,02 
Bens de Informática 80.724.869,23 73.459.272,47 9,89 
Móveis e Utensílios 30.593.485,06 35.037.097,02 -12,68 
Material Cultural, Educacional e de Comunicação 9.399.382,99 9.258.391,73 1,52 
Veículos 104.288.286,59 100.462.013,99 3,81 

Bens Móveis em Almoxarifado 0,00 0,00 0,00 
Armamentos 44.919.069,56 42.214.477,37 6,41 
Demais Bens Móveis 52.461,15 29.414,30 78,35 
Depreciação / Amortização Acumulada (90.040.295,34) (65.303.551,03) 37,88 
Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 268.706.134,92 283.028.862,19 -5,06 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial 
 
Houve o aumento de 37,88% no saldo de Depreciação Acumulada, decorrente dos registros de 

perda dos valores econômicos dos bens móveis da Unidade. Os registros desses bens estão no Ativo 
da Unidade Gestora Executora 200005. 

 
- Bens Imóveis: os bens imóveis do MJ em 31/12/2017 totalizavam R$ 65.814.836,49 e estão 
distribuídos nas contas contábeis a seguir, demonstrando-se a variação percentual entre os períodos 
na última coluna (AH): 
 

Tabela 73: Bens Imóveis – Composição – Análise Horizontal 
(em R$) 

CONTAS CONTÁBEIS 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) 
Bens de Uso Especial 65.814.836,49 65.814.836,49 0,0 

Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis (1.172.379,95) (220.952,76) 430,60 
TOTAL 64.642.456,54 65.593.883,73 -1,45 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial 
 
Os Bens de Uso Especial, em 31/12/2017, correspondiam a 100% de todos os bens imóveis 

reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial da Secretaria Executiva no MJ e encontram-se 
na UG 200005, perfazendo o montante de R$ 66 milhões a valores brutos. Houve uma variação de 
430,60% na depreciação acumulada – bens imóveis – conta 123810200, decorrente do registro da 
depreciação dos bens imóveis da UG 200005. 

 
Tabela 74: Bens de Uso Especial – Composição – Análise Horizontal 

(em R$) 
BENS DE USO ESPECIAL 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) 

Terrenos, Glebas 677.478,21 677.478,21 0,0 
Edifícios 65.137.358,28 65.137.358,28 0,0 
TOTAL 65.814.836,49 65.814.836,49 0,0 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial 

 
a) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão 
 

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações tem 
como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 
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10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais detalhada, no Manual 
SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 
3/2014. 

Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, os valores dos bens imóveis de uso especial 
da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais seja 
aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; houver 

alteração de área construída, independentemente do valor investido; seja comprovada a ocorrência de 

quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros. 
 
a.1) Depreciação e Reavaliação 

 
Quanto à depreciação e reavaliação, é apresentada a seguir a situação da única Unidade que 

possui registros de bens na Secretaria Executiva, a UG 200005. 
Não aplica integralmente os procedimentos previstos no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 

020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014. Os bens imóveis são 
depreciados por lançamentos registrados pela STN, UG 170999 (Coordenação-Geral de 
Contabilidade), conforme planilha encaminhada pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU.  Não 
existem registros de reavaliação de bens. 
  
a.2) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment 
 

Não existem na SE do MJ registros de redução ao valor recuperável de ativos. 
  
a.3) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet 
 

A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para 
mensuração, atualização, reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e 
fundações públicas federais, controlados pelo SPIUnet. 

O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis da União e de terceiros utilizado 
pelos Órgãos Federais, que mantém atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O sistema é 
interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferências, exceto a 
depreciação, que por sua vez é registrado no SIAFI por meio de um arquivo que é encaminhado pela 
SPU à STN, para que seja contabilizado no SIAFI. 

O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais é 
apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, 
utilizando-se para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a depreciação será iniciada no mesmo 
dia que o bem for colocado em condições de uso. 

O Método da Parábola de Kuentzle distribui a depreciação ao longo da vida útil da benfeitoria, 
segundo as ordenadas de uma parábola, apresentando menores depreciações na fase inicial e maiores 
na fase final, o que é compatível com o desgaste progressivo das partes de uma edificação, o cálculo 
é realizado de acordo com a seguinte equação: 
 

Kd = (n² - x²)  , onde: 
              n² 

Kd = coeficiente de depreciação 
n = vida útil da acessão 
x = vida útil transcorrida da acessão 

  
A vida útil será definida com base no informado pelo laudo de avaliação específico ou, na sua 

ausência, por parâmetros predefinidos pela SPU, segundo a natureza e características dos bens 
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imóveis. Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação 
acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor. 
 
Nota Explicativa 5: Intangível 
 

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade 
pública ou exercidos com essa finalidade devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de 
aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando 
tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido 
ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (Impairment). 

O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP definiu que o 
reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, 
classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável 
terão o prazo para implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos 
registros a partir de 01/01/2019. 

Em 31/12/2017, a Secretaria Executiva do MJ apresentou um saldo de 
R$ 58.673.765,48 contabilizados como intangíveis. Na tabela a seguir, é apresentada a composição 
do Subgrupo Intangível, para os exercícios de 2017 e 2016, destacando-se na última coluna a variação 
percentual entre os períodos (AH). 
 

Tabela 75: Intangível – Composição  
(em R$) 

SUBGRUPO INTANGÍVEL 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) 
Software com Vida Útil Definida 58.635.046,92 58.593.249,31 0,07% 
Marcas, Direitos, Patentes - Vida Útil Definida 38.718,56 38.718,56 0,00 
Amortização Acumulada 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 58.673.765,48 58.631.967,87 0,07% 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial 
 

Destaca-se o item “Software com Vida Útil definida”, que representa 99,93% do total de 
intangíveis ao fim do ano de 2017. Comparando-se o saldo apresentado em 31/12/2016 com o saldo 
no mesmo período de 2017, verifica-se aumento pouco significativo, de apenas 0,07%. 
 
- Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment 
 

Não existe registro de ajuste no intangível no âmbito da SE e não há avaliação dos ativos do 
intangível, quando há indícios de não recuperação do seu valor contábil. 
  
- Ajustes de Exercícios Anteriores realizados no Intangível 

 
Não existe registro de ajuste no âmbito do Órgão Superior Ministério da Justiça e Segurança 

Pública referente a exercícios anteriores realizados no intangível. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ORGÃOS DE CONTROLE 
 

Este capítulo trata sobre o atendimento a demandas oriundas de legislações específicas e dos 
órgãos de controle, trazendo em subitem 8.1 informações sobre as determinações e recomendações 
do Tribunal de Contas da União – TCU.  

O subitem 8.2, por sua vez, apresenta informações sobre o tratamento das recomendações do 
órgão de controle interno, informando, entre outros assuntos, a quantidade de recomendações 
recebidas comparativamente à quantidade atendida pela UPC.  

Além disso, é apresentada a demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de 
obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, prestação de serviços, 
observado o art. 5º da Lei nº 8.666/93, subitem 8.3.  

No subitem 8.4, são fornecidas informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados 
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, a serem tratadas. 

E por fim, o subitem 8.5 trata das ações de publicidade e propaganda realizados ao longo de 
2017. 

Referente ao conteúdo sobre “Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade 
por Dano ao Erário”, cabe registrar que, em 2017, não houve casos de danos que tenham sido objeto 
de medidas internas administrativas adotadas pelas UPCs. Também não houve registros de tomadas 
de contas especiais instauradas e remetidas ao TCU.  
 
 
8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
 

No que diz respeito ao conteúdo exigido pelo TCU quanto “as formas de que dispõe para o 
efetivo acompanhamento das deliberações do Tribunal, tais como designação de área específica, 
sistema informatizado, estrutura de controle,”, cabe informar que desde 2015, com a implantação e o 
funcionamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI no MJ, o sistema de protocolo eletrônico 
utilizado por esta Pasta para tramitação de documentos, todas as comunicações, diligências e 
notificações remetidas pelas diversas áreas técnicas e demais unidades do TCU aos órgãos do MJ são 
obrigatoriamente inseridos naquele Sistema. 

Assim, os respectivos expedientes são tramitados, via SEI, aos dirigentes responsáveis e 
replicados aos servidores designados para seu atendimento, o que tornou o processo de 
acompanhamento de atendimento das recomendações e de determinações do TCU mais transparente, 
efetivo e célere. 

Cabe registrar ainda que a Assessoria Especial de Controle Interno – AECI envia por meio de 
mensagem eletrônica aos dirigentes do MJ, para conhecimento e providências cabíveis os acórdãos 
publicados no Diário Oficial da União direcionados a esta pasta. 

Com o intuito de aprimorar o controle das deliberações do TCU, bem como o seu efetivo e 
tempestivo atendimento pelos órgãos do MJ, foram intensificadas em 2017 as tratativas com o TCU 
para o desenvolvimento do projeto piloto de acompanhamento e monitoramento dos acórdãos 
proferidos. 

Ressalta-se que, em 2017, as UPCs inseridas neste relatório envidaram esforços no intuito de 
se fazer cumprir as determinações/recomendações exaradas pelo TCU em seus julgados, conforme 
exposto nos quadros abaixo: 
 
Quadro 8.1. Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Cumprimento 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 
Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 018.442/2013-7 10.358/2016 1.6 a 1.7  
Oficio 0742/2016-TCU/SecexDefesa, 

de 15/9/2016  
22/09/2016  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
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Secretaria Executiva do MJ 
Descrição da determinação/recomendação 

1.6. Determinar à Secretaria Executiva do MJ que:  
1.6.1. revise os pagamentos realizados à empresa Front Propaganda Ltda. em face de possível recorrência das 
irregularidades identificadas no curso do evento "2" Conferência Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa" em 
outros eventos contratados junto à mesma empresa.  
1.6.2. informe ao TCU, no prazo de 180 dias, o resultado das apurações a que se refere o subitem anterior, bem como as 
providências adotadas no caso de identificação de pagamentos indevidos.  
1.7. Recomendar a Secretaria Executiva do MJ que, ao dar cumprimento ao disposto no art. 2° da IN SLTI/MP 5/2014, 
que estabelece procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisas de preços para a aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral, faça com que a consulta ao mercado diretamente junto aos fornecedores (inciso IV) 
constitua a última opção e, caso adotada, seja devidamente justificada, documentada e validada pela autoridade 
competente.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
O Tribunal de Contas da União determinou que a Secretaria Executiva do MJ enviasse àquela Corte informações sobre a 
apuração requerida no item 1.6.1, qual seja, revisão dos contratos para realização de eventos firmados junto à empresa 
FRONT PROPAGANDA LTDA., no prazo de 180 dias. Tendo em vista a notificação por via do Ofício 0742/2016-
TCU/SecexDefesa (2999622), inicialmente juntado no processo nº 00005.000262/2009-71, cujo prazo ad quo para 
cumprimento dessa determinação seria 22/9/2016 e como dies ad quo a data de 21/3/2017, o qual foi solicitado dilação de 
prazo mediante os Ofícios n° 330/2017/SE-MJ (4533332), n° 762/2017/SE-MJ (5608972) e Ofício n° 54/2018/SE-MJ 
(5813488). 
Contudo, a CGL explicitou as razões pelas quais não foi possível o atendimento, em sua integralidade, do referido 
Acórdão, naquele momento, conforme Despachos nº 2908/2016/CGL/SAA/SE, de 13/10/2016 (3036953) e nº 
2213/2016/CGL/SAA/SE, de 15/07/2016 (2629594), esclarecendo que os trabalhos, em razão das limitações de pessoal e 
da dimensão das análises a serem empreendidas, só poderiam ser iniciadas após a finalização dos trabalhos que já estavam, 
desde maio de 2016, em andamento para atendimento do Acórdão n° 3.607/2016 - TCU - 2ª Câmara. Em 28 de novembro 
de 2017, foi constituído por meio da Portaria SE nº 1718 (5515563) o Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de realizar 
levantamento, mediante a metodologia de análise por amostragem, dos parâmetros de pagamento dos eventos prestados 
pela empresa FRONT PROPAGANDA LTDA. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.2 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.2. estabeleça processo de planejamento estratégico de TI que contemple, pelo menos, as práticas descritas nos itens 
9.1.2.1 a 9.1.2.6 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário, em atenção ao art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967. 9.1.2. em atenção 
Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e art. 7º, normatize a obrigatoriedade de que todos os entes sob sua jurisdição 
estabeleçam processo de planejamento estratégico de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a exemplo do processo 
"PO1 - Planejamento Estratégico de TI" do Cobit 4.1, contemplando, pelo menos (subitem II.2): 9.1.2.1. elaboração, com 
participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que materialize o plano estratégico 
de TI, contemplando, pelo menos: 9.1.2.1.1. objetivos, indicadores e metas para a TI organizacional, sendo que os objetivos 
devem estar explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional; 9.1.2.1.2. 
alocação de recursos (financeiros, humanos, materiais etc); 9.1.2.1.3. estratégia de terceirização; 9.1.2.2. aprovação, pela 
mais alta autoridade da organização, do plano estratégico de TI; 9.1.2.3. desdobramento do plano estratégico de TI pelas 
unidades executoras; 9.1.2.4. divulgação do plano estratégico de TI para conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto 
nos aspectos formalmente declarados sigilosos ou restritos; 9.1.2.5. acompanhamento periódico do alcance das metas 
estabelecidas, para correção de desvios; 9.1.2.6. divulgação interna e externa do alcance das metas, ou os motivos de não 
as ter alcançado. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Mediante a Portaria SE n° 923, de 9 de junho de 2017 foi aprovado o PETIC, cuja publicação no Diário Oficial da União 
ocorreu em 14 de junho de 2017 (Planejamento Estratégico da TIC) para o período de 2017 a 2020, contendo: 
1. Planejamento Estratégico 
2. Metodologia e Modelos de Referência 
3. Princípios e Diretrizes 
4. Missão, Visão e Valores 
5. Análise SWOT 
6. Mapa Estratégico 
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7. Objetivos e Indicadores Estratégicos 
8. Alinhamento dos Objetivos Estratégicos da TIC com os do MJ 
9. Documentos de Referência 
10. Consideração Final 
 Está divulgado no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/petic-2017-2020.pdf/view 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.3 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ  

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.3. institua formalmente o plano diretor de TI, que deve ser aprovado pelo dirigente máximo da instituição, em atenção 
ao art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Mediante a Portaria SE n° 923, de 9 de junho de 2017 foi aprovado o Plano Diretor de Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do MJ – PDTIC, para o período de 2017 a 2019, cuja publicação no Diário Oficial da União 
ocorreu em 14 de junho de 2017. Contém: 
1. Introdução 
2. Metodologia 
3. Organização da TIC 
4. Resultado do PDTIC anterior 
5. Inventário de Necessidades Priorizadas 
6. Plano de Metas e Ações 
7. Gestão de Pessoas 
8. Plano Orçamentário 
9. Plano de Gestão de Risco 
10. Processo de Revisão do PDTIC 
11. Documentos de Referência 
12. Considerações Finais 
 Está disponível no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/pdtic-2017-2019.pdf/view 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.4 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ  

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.4. elabore, execute e teste periodicamente o plano de gestão de continuidade do negócio, de forma a minimizar os 
impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas sobre as atividades do órgão, à semelhança 
das orientações contidas na seção 14 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, nas seções 8.6 e 8.7 da ABNT NBR 15999-
1:2007, no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business continuity response (Desenvolver e implementar 
resposta à continuidade do negócio – tradução livre) e em atenção às disposições contidas na NC – DSIC/GSI/PR 6/IN01, 
de 11/11/2009, e com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
No âmbito da UPC, ocorreu a publicação da Portaria n° 2152, de 17 de dezembro de 2014, que aprova a Política de 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações do MJ.     
A UPC adota diversas práticas de continuidade do negócio, tanto na contratação de equipamentos como na prestação de 
serviços. Nos processos de contratações, a equipe de planejamento da contratação prevê em seus artefatos estratégias de 
continuidade do negócio, como soluções redundantes ou balanceadas, de forma a manter a continuidade do serviço com 
menor impacto possível. Cita-se como exemplo, no âmbito de 2017, a contratação de enlaces MPLS com dupla abordagem, 
equipamentos de segurança como firewall, com redundância física e lógica. Além disso, a CGTI conta com soluções de 
armazenamento, backup e processamento que operam de forma tolerante às falhas. 
As demais atividades necessárias para o cumprimento deste acórdão estão previstas para serem executadas durante o ano 
de 2018 e 2019 com a criação do processo de Gestão de Continuidade baseado na ISO 22301, conforme consta no 
Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 no item Projeto de Consolidação da Governança e Gestão de TIC. 
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 
Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.5 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Executiva do MJ  
Descrição da determinação/recomendação 

9.1.5. elabore e execute processo de gestão de ativos de informação do órgão, à semelhança das orientações contidas na 
seção 7.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, no Cobit 5, Processo BAI09 – Manage assets (Gerenciar ativos – tradução 
livre) e na NC – DSIC/GSI/PR 10/IN01, de 30/1/2012. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
No âmbito da UPC, ocorreu a publicação da Portaria n° 2152, de 17 de dezembro de 2014, que aprova a Política de 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações do MJ.  
Desde 2016, o Ministério adota prática de gestão de ativos, por meio de ferramentas de apoio e de acordo com as melhores 
práticas de mercado e da APF, tais como: Software Livre (OCS Invetory) para gerência de ativos, tanto dos usuários como 
da infraestrutura de data center; Zabbix, para monitoramento em tempo real de toda a infraestrutura de rede de dados e 
servidores físicos e virtuais; Cisco Prime, que gerencia todo o parque de ativos de rede cabeada e rede sem fio do órgão; 
System Center, para gerência de configuração, automatização e padronização do parque de ativos; Risk Manager, que faz 
gerência de riscos e conformidade. 
A gestão de ativos de informação do órgão figura como uma das entregas do Projeto de Consolidação da Governança e 
Gestão de TIC, no âmbito do Planejamento Estratégico MJ 2015-2019, com previsão para execução durante o exercício 
de 2018, com a elaboração da Norma de Gestão de Ativos de TI. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.7 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.7. elabore, aprove e implemente processo corporativo de gestão de riscos de segurança da informação, à semelhança 
das orientações contidas na seção 4 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e em atenção ao disposto na NC – DSIC/GSI/PR 
4/IN01, de 15/2/2013.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
No âmbito da UPC, ocorreu a publicação da Portaria n° 2152, de 17 de dezembro de 2014, que aprova a Política de 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações do MJ. 
A Norma de Gestão de Risco de TI foi elaborada e o processo descrito nessa norma será encaminhado para deliberação do 
CTI, para aprovação e publicação formal no âmbito do MJ. 
Ademais, a elaboração e implementação do processo corporativo de gestão de riscos, estará sendo aprimorada por meio 
da utilização da ferramenta de Gerenciamento de Riscos e Conformidade – GRC, que se encontra implantada no ambiente 
tecnológico do MJ.  
As atividades necessárias para a implementação deste acórdão estão previstas para serem executadas durante o ano de 
2018 e 2019 com a automação dos processos de Gestão de Riscos de Segurança da Informação baseados na ISO 31000, 
conforme consta no Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 no item Projeto de Consolidação da Governança e Gestão 
de TIC. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.8 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.8. elabore e execute processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como institua formalmente 
equipe para tratar dos incidentes dessa natureza, à semelhança das orientações contidas na seção 13 da ABNT NBR 
ISO/IEC 27002:2005 e em atenção ao item 3.2.7 da NC – DSIC/GSI/PR 2/IN01, de 13/10/2008.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
No âmbito da UPC, ocorreu a publicação das Portarias n° 2148, n° 2149, n° 2150, n° 2151 e n° 2152, de 17 de dezembro 
de 2014, que Aprova a Política de Governança de Tecnologia da Informação, Aprova a Política de Gestão de Projetos de 
Tecnologia da Informação, Aprova a Política de Gestão de Portfólio de Tecnologia da Informação, Aprova a Política de 
Desenvolvimento de Sistemas, e Aprova a Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e 
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Comunicações do MJ.  
A UPC tem adotado as melhores práticas para gestão de incidentes, como exemplo: NOC que através de ferramentas 
automatizadas, monitora em tempo real 24x7x365 todo o ambiente de infraestrutura do MJ reagindo de maneira imediata, 
acionando os responsáveis para a solução dos incidentes em menor prazo possível.  
A criação da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais está descrita da Política de 
Segurança da Informação e Comunicação – POSIC aguardando a publicação dos integrantes, existe a previsão que em 
2018 essa equipe seja instituída formalmente.  
As atividades necessárias para o cumprimento deste acórdão estão previstas para serem executadas durante o ano de 2019 
com a elaboração da gestão de incidentes de segurança da informação, conforme consta no Planejamento Estratégico MJ 
2015-2019 no item Projeto de Consolidação da Governança e Gestão de TIC.  

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.9, 9.1.9.1, 9.1.9.2, 

9.1.9.3, 9.1.9.4 e 9.1.9.5 
Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ  

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.9. faça constar do plano diretor de TI, no mínimo quanto aos seguintes elementos, em consonância com o art. 6º, I, do 
Decreto-Lei 200/1967: 9.1.9.1. desdobramento das diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a exemplo do plano 
estratégico institucional e do plano estratégico de TI; 9.1.9.2. vinculação das ações de TI (atividades e projetos) a 
indicadores e metas de negócio; 9.1.9.3. vinculação das ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão; 9.1.9.4. 
vinculação entre as ações de TI priorizadas e o orçamento de TI; 9.1.9.5. quantitativo necessário (ideal) para a força de 
trabalho em TI;  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas  
Recomendação atendida. 
Mediante a Portaria SE n° 923, de 9 de junho de 2017, foi aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do MJ – PDTIC, para o período de 2017 a 2019, cuja publicação no Diário Oficial da União ocorreu em 14 
de junho de 2017. Contém: 
1. Introdução 
2. Metodologia 
3. Organização da TIC 
4. Resultado do PDTIC anterior 
5. Inventário de Necessidades Priorizadas 
6. Plano de Metas e Ações 
7. Gestão de Pessoas 
8. Plano Orçamentário 
9. Plano de Gestão de Risco 
10. Processo de Revisão do PDTIC 
11. Documentos de Referência 
12. Considerações Finais 
 Está disponível no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/pdtic-2017-2019.pdf/view 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.12, 9.1.12.1, 

9.1.12.2 e 9.1.12.3 
Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.12. elabore e aprove formalmente processo de aprimoramento contínuo da governança de TI, a exemplo das boas 
práticas contidas no capítulo 3 do guia de referência da implementação do Cobit 5, que contemple, pelo menos, o seguinte: 
9.1.12.2. realização de diagnósticos ou auto avaliações de governança e de gestão de TI; 9.1.12.3. definição e 
acompanhamento de metas de governança de TI e das ações necessárias para alcançá-las, com base em parâmetros de 
governança, necessidades de negócio e riscos relevantes. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
No âmbito da UPC, ocorreu a publicação da Portaria n° 2148, de 17 de dezembro de 2014, que Aprova a Política de 
Governança de Tecnologia da Informação do MJ. 
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Por meio da Portaria n° 1.222, de 21 de dezembro de 2017, foi criada área específica de Serviço de Governança, 
Arquitetura Corporativa e Segurança da Informação para tratar de assuntos relacionados à governança de TI. Durante o 
período trabalhou-se na elaboração de normas e atualização da Política de Governança de Tecnologia da Informação, com 
o intuito de manter a continuidade de governança de TI. 
As atividades necessárias para o cumprimento deste acórdão estão previstas para serem executadas durante o ano de 2018 
com a elaboração da Política e do Modelo de Governança do MJ, conforme consta no Planejamento Estratégico MJ 2015-
2019 no item Projeto de Consolidação da Governança e Gestão de TIC. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.13, 9.1.13.1, 9.1.13.2, 

9.1.13.3 e 9.1.13.4 
Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.13. estabeleça formalmente, em consonância com o disposto no item 9.1.1 do acórdão 2308/2010-TCU-Plenário, e a 
exemplo das boas práticas contidas na seção 3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009;  
9.1.13.1. objetivos de gestão e de uso corporativos de TI alinhados às estratégias de negócio;  
9.1.13.2. indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos;  
9.1.13.3. metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para cada indicador definido;  
9.1.13.4. mecanismos para acompanhamento e para gestão dos riscos de TI.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Recomendações atendidas. 
De acordo com o planejamento estratégico, foram definidos os objetivos, indicadores e metas para o período de 2015 a 
2019, o acompanhamento é realizado mensalmente, tendo cada indicador a data das coletas definidas em regra própria. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.14 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ  

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.14. realize, por meio de uma área interna ou externa à TI, avaliações periódicas na área de tecnologia da informação 
do órgão, a exemplo da avaliação dos controles de governança de TI, do funcionamento dos sistemas de informação e de 
suas bases de dados, assim como dos processos relacionados à segurança da informação e às aquisições de bens e serviços 
de TI, haja vista as orientações contidas no Cobit 5, MEA02.03 - Perform control selfassessments (Realizar auto avaliação 
dos controles – tradução livre).  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
As atividades necessárias para o cumprimento deste acórdão estão previstas para serem executadas durante o ano de 2018 
com a automatização dos normativos no software de avaliação e gerenciamento de risco – GRC, conforme consta no 
Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 no item Projeto de Consolidação da Governança e Gestão de TIC.  

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.15 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ  

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.15. realize avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI, de forma a delimitar as necessidades de 
recursos humanos necessárias para a gestão e operação das atividades de TI, à semelhança das orientações contidas no 
Cobit 5, Prática de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing (Manter pessoal adequado e 
apropriado – tradução livre), atividade 1, e em consonância com o item 9.2.2 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Recomendação atendida. 
Os itens foram atendidos por meio da criação do documento “ATIS Planejamento - CGTI e CGSI” com a avaliação 
qualitativa e quantitativa do setor de TI. O relatório tem como conclusão o seguinte trecho: “Assim, para garantir a 
segurança de informações, a continuidade das atividades suportadas pela TIC, a conformidade com as normas e 
recomendações, a independência na relação com fornecedores e prestadores de serviço, além da necessidade de cumprir o 
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proposto no PDTI 2017/2019 em consonância com o PEI e os demais Planos, faz-se necessária a alocação de 08 Analistas 
da área de TIC e 04 Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – 
GSISP específicos da área de Tecnologia da Informação para propiciar o fortalecimento institucional da área de TIC do 
MJ. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.16 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ  

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.16. implemente o processo de gestão de nível de serviço de TI, de forma a assegurar que níveis adequados de serviço 
sejam entregues para os clientes internos de TI de acordo com as prioridades do negócio e dentro do orçamento 
estabelecido, à semelhança das orientações contidas na seção 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 20000- 2:2008. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Utiliza-se como prática atender todas as demandas de TI através de uma ferramenta que possibilita o gerenciamento dos 
atendimentos relacionados ao serviço de TI. 
As atividades necessárias para o cumprimento deste acórdão estão previstas para serem executadas durante o ano de 2019 
com a elaboração da Política e do Modelo de Gerenciamento de Serviços de TI, conforme consta no Planejamento 
Estratégico MJ 2015-2019 no item Projeto de Consolidação da Governança e Gestão de TIC. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.17 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.17. elabore, publique e mantenha atualizado o catálogo de serviços de TI, de acordo com as orientações contidas no 
Cobit 5, Prática de Gestão APO09.02 – Catalogue IT - enabled services (Catalogar serviços de tecnologia da informação 
habilitados – tradução livre). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Recomendações atendidas. 
Juntamente com a ferramenta de uso da Central de Serviços, o catálogo de serviços técnicos de TIC, no que tange às 
operações e suporte à infraestrutura de TIC encontra-se implantado, e todos os chamados são categorizados de acordo com 
o catálogo em referência. 
O catálogo de serviços está publicado no portal por meio do link: http://servicos.mj.gov.br/ 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 
TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.18 Ofício 0521/2014-TCU 02/05/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.18. implante formalmente processo de contratação de soluções de TI e de gestão de contratos de solução de TI, 
adequando o processo definido na IN-SLTI/MP 4/2010 ao contexto do órgão, em consonância com o item 9.2.9.9 do 
acórdão 1233/2012-TCU-Plenário.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Recomendação atendida. 
As contratações de solução de TI e a gestão de contratos de solução de TI seguem integralmente o definido na IN-SLTI/MP 
4/2010 e todos os seus artefatos. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

08000.009662/2016-22 3.607/2016 9.3.1 e 9.3.2 
Ofício 0232/2016-

TCU/SecexDefesa, de 30/3/2016 
30/03/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (vinculador); Secretaria Executiva do MJ. 

Descrição da determinação/recomendação 
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9.3.1. relativamente ao Contrato 31/2010, firmado com a empresa FJ Produções Ltda., atual GV2 Produções S/A, proceda 
à retenção definitiva dos valores abaixo indicados, atualizados monetariamente desde a data do pagamento indevido até a 
data da glosa cautelar processada mediante a retenção das NFs 504, 066, 497, 601, 248, 572 e 483 (informadas no Oficio 
n° 35/2015/CGLGab/SPOA/SE-MJ, de 2/2/2015, peça 99 dos autos), abatendo-se, na oportunidade, as importâncias 
eventualmente já ressarcidas, informando ao Tribunal de Contas da União, no prazo de trinta dias, sobre o cumprimento 
da determinação; 
9.3.1.1. R$ 39.678,30 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta centavos), relativos ao item "estande 
especial" na Proposta de Serviço PS 083/2010-MJ, processo MJ 08001.001446/2010-33, faturado indevidamente tanto em 
duração (dois dias de locação quando o correto seria apenas um dia) quanto em quantidade (281 m², quando o efetivamente 
utilizado foi de 121,13 m²); 
9.3.1.2. R$ 297.970,00 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta reais), relativos aos itens 8,1, 8.2, 8.5, 8.14, 
8.18, 8.26, 8.27, 8.37 e 8.38 da Proposta de Serviço PS 187/2010- MJ, processo MJ 08004.003256/2010-21, vez que o 
evento se realizou em apenas um dia, enquanto a empresa faturou a utilização dos equipamentos por dois dias; 
9.3.1.3. R$ 15.660,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais), relativos à cobrança dos itens 4.3 e 7.29 da Proposta de 
Serviço PS 176/2010-MJ, processo MJ 08006.000336/2010-12, faturados indevidamente; e 
9.3.1.4. R$ 135.890,46 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), relativos à 
cobrança indevida na execução dos serviços para realização do Evento 255/2010, processo MJ 08004.003034/2010-16, 
cujo faturamento extrapolou os seis dias de duração do evento; 
9. 3.2. realize levantamento dos pagamentos efetuados à empresa FJ Produções Ltda., atual GV2 Produções Ltda., nos 
exercícios de 2011 até os dias atuais, de forma a identificar desembolsos relativos ao fornecimento de bens e serviços por 
períodos superiores aos dias dos respectivos eventos ou parametrizados em unidades de medidas diversas das previstas no 
termo de referência vinculado ao contrato 31/2010, adotando, se for o caso, as providências necessárias à preservação do 
erário público bem como informando o resultado dos trabalhos ao Tribunal de Contas da União no prazo de noventa dias. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Em relação ao item 9.3.1, calculou-se o valor total a ser cobrado da empresa GV2, que, após a atualização monetária, 
atingiu o montante de R$ 149.237,64 em abril de 2016. 
Destaca-se que restam pendentes de pagamento notas fiscais da empresa GV2 referentes à realização de 7 eventos, que 
totalizam R$ 108.016,40. Assim, a CGL realizou tratativas com as Unidades Demandantes desses eventos para se 
manifestarem quanto ao pagamento das respectivas notas fiscais, de forma a reter, em caráter definitivo, os valores e 
determinar à empresa o pagamento do restante via Guia de Recolhimento da União. Entretanto, diante da dificuldade das 
Unidades em localizar os autos dos referidos eventos, enviou-se o Ofício nº 527/2016/CGL/SAA/SE-MJ (2322078) à 
GV2, requerendo o pagamento integral da quantia de R$ 149.237,64, por intermédio de GRU, no prazo de 15 dias. O prazo 
para pagamento da GRU transcorreu sem o recolhimento dos valores. Dessa forma foi encaminhado Ofício nº 
610/2016/CGL/SAA/SE-MJ (2512979) ao Procurador Regional da Fazenda Nacional para procedimentos de inscrição do 
débito na Dívida Ativa da União. Contudo, a empresa GV2 Produções Ltda. interpôs recurso de reconsideração, nos autos 
do TC 027.678/2011-3, o qual foi conhecido pelo relator, suspendendo-se os efeitos do subitem 9.3.1 do Acórdão 
3.607/2016-TCU- 2ª Câmara, em relação ao recorrente. A CGL solicitou à Procuradora Regional da Fazenda Nacional o 
cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União em atendimento à determinação do TCU (Doc. Sei nº 2953049). 
Contudo, o TCU, por meio do Acórdão 7.590/2017 – TCU – 2ª Câmara (4983590), negou Recurso de Reconsideração 
interposto pela empresa GV2 Produções S/A, permanecendo, portanto, inalterada a decisão proferida no Acórdão nº 
3.607/2016 – TCU – 2ª Câmara. Assim, a CGL aguarda os resultados da revisão dos 7 eventos pendentes de pagamento 
para reunir todos os débitos da empresa GV2. 
Para atendimento do item 9.3.2, constituiu-se grupo de trabalho – GT, por intermédio da Portaria SE nº 607, de 11 de maio 
de 2016 (Doc. SEI nº 2305822, fls. 21 a 24), com a finalidade de realizar levantamento dos parâmetros de pagamento dos 
eventos prestados pela empresa GV2 no prazo inicial de 90 dias, com representantes da CGL, CGDS, SENASP, SNJ, CA, 
SENACON, SENAD, SAL GM, DEPEN. O GT apresentou os resultados alcançados após analisar 789 processos, que 
foram comunicados ao TCU por meio do Ofício n° 320/2017/SE-MJ – SEI n° 4490240. Foram providenciados 11 
processos de ressarcimento das inconformidades identificadas. A cobrança dos valores, R$ 38.540,73 corrigido em agosto 
de 2017, foi realizada em cada um dos 11 processos que apresentaram inconformidades financeiras, sendo que o prazo 
para pagamento de GRU não foi cumprido pela empresa.  
Considerando que a empresa não realizou o pagamento da GRU, a CGL atua na consolidação dos 7 eventos, supracitados, 
que ainda constam como pendentes de pagamento, com vistas a realizar um trabalho de compensação de valores e, 
consequentemente, identificar efetivamente o dano ao erário. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

08000.053512/2016-56 2780/2016 
9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.1.2; 

9.1.1.3; 9.1.1.4; 9.1.1.5;  
Ofício n° 

11.811/2016 
07/12/2016 
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9.1.2; 9.1.3; 9.1.4 e 9.2 
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/ SAA/ SE 
Descrição da determinação/recomendação 

9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar às unidades jurisdicionadas em que tenham 
sido identificados os 19.520 indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, em desacordo 
com os fundamentos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 
a adoção das seguintes providências: 
9.1.1. tendo por base os fundamentos trazidos no voto, a prova produzida nestes autos e outras que venham a ser agregadas 
pelo órgão responsável, promover o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias contempladas com o pagamento da 
pensão especial para, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à 
supressão do pagamento do benefício previdenciário, caso as irregularidades não sejam por elas elididas: 
9.1.1.1 recebimento de renda própria, advinda de relação de emprego, na iniciativa privada, de atividade empresarial, na 
condição de sócias ou representantes de pessoas jurídicas ou de benefício do INSS; 
9.1.1.2 recebimento de pensão, com fundamento na Lei 8.112/1990, art. 217, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”; 
9.1.1.3 recebimento de pensão com fundamento na Lei 8.112/1990, art. 217, inciso I, alíneas “d” e “e” e inciso II, alíneas 
“a”, “c” e “d”; 
9.1.1.4 titularidade de cargo público efetivo federal, estadual, distrital ou municipal ou de aposentadoria pelo Regime do 
Plano de Seguridade Social do Servidor Público, 
9.1.1.5 ocupação de cargo em comissão, de cargo com fundamento na Lei 8.745/1993, de emprego em sociedade de 
economia mista ou em empresa pública federal, estadual, distrital ou municipal; 
9.1.2 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da respectiva notificação pela unidade jurisdicionada, para que 
cada interessada apresente sua defesa, franqueando-lhe o acesso às provas contra elas produzidas e fazendo constar no 
respectivo ato convocatório, de forma expressa, a seguinte informação: “da decisão administrativa que suspender ou 
cancelar o benefício, caberá recurso nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei 9.784/1999, a ser interposto no prazo de 10 (dez) 
dias, contados a partir da ciência da decisão pela parte interessada, perante o próprio órgão ou entidade responsável pelo 
cancelamento da pensão”; 
9.1.3 na análise da defesa a ser apresentada pelas interessadas, considerar não prevalentes as orientações extraídas dos 
fundamentos do Acórdão 892/2012-TCU-Plenário, desconsiderando a subjetividade da aferição da dependência 
econômica das beneficiárias em relação à pensão especial instituída com base na Lei 3.373/1958 e da aferição da 
capacidade da renda adicional oferecer subsistência condigna, em vista da possibilidade de supressão do benefício 
previdenciário considerado indevido; 
 9.1.4. não elididas as irregularidades motivadoras das oitivas individuais descritas nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.5 deste 
acórdão, promover, em relação às respectivas interessadas, o cancelamento da pensão decorrente do art. 5º, parágrafo 
único, da Lei 3.373/58; 
9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, fixar prazo de 60 dias, a contar da ciência, para que as 
unidades jurisdicionadas apresentem ao Tribunal de Contas da União plano de ação com prazo para cumprimento e ciência 
a esta Corte de Contas das medidas determinadas nos subitens 9.1.1 a 9.1.4 deste Acórdão, a serem implementadas em até 
180 dias da ciência da presente deliberação; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
O Acórdão foi integralmente cumprido, foram apuradas as 91 (noventa e uma) situações de pagamento indevido de pensão 
a filha maior solteira, maior de 21 de anos, apontadas pelo TCU, apresentado, em resumo, o seguinte resultado: 

 
RESULTADO DA APURAÇÃO QUANTITATIVO 

Cancelamento da Pensão, por decisão administrativa, com base na jurisprudência do TCU. 76 
Manutenção da Pensão, por decisão administrativa, com base na jurisprudência do TCU. 12 

Perda de Objeto (em virtude de óbito da pensionista). 3 
TOTAL 91 

 
No entanto, das 76 pensões canceladas, administrativamente, com base na jurisprudência do TCU, até 31 de dezembro de 
2017, 30 pensões foram reestabelecidas por decisão judicial, cujos impetrantes alegaram que os benefícios deveriam ser 
mantidos pelo princípio da segurança jurídica, uma vez que, na maioria dos casos, as pensões foram concedidas há mais 
de 30 anos, cujas beneficiárias, em sua maioria, possuem mais de 70 anos de idade e algumas mais de 90 anos. 

 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

08000.040590/2017-71 1.209/2017 - 
Oficio 0534/2017-

TCU/SecexDefesa, de 28/6/2017 
28/06/2017 
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Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos / SAA/ SE 

Descrição da determinação/recomendação 
Determinação da instauração, de imediato, de processo de tomada de contas especial para apuração e identificação dos 
responsáveis pelo eventual débito causado na execução do contrato 02/2003, firmado com a Politec Informática Ltda., 
hoje Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A., decorrente de desacerto entre os valores repassados pelo MJ a 
título de 13° salário, 10,83%, e aqueles efetivamente praticados pela empresa, 8,33%; e, com fundamento no art. 169, 
inciso I, do Regimento Interno, apensar os presentes autos ao TC 003.739/2008-2. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
O processo foi encaminhado à CGL em junho de 2017 para narrar os fatos, a existência de elementos fáticos e jurídicos 
que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário, o atendimento dos pressupostos 
indicados no parágrafo único do art. 5º da IN TCU nº 71/2012 e informações pertinentes que auxiliam a análise do 
processo, para conhecimento e deliberações superiores, a fim de subsidiar a Tomada de Contas Especial – TCE. Contudo, 
o processo que contém as informações das irregularidades foi encaminhado à PRU, e para elaboração da nota técnica era 
necessário ter acesso às cópias dos autos. Tal cópia foi solicitada em agosto de 2017, mas somente 19/01/2018, após 
reiteradas solicitações, a AGU encaminhou os autos. A Nota Técnica foi elaborada pela CGL, resultando na identificação 
de dano ao erário no valor de R$ 629.225,55, corrigido em fevereiro de 2018. A empresa Indra Brasil Soluções e Serviços 
Tecnológicos Ltda. 
 (antiga Politec Informática Ltda.) foi notificada sobre o débito existente no valor atualizado em fevereiro, com prazo 
máximo de 45 dias para pagamento de GRU, bem como apresentação das justificativas e alegações de defesa julgadas 
necessárias, sob pena de abertura do devido processo de TCE, cujo prazo expira em 15/04/2018. Insta informar que a PRU 
da 1ª Região, paralelamente, em 30/01/18, informou o ajuizamento da ação de cobrança nº 1001919-94.2018.4.01.3400 
em desfavor da empresa. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

08000.064246/2017-78 2.292/2017 9.6 
Oficio 0916/2017-

TCU/SecexDefesa, de 17/10/2017 
24/10/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos / SAA/ SE 

Descrição da determinação/recomendação 
9.6.dar ciência à Coordenação-Geral de Logística do MJ - CGL/MJ sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que 
sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhantes; 
9.6.1. inobservância da modalidade de licitação obrigatória para a contratação e execução de serviço de engenharia sem 
respaldo contratual, identificadas nos Contratos 12/2002 e 37/2002, o que afronta o disposto nos arts. 2°, 7°, 23 e 24 da 
Lei 8.666/1993 e 37, inciso XXI, da Constituição Federal/1988; 
9.6.2. manutenção de contrato com fornecedor por prazo superior ao legalmente admitido, constatada nos Contratos 
12/2002 e 37/2002, em desatendimento ao contido no art. 57 da Lei 8.666/1993; 
9.6.3. pagamentos sem cobertura contratual e sem enquadramento nos acréscimos permitidos, observados no contrato 
12/2002, em confronto aos arts. 54, §2°, e 62 da Lei 8.666/1993; 
9.6.4. alteração sem respaldo legal do valor global do contrato, identificada no Contrato 12/2002, o que afronta o disposto 
no art, 65, §§ 1° e 2°, da Lei 8,666/93; 
9.6.5. ausência de documentação hábil para comprovar a regular utilização de diárias, em descumprimento ao contido no 
art. 59, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Determinou-se às Coordenações da CGL que estabelecessem controles internos de forma a mitigar o acontecimento das 
falhas dispostas no item 9.6 por meio do Memorando nº 386/2017/CGL/SAA/SE (Sei nº 5330783). 
Cumpre informar que a CGL segue os normativos federais quanto à novas contratações e gestão dos contratos, bem como 
os regulamentos internos, e ainda instituiu fluxos e rotinas em consonância as determinações. Cita-se abaixo as 
Regulamentações e medidas adotas por esta CGL: 
Decreto Nº 7.689, de 2 de março de 2012 - Estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de 
governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens. 
Portaria Nº 493, de 16 de março de 2012 - Disciplina a aplicação do Decreto no 7.689, de 2 de março de 2012, no âmbito 
do MJ. 
Portaria Nº 2.999, 27 de novembro de 2012 - Institui o calendário anual de compras de materiais de consumo, materiais 
permanentes e equipamentos e de contratações de obras e serviços no âmbito do MJ. 
Instrução Normativa N° 05, de 26 de março de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN n° 
05/2017/MP). 
Instrução Normativa N° 4, de 19 de maio de 2008 – IN SLTI/MP 04/2008, tal norma dispunha sobre o processo de 
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contratação de Serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal – APF direta, autárquica e 
fundacional. 
Planejamento para contratações de serviços com base na IN 05/2017 (Processo nº 08008.000526/2017-88) - 
estabelecimento de rotinas de trabalho para adequação dos processos administrativos de contratação de serviços, em 
relação a Instrução Normativa n° 05, de 26 de março de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(IN n° 05/2017/MP), que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Ciclo de Capacitação de Fiscais de Contratos do MJ 2017 (Processo nº 08008.000172/2017-71) - capacitação contínua dos 
fiscais de contrato do MJ, no intuito de aprimorar a execução dos contratos vigentes, por meio da difusão de conhecimentos 
legais, doutrinários, jurisprudenciais e de boas práticas para a padronização dos procedimentos de fiscalização, e com 
vistas ainda a se buscar maior economicidade e excelência nos serviços públicos. 
Quanto à demonstração de atendimento dos itens da recomendação em tela, informa-se: 
- item 9.6.1 - a CGL adotou no fluxo de contratação, análise prévia dos Termos de Referência e Projeto Básico antes de 
submeter o processo à Consultoria Jurídica com vistas a mitigar vícios e ainda auxiliar a área demandante na nova 
contratação; 
- item 9.6.2 – a CGL, em 2017, promoveu o 1º Ciclo de Capacitação de Fiscais de contratos do MJ para aprimorar a 
execução dos contratos, e ainda, adotou como rotina alertas aos responsáveis pelo acompanhamento da execução 
contratual, informando os saldos e vigências dos contratos;  
- item 9.6.3 – criação do Setor de Liquidação de Pagamento – SLP e Núcleo de Conformidade - NUCOM, para melhoria 
no controle da execução contratual; 
item 9.6.4 – todas os processos de contratação, renovação e/ou alteração contratual, são submetidos aos responsáveis pela 
autorização, de acordo com o Decreto nº 7689/2012 e a Portaria nº 493/2012; 
- Item 9.6.5 – a CGL utiliza o Sistema de Concessão de Diárias e Passagem – SCDP para concessão de diárias e passagens, 
e ainda segue as normas constante no Decreto nº 7689/2012 e a Portaria nº 493/2012. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

TCU n° 012.914/2017-7 
SEI: 08001.006880/2017-86 

Acórdão nº 1.953/2017 – 
Plenário 

9.1.1 e 9.1.2 
Ofício nº 

0942/2017 – 
TCU/Secex-RS 

26/10/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Comissão de Anistia 

Descrição da determinação/recomendação 
9.1.1. Determinar aos entes indicados na planilha à peça 43 que: no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência 
desta deliberação, adotem as providências necessárias para apurar a existência de inconsistências nos dados do Siconv 
relativos aos ajustes especificados e, em caso positivo, efetuar os registros de ajuste no sistema, conforme orientações 
constantes do Comunicado 12/2017 da Comissão Gestora do Siconv, de forma a garantir a fidedignidade das informações 
e a observância dos princípios constitucionais da transparência e do controle. 
9.1.2. ao final do referido prazo, informem ao Tribunal o resultado das medidas implementadas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Segue abaixo as medidas adotadas pela Comissão da Anistia para o cumprimento das recomendações: 
Em relação as recomendações encaminhadas pelo acórdão n° 1.953/2017 – Plenário, por meio do processo TCU n° 
012.914/2017-7 que trata da auditoria do tipo acompanhamento referente às transferências voluntárias (TV) para entes 
localizados no estado do Rio Grande do Sul, que estão com a vigência expirada e não tiveram nenhum 
desembolso conforme dados do Siconv, informa-se que a situação do convênio SICONV nº 795764/2013, foi devidamente 
regularizada. Além do registro de cancelamento do empenho, foi necessário efetuar a anulação do 
convênio 795764/2013 nos sistemas SICONV e SIAFI, restando, desta forma, regularizada a demanda. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

TCU 029.040/2012-4 
SEI: 080000.021609/2017-81 

2.734/2017 – 2ª 
Câmara 

1.7.1, alínea "a" 
Ofício nº 0274/2017-
TCU/ SecexDefesa 

07/04/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Comissão de Anistia 

Descrição da determinação/recomendação 
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O item 1.7.1 estipula que este Ministério elabore "método, procedimento e/ou sistema claro e passível de verificação, que 
assegure a observância, de forma harmônica, dos critérios de prioridades combinados e da sequência das datas de 
protocolo, de modo a garantir a adequada ordem de prioridade na apreciação dos requerimentos de anistia".  
Alínea “d” - deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e 
Cidadania, fixando a data de 31/12/2016 para integral atendimento do item 1.7.1, alínea "a", do Acórdão 2.632/2014-
TCU-2''Câmara;   
Alínea “e” - com fulcro no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, determinar ao Ministério da 
Justiça e Cidadania que mantenha atualizada em sua página na internet os dados sobre anistiados políticos requeridos pelo 
item 1.7.3 do Acórdão 2.632/2014-TCU-2" Câmara. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Segue abaixo as medidas adotadas pela Comissão da Anistia para o cumprimento das recomendações: 
Quanto ao item 1.7.1, é certo que, no entendimento desta Comissão, conforme já apontado em outras ocasiões, que o 
atendimento pleno a determinação sempre esteve vinculada à realização de um amplo recadastramento dos requerimentos 
de anistia política autuados junto ao órgão, associado à finalização do desenvolvimento e à implementação de um sistema 
gerencial de controle processual. 
No que concerne ao desenvolvimento do sistema gerencial da Comissão de Anistia, informamos que o SINCA já se 
encontra em pleno funcionamento necessitando apenas de atualizações sistêmicas e periódicas, em constante 
desenvolvimento no âmbito da área de tecnologia da informação do Ministério da Justiça. 
Por outro lado, cumpre esclarecer que como forma de atender o quanto orientado pelo TCU, foram editadas as Portarias nº 
04, de 12 de fevereiro de 2015, solicitando o recadastramento dos requerimentos da Comissão de Anistia com o intuito de 
elaborar lista de prioridades e n.º 13, de 29 de julho de 2015 que dispõe sobre o método de priorização de requerimentos 
de anistia para análise. 
Ocorre que, ante a possibilidade de quem nem todos os requerentes possam haver tomado ciência da necessidade de 
recadastramento dos requerimentos, foi realizada a força tarefa “Anistia em Dia” - com intuito de revisar os cadastros para 
determinar o grau de apreciação dos requerimentos pendentes, buscando ainda informações como dados cadastrais e de 
contato, detalhamento do pedido, violações de direitos denunciadas e dados gerenciais. Houve também depuração da lista 
resultante do trabalho da força tarefa “Duplicidade”, que analisou os requerimentos protocolados nesta Comissão de 
Anistia em duplicidade, com objetivo de determinar o número de requerimentos ainda pendentes de julgamentos.  
Com isso, aliado ao sistema SINCA, entendeu-se que há dados suficientes para criação de um banco de dados confiável, 
permitindo que novos passos fossem dados rumo a priorizar não apenas os processos recadastrados, mas sim de todos os 
processos remanescentes na Comissão de Anistia, norteando-se sempre pelos princípios da publicidade, transparência e 
razoável duração dos processos na apreciação dos requerimentos de Anistia Política. 
Desta forma em 04 de agosto de 2017 o Exmo. Ministro de Estado da Justiça publicou a Portaria n° 652 que estabelece 
os critérios de prioridade para análise dos requerimentos de Anistia, cumprindo assim de maneira integral a recomendação 
do item 1.7.1. 
Em relação ao requerido pela alínea “e”, informamos que a atualização da página está sendo realizada com frequência 
trimestral ficando os dados disponíveis para consulta a qualquer tempo. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 013.566/2016-4 
1967/2017-TCU-

Plenário 
9.1.1, 9.1.3 e 

9.4 
Oficio 1272/2017-

TCU/SECEX- 
26/09/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ / Secretaria Nacional de Justiça 

Descrição da determinação/recomendação 
“Auditoria operacional com vistas a avaliar o estágio de governança da política de imigração adotada pelo Brasil e aferir 
em que medida o País dispõe de um planejamento eficaz e de ações concretas no sentido de direcionar o fluxo imigratório 
de modo a potencializar benefícios ou reduzir riscos advindos da chegada de imigrantes ao Brasil”. 
  Determinações concernentes a temas sob competência do DEMIG: 
“9.1.1. ao Ministério da Justiça que, em conjunto com o Departamento de Polícia Federal, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, estabeleça mecanismos e procedimentos que possibilitem a seus agentes e delegados responsáveis pelos processos 
de entrada e saída de estrangeiros do País certificarem-se do atendimento às condições dispostas no art. 3" da lei 9.474/19^ 
7, no art. 26, caput, c/c art. 7°, inc. II e IV da lei 6.815/1980 e no art. 45 da nova Lei de Migração, que entrará em vigor 
em 21/11/2017; 
9.1.3. ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE que, no prazo de 90 (noventa) dias, reveja os termos da Resolução 
Normativa 18, de 30 de abril de 2014, em especial os arts. 1º e 2º, de forma a compatibilizá-los com os termos do art. 3º 
da lei 9.474/1997, do art. 26, caput, c/c art. 7º, inc. II e IV da lei 6.815/1980 e do art. 45 da nova Lei de Migração, que 
entrará em vigor em21/11/2017; 
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9.4. determinar aos órgãos relacionados, com fulcro no art. 43, inc. I, da lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inc. II, do Regimento 
interno do TCU, que, nos prazos assinalados, a contar dos recebimentos das comunicações, encaminhem a este Tribunal 
Planos de Ações, previamente discutidos e acordados com os órgãos envolvidos, que contemplem os cronogramas de 
adoção das medidas necessárias às implementação das determinações e recomendações propostas, com a indicação de 
prazos e responsáveis, bem como justificativas a respeito de eventuais impossibilidades de implementações integrais das 
recomendações alvitradas.” 

Medidas adotadas para cumprimento 
Quanto ao item 9.1.1: I. por meio da Portaria nº 24, de 06/02/2017, criou-se o Grupo de Trabalho - GTCONARE, 
responsável pela atualização das resoluções expedidas pelo CONARE, a fim de readequá-las, especificamente a nº 18, 
evitando interpretações que inviabilizem a aplicação do disposto no art. 3º da Lei nº 9.474/97 quando do ingresso de 
estrangeiros no País. Cabe informar, ainda, que este Departamento elaborou minuta de termo de cooperação com a 
finalidade de disponibilizar o acesso aos sistemas da Polícia Federal aos servidores do MJ que atuam nos temas de 
migração e refúgio, a fim de possibilitar a verificação de dados atualizados de estrangeiros, aperfeiçoando a instrução de 
processos de permanência, naturalização e refúgio. A versão final minuta do instrumento foi encaminhada pela SNJ à 
Polícia Federal e aguarda análise no Gabinete do Diretor-Geral. II. Quanto às observações referentes à Lei nº 6.815/80, 
substituída pela Lei nº 3.445/17, o DEMIG entende que estas devem ser cumpridas pela PF, que realiza o controle 
fronteiriço. Especificamente no caso de concessão de vistos, entende-se a atuação da PF é necessária para subsidiar a ação 
do MRE e dar fiel cumprimento à legislação. 
2. Com relação ao previsto no item 9.1.3, como acima mencionado, em fevereiro do corrente ano foi criado o GTCONARE, 
por meio do qual se pretendia atualizar as resoluções normativas do Comitê, inclusive a nº 18. Após algumas discussões 
sobre o tema levadas a cabo recentemente, verificou-se a necessidade de regulamentação da Lei nº 9.474/97 por decreto, 
a fim de solucionar, entre outras questões, a edição de normativos, que em alguns casos vão de encontro ao disposto na 
legislação. A regulamentação é necessária, ainda, para viabilizar o instituto do reassentamento, permitindo que o País 
cumpra com os compromissos de reassentamento de refugiados assumidos pelo Governo Brasileiro em assembleia das 
Nações Unidas. Este Departamento tem trabalhado na elaboração de minuta do referido decreto. 
3. Em atenção ao item 9.4, o DEMIG pretende concluir os trabalhos relativos à minuta do decreto de regulamentação da 
Lei nº 9.474, considerada a complexidade do tema, na maior brevidade possível. Tendo em vista que o documento será 
posteriormente enviado ao Gabinete do Ministro e à Casa Civil da Presidência da República, não se faz possível o 
estabelecimento de prazo final para a publicação do diploma. 
Complementarmente, informa-se que o Plano de Ação solicitado foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União pelo 
Sr. Secretário Nacional de Justiça, por intermédio do Ofício nº 30/2018/GAB-SNJ/SNJ-MJ, de 31 de janeiro de 2018. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

TC 023.932/2015-5, que 
trata de Monitoramento 

das determinações 
constantes do Acórdão 

403/2013- TCU-Plenário, 
TC-012.099/2011-2. 

Acórdão 
469/2017-

TCUPlenário, 
Sessão de 
22/3/2017 

Parcialmente atendidos os 
itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do 
Acórdão 403/2013-TCU-

Plenário, sessão de 
6/3/2013, exarado nos 

autos do TC 
012.099/2011-2. 

Ofício 0207/2017-
TCU/Secex 

Previdência, de 
28/3/2017 

05/04/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 
Secretaria Executiva do MJ, 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 
Secretaria Nacional de Justiça, a qual incorporou as atribuições da SRJ, por meio da Coordenação-Geral de Assuntos 
Judiciários. 

Descrição da determinação/recomendação 
Anteriormente, por meio do Acórdão 1505/2016-TCU-Plenário, Sessão de 15/6/2016º, o TCU considerou que a extinta 
SRJ permaneceu sem apresentar os planos com metas e cronograma voltado à ampliação da rede de Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar, tampouco plano com metas e cronograma voltado à ampliação e estruturação da Rede de 
Promotorias e de Núcleos Especializados em Violência Doméstica e Familiar (tanto para os órgãos do Poder Judiciário, 
quanto para os do MP) ora recomendados. Assim, entendeu-se que os itens 9.3.1 9.3.2 e 9.4 do acórdão foram cumpridos 
apenas parcialmente. Em razão disso, o TCU determinou a continuação do monitoramento; o encaminhamento de cópia 
da deliberação proferida à Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania; e determinou o arquivamento dos autos, conforme 

consta no Acórdão 1505/2016-TCU-Plenário (fl. 05 (2568313), encaminhado à SE e à SNJ.  
Por meio do Acórdão 469/2017-TCU-Plenário, Sessão de 22/3/2017 o TCU considerou definitivamente atendidos os itens 
9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, parcialmente atendidos os itens 9.1.3, 9.1.5, 9.3.1 e 9.3.2 
do Acórdão 403/2013-TCU-Plenário. Ademais, o TCU entendeu que a Secretaria de Reforma do Judiciário — SRJ não 
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atendeu ao item acerca do encaminhamento ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do Acórdão, Plano de Ação 

que contenha o cronograma de adoção de medidas necessárias à implementação das deliberações deste Acórdão, com 

identificação dos responsáveis, e justificativas acerca das medidas não acolhidas. 
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Para fins de contextualização, destaca-se que, em 2016, a extinta SRJ encaminhou o Ofício 5/2016/DEJUD/SRJ-MJ, por 

meio do qual informou que comunicados futuros fossem encaminhados à Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, a 

qual incorporou as atribuições da SRJ, por meio da Coordenação-Geral de Assuntos Judiciários, nos termos do Decreto nº 

8.668, de 11 de fevereiro de 2016. Além disso, a resposta da SRJ em relação às recomendações girou em torno do Acordo 

de Cooperação Técnica – ACT 001/2013, cujo objeto refere-se ao apoio à criação do Programa Rede Integrada dos Serviços 

Públicos de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, o qual conjugaria esforços dos partícipes para a 

implementação de serviços públicos. Segundo a SRJ, as obrigações do ACT estavam diretamente relacionadas às 

recomendações do TCU. 
No entanto, o TCU considerou que a extinta SRJ permaneceu sem apresentar os planos com metas e cronogramas voltados 

a ampliação das Redes (tanto para os órgãos do Poder Judiciário, quanto para os do MP) ora recomendados. Assim, 

entendeu-se que os itens 9.3.1 9.3.2 e 9.4 do acórdão foram cumpridos apenas parcialmente. 

Conforme consta no processo SEI nº 08000.027448/2016-58 ,   as mudanças ocorridas na estrutura do Ministério da Justiça 

e Cidadania, em decorrência do disposto no Decreto nº 8.668/2016 e diante das alterações trazidas pela Medida Provisória 

nº 726, de 12 de maio de 2016, que criou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SEPM do Ministério da 

Justiça, gerou a necessidade de readequação das competências e reavaliação das políticas apoiadas pelas Secretarias do 

MJ. 
Nesse sentido, a SNJ informou à Secretaria Executiva que não possui plano com metas e cronograma voltados à ampliação 

da rede de Juizados de Violência Doméstica e Familiar e voltados à ampliação e estruturação da Rede de Promotorias e de 

Núcleos Especializados em Violência Doméstica e Familiar, por tratar-se de política específica da SEPM. Como dito, 

diante da reestruturação administrativa, ainda em andamento, embora não haja a definição de políticas específicas para 

mulheres no âmbito da SNJ, o seu papel é de apoio e eventual articulação com os demais órgãos públicos poderá ser levada 

a efeito, caso a SEPM entenda pela necessidade de tal auxílio por parte da SNJ.      
Com base no PARECER n. 01043/2016/CONJURMJ/CGU/AGU, que ratificou o posicionamento adotado pela Secretaria 

Nacional de Justiça no sentido de que compete à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres prestar os 

esclarecimentos demandados pelo Tribunal de Contas da União, a demanda fora encaminhada à SEPM, que atendeu 

prontamente, conforme o Plano de Ação (3159684) – encaminhado por meio do Ofício nº 697/2016/SE-MJ, no mesmo 

processo SEI.   
Entretanto, conforme documentos contidos no processo nº  08000.027448/2016-58, ao que parece, tais informações não 

foram encaminhadas ao TCU, de forma a esclarecer a ausência do plano de ação por parte da extinta SRJ e demais itens 

atrelados ao assunto. Dessa forma o TCU proferiu o Acórdão 469/2017-TCU-Plenário sem considerar a manifestação da 

SNJ. Após a notificação, a SNJ reiterou as informações apresentadas no Memorando nº 400/2016/DPJUS/SNJ (2773522), 

bem como o posicionamento firmado pela Consultoria Jurídica no PARECER n. 01043/2016/CONJUR-
MJ/CGU/AGU (2809938). Assim, a Secretaria Executiva encaminhou ao TCU o Ofício nº 82/2017/GAB-SNJ/SNJ/MJ, 

em 04/05/2017, esclarecendo o ocorrido, com as justificativas pertinentes (08000.021766/2017-96). 
 Assim, em resposta à determinação constante no item 9.4 do Acórdão 403/2013-TCU-Plenário, foi encaminhado pela SE 

o Plano de Ação (3159684) elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Dessa forma, considerando 

o posicionamento ratificado pela CONJUR/MJ, entende-se suprida a determinação do item 9.4 do referido Acórdão, 

embora a extinta SRJ não tenha apresentado o plano de ação apontado. 
Como dito, diante da reforma administrativa em andamento, embora não haja a definição de políticas específicas para 

mulheres no âmbito da SNJ, o seu papel é de apoio; e eventual articulação com os demais órgãos públicos que lidam 

diretamente com a matéria poderá ser levada a efeito, sempre que entenderem necessário.  

 
 
8.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno  
 

No ano de 2017, o Ministério da Justiça e Segurança Pública empreendeu esforços no sentido 
de reduzir a quantidade de recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno, bem como 
monitorando-as periodicamente. Tomando por base o período de março a dezembro de 2017, o 
quantitativo de recomendações da CGU, pendentes de atendimento, teve uma redução de 32% no 
período, passando de 751 para 512. Merece destaque a queda da quantidade de recomendações com 
prazo expirado, que era de 505 em março de 2017 e passou para 252 em dezembro de 2017, ou seja, 
uma redução de 50% no período.  
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Segue abaixo tabela com comparativa entre as recomendações atendidas, canceladas em 
monitoramento: 
 

Tabela 76: Recomendações Expedidas pela CGU – SE 

Situação 
Quantidade de Recomendações 

Em 01/03/2017 Em 13/03/2018 

Atendidas 35 247 
Canceladas 0 2 

Monitorando 12 18 
Total 47 267 

Fonte: Informações retiradas do Sistema Monitor WEB 
                  
Atualmente, existem 5 recomendações pendentes de atendimento que são de exercícios 

anteriores, sendo que 4 encontram-se em análise pela CGU e 1, que trata de terceirização de mão-de-
obra para prestação de serviços acessórios, teve seu acompanhamento sobrestado em virtude do tema 
ter sido submetido à Consultoria-Geral da União, por meio do Departamento de Orientação e 
Coordenação de Órgãos Jurídicos – DECOR, para resolução de controvérsia jurídica.  

Em 2017, a Secretaria Executiva recebeu 13 recomendações, advindas dos trabalhos de 
prestação de contas anual, a qual teve por escopo a Governança de Sistemas de Tecnologia da 
Informação, avaliação de termo de cooperação, avaliação da Gestão de aquisições, avaliação dos 
Indicadores de Gestão.  

Cumpre ressaltar que 11 recomendações são caracterizadas como estruturantes, pois tratam de 
Governança Estratégica, indicadores de desempenho e Gestão de Riscos, portanto possuem um maior 
impacto para a gestão da Unidade. 

 
 

8.3. Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o 
art. 5º da Lei nº 8.666/1993  

 
A UPC observa o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/93, referente ao Cronograma de Pagamento, 

respeitando a ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, 
locações, realização de obras e prestação de serviços. Para cada categoria é observado, para fins de 
ordem de pagamento, a data de atesto da Fatura/Nota Fiscal. Para as despesas de pequeno valor os 
pagamentos são efetuados até 5 dias úteis da data de atesto da Nota Fiscal/Fatura, conforme 
estabelecido em lei.  

Com a publicação da Instrução Normativa nº 02, de 6 de dezembro de 2016, foram estabelecidas 
as diretrizes e modelos de planilha de acompanhamento dos pagamentos, e desde março de 2017 
passou-se a publicar mensalmente no sítio da internet do MJ o Cronograma de Pagamento com a 
ordem cronológica de todos os pagamentos efetuados, com vistas a dar publicidade e transparência 
ao processo, conforme pode-se observar no link 
<http://www.justica.gov.br/Acesso/despesas/cronograma-de-pagamento/cronograma-de-
pagamento-uasg-200005>. 
 
 
8.4. Informações sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas 
Beneficiadas pela Exoneração da Folha de Pagamento   
 

Os contratos vigentes no exercício de 2017 na UGE 200005, que se enquadram no rol de 
empresas beneficiadas pela desoneração da folha, foram provenientes de processos licitatórios que 
ocorreram no exercício de 2013 e 2014, ou seja, sob a vigência da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 
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de 2011 e conforme Decreto nº 7.828, de 16 de outubro de 2012, que regulamenta a incidência da 
contribuição previdenciária sobre a receita devida pelas empresas de que tratam os arts. 7º a 9º da 
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011: 

 
Art. 1º  A incidência da contribuição previdenciária devida pelas empresas de que tratam os arts. 

7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, ocorrerá em conformidade com o disposto 

neste Decreto.  

Art. 2º  Entre 1º de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2014, incidirão sobre o valor da receita 

bruta, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuições das empresas que prestam exclusivamente os 

serviços de Tecnologia da Informação - TI e de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, 

assim considerados: 

I - análise e desenvolvimento de sistemas; 

II - programação; 

III - processamento de dados e congêneres; 

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; 

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 

VI - assessoria e consultoria em informática; 

VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados; e 

VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

(...) 

§ 2º Entre 1º de abril de 2012 e 31 de dezembro de 2014, será aplicado o disposto no caput às 

empresas de call center e de TI e TIC, ainda que se dediquem a outras atividades, além das 

previstas nos incisos I a VIII do caput, observado o disposto no art. 6º. (Grifei). 

(...) 

§ 5º As alíquotas da contribuição a que se refere este artigo serão de: (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.877, de 2012) 

(...) 

I - dois inteiros e cinco décimos por cento: (Redação dada pelo Decreto nº 7.877, de 2012) 
a) no período entre 1º de dezembro de 2011 e 31 de julho de 2012, para as empresas referidas 

no caput; e (Incluído pelo Decreto nº 7.877, de 2012) 
(...) 

II - dois por cento, no período entre 1º de agosto de 2012 e 31 de dezembro de 2014, para as 

empresas referidas no caput e nos §§ 2º e 3º; (Redação dada pelo Decreto nº 7.877, de 2012) 
(Grifo nosso). 

 

No entanto, em 31 de agosto de 2015, foi publicada a Lei nº 13.161, que altera a Lei no 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, quanto à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 

As alterações trazidas pela nº Lei 13.161/15, com relação à CPRB, inclui a majoração das 
alíquotas de tal contribuição de 1% para 2,5% e de 2% para 4,5%, com exceção de alguns produtos. 

Assim, no exercício de 2016 e 2017, a Coordenação-Geral de Licitações e Contratos concedeu 
o reequilíbrio econômico-financeiro aos contratos de Tecnologia da Informação que outrora eram 
desonerados e que, após o fim da desoneração, passaram a obedecer ao disposto na Lei nº 13.161, 
de 31 de agosto de 2015, quais sejam: 

 
Tabela 77: Contratos de TI 

Nº 
Contrato 

Unidade 
Contratante 

Contratado CNPJ 
Última 

Vigência 
Reequilíbrio 

em % 
Termo 
Aditivo 

10/2015 CGTI e CGL 
Stefanini Consultoria 

e Assessoria em 
Informática 

58.069.360/0001-20 
18/02/2017 a 
17/02/2018 

2,88% 
3º TA 
(Sei nº 

3818283) 
Objeto: Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 

portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de software, gerenciamento de projetos, testes e administração de 
dados 

25/2013 CGTI e CGL 
CIA de 

Telecomunicações do 
71.208.516/0001-74 

05/04/2017 a 
04/04/2018 

4,79% 
 

4º TA 
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Brasil central - Algar 
Telecom 

(Sei nº 
3169524) 

Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, de Longa Distância Internacional - LDI, compreendendo 
as ligações para o exterior, para atendimento do MJ 

55/2014 CGTI e CGL 
Fatto Consultoria e 

Sistemas Ltda. - epp 
02.434.797/0001-60 

27/10/2017 a 
26/10/2018 

2,88%. 
 

3º TA 
(Sei nº 

3313759) 
Objeto: Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 

portais, sustentação de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e portais – fábrica de software 

57/2014 CGTI e CGL 
Spread Sistemas e 

Automação 
Ltda. 

19.138.940/0004-12 
27/10/2017 a 
26/10/2018 

2,88% 
 

4º TA 
(Sei nº 

3173681) 
Objeto: Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 

portais, sustentação de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e portais – fábrica de software 

58/2014 CGTI e CGL 
G4F Soluções 

Corporativas Ltda 
07.094.346/0001-45 

27/10/2017 a 
26/10/2018 

2,88% 
 

2º TA 
(Sei nº 

3173937) 
Objeto: Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 

portais, sustentação de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e portais – fábrica de software. 

59/2014 CGTI e CGL 
Capgemini Brasil 

S.A. (CPMBRAX) 
65.599.953/0004-06 

27/10/2017 a 
26/10/2018 

2,88% 
 

2º TA 
(Sei nº 

3167048) 
Objeto: Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 

portais, sustentação de sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e portais – fábrica de software. 

90/2014 CGTI e CGL 
Business To Business 

Integratio - B2BR 
01.162.636/0001-00 

23/12/2017 a 
22/12/2018 

2,88% 
 

2º TA 
(Sei nº 

3470782) 
Objeto: Contratação de Serviço Técnico Especializado de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) do MJ e suas 

Unidades Regionais. A solução compreende contratação de 250.020 UST´s (unidades de serviço técnico) 

114/2013 CGTI e CGL Claro S/A 40.432.544/0440-04 
22/10/2017 a 
21/10/2018 

2,88% 
6º TA 
(Sei nº 

3451499) 
Objeto: Prestação de serviço de transmissão de sinais de televisão por assinatura com a instalação e assistência técnica de 

79 (setenta e nove) pontos, para atendimento das unidades do MJ. 
Fonte: CGL 
 
 
8.5. Informações sobre Ações de Publicidade e Propaganda  

 
No ano de 2017 foi executada a ação de comunicação do Plano Nacional de Segurança Pública, 

veiculada no período de 2 a 10 de abril de 2017, com divulgação em nível nacional entre os públicos 
das classes A, B, C, D e E, maiores de 18 anos. O objetivo era conscientizar e informar a população 
sobre os esforços do Governo Federal para atuar na segurança pública do Brasil.  

Dentre os principais pontos abordados, destaca-se o combate à violência contra a mulher, a 
modernização do sistema penitenciário e o combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas. 
Para tanto, foi adotado um mix de canais para assegurar uma ampla cobertura. A estratégia de 
comunicação fez uso da televisão aberta, rádio, internet (redes sociais e rede de vídeo) e jornal para 
assegurar uma disseminação eficiente da mensagem. Embora veiculada em todo o território, houve 
um reforço nos municípios de fronteira e em estados com altos índices de violência.  

No ano de 2017, as despesas com Publicidade foram executadas por meio do contrato nº 
18/2012, tendo como área orçamentária o Gabinete do Ministro.  
 
Quadro 8.5. Despesas com publicidade (em R$) 

Publicidade 
Programa/Ação 
orçamentária 

Valor atual do 
contrato 

Valores 
empenhados 

Valores 
pagos 

% 
Executado 
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Institucional - - - - - 

Legal - - - - - 

Mercadológica - - - - - 

Utilidade pública 
Programa 2112 / Ação 

Orçamentária 4641 
12.500.000,00 9.005.767,00 8.914.440,45 99% 

 
Cabe ressaltar que foram inscritos em Resto a Pagar o valor de R$ 91.326,55, dos quais foram 

pagos R$ 3.656,55, restando R$ 87.670,00. 
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Em decorrência do disposto no art. 10, do Decreto nº 9.122, de 9 de agosto de 2017, que 
estabelece a possibilidade de apoio mútuo entre o MJ e o Ministério dos Direitos Humanos – MDH 
nas áreas administrativa, logística, orçamentária, financeira e de gestão de pessoas, no exercício de 
2017, preliminarmente, traz-se histórico e informações sobre a atuação do MJ junto ao MDH. 

Por força do Decreto nº 4.939, de 29 de dezembro de 2003, foi atribuída ao Ministério da Justiça 
a responsabilidade pela execução das atividades de administração de pessoal, material, patrimônio, 
serviços gerais e de orçamento e finanças, relativas à manutenção da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos - SDH e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, 
ambas da Presidência da República, até que elas estivessem devidamente estruturadas para exercê-
las. 

Posteriormente, em fevereiro de 2015, a área de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assumiu as atividades de administração 
de pessoal, incluindo cadastro e folha de pagamento no sistema SIAPE. Assim, permaneceu a 
responsabilidade ao MJ de manter a execução das atividades de administração de pessoal da SEPPIR, 
na forma do Decreto nº 4.939/2003. 

Por meio da Medida Provisória nº 696, de 2 de outubro de 2015, convertida na Lei nº 13.266, 
de 05 de abril de 2016, foi criado o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, e dos Direitos 
Humanos - MMIRDH, que além de outras Secretarias Especiais, absorveu a SEPPIR. No entanto, 
havia previsão legal de que, até a entrada em vigor do respectivo decreto de estrutura regimental do 
MMIDRH, deveria permanecer vigente as estruturas regimentais das referidas secretarias especiais, 
as quais estavam subordinadas diretamente à Presidência da República. Nesse sentido, as atividades 
de gestão de pessoal da SEPPIR permaneceram sendo executadas por este Ministério. 

No entanto, antes que tivesse sido efetivada a nova estrutura regimental do MMIRDH, o 
referido Ministério foi extinto, por força da Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, 
convertida na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, sendo transferidas as competências, com 
exceção às relativas sobre políticas para a juventude, para esta Pasta, que foi transformada em 
“Ministério da Justiça e Cidadania - MJC”. 

A partir desse marco temporal, além do pagamento da SEPPIR, iniciou-se o processo de 
migração das atividades de gestão das demais secretarias especiais, cujas competências foram 
transferidas para este Ministério, embora boa parte das atividades dependesse da aprovação da nova 
Estrutura Regimental do MJC. 

Entretanto, por meio da Medida Provisória, de 2 de fevereiro de 2017, foi criado o Ministério 
dos Direitos Humanos – MDH, com as seguintes secretarias: Secretaria Nacional de Cidadania; 
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres; Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência; Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.  

No âmbito desta Pasta, a qual foi transformada em “Ministério da Justiça e Segurança Pública”, 
foram extintas a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; a Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial; a Secretaria Especial de Direitos Humanos; a Secretaria Especial 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; a Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa; e a Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todavia, a referida Medida 
Provisória estabeleceu que os efeitos, quanto à criação e extinção de estrutura e cargos, seriam a partir 
da entrada em vigor do novo Decreto de Estrutura Regimental do MDH. 

Por meio do Decreto nº 9.122, de 9 de agosto de 2017, foi aprovada a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério dos 
Direitos Humanos, cuja entrada em vigor foi em 15 de setembro de 2017. No entanto, conforme 
mencionado anteriormente, de acordo com art. 10 do aludido Decreto, houve a previsão de prestação 
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de apoio mútuo entre esta Pasta e o MDH, no âmbito administrativo, logístico, orçamentário, 
financeiro e de gestão de pessoas durante o exercício de 2017.  

Assim, no exercício de 2017, este Ministério promoveu a execução de diversas atividades de 
gestão administrativa ao Ministério dos Direitos Humanos. Quanto à gestão de pessoas, destaca-se: 

-  Manutenção das atividades de administração de pessoal da SEPPIR e gestão do cadastro e da 
folha de pagamento de alguns servidores do MDH, especialmente dos ocupantes de cargos criados 
pela Medida Provisória, de 2 de fevereiro de 2017, até o mês de outubro de 2017, cujas despesas 
totalizaram R$ 4.356.595,71. 

- Administração dos estagiários da SEPPIR e da SDH, e após a entrada em vigor do Decreto nº 
9.122/2017, dos estagiários do MDH, tendo as seguintes despesas: 

  
Tabela 78: Despesas 2017 - MDH 

Unidade/Órgão Despesa no exercício de 2017 
(em R$) 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR 60.118,83 
Secretaria dos Direitos Humanos - SDH 214.388,32 
Ministério dos Direitos Humanos - MDH 93.076,80 

TOTAL 367.583,95 
 
Ainda, em referência ao art. 10 do Decreto nº 9.122, de 9 de agosto de 2017, no que tange às 

demandas administrativas, esta UPC disponibilizou os contratos, indicados na planilha abaixo, com 
vistas a atender as Secretarias Nacionais de Cidadania e de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, do Ministério dos Direitos Humanos. 

 
Tabela 79: Contratos 2017 - MDH 

Contratos Objeto Empresa Nº Processo 

Contrato n° 
53/2014 

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de copeiragem 
(copeira, garçom, operador de carga e 
descarga, auxiliar de encarregado e 
encarregado geral), com fornecimento de 
todo material de consumo relacionado e 
necessário a execução dos serviços. 

Real JG – Serviços 
Gerais Ltda 

08008.000216/2014-11 

Contrato n° 
03/2017 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de intermediação e 
gerenciamento informatizados e integrados 
de gestão de frota com administração de 
despesas de abastecimentos e acompanhado 
por meio de sistema de informação 
desenvolvido para plataforma web, que 
viabilize o acesso a todas as informações  
referentes às transações realizadas, a ser 
cotada por meio de taxa de administração de 
serviços, e fornecimento de combustíveis por 
intermédio de rede credenciada. 

Ticket soluções 08084.001457/2016-36 

Contrato n° 
01/2014 

Prestação continuada de serviços de 
vigilância armada e desarmada. 

City Service 08008.001440/2012-68 

Contrato n° 
71/2014 

Contratação dos serviços de tecnologia da 
informação e comunicação disponibilizados 
na INFOVIA providos pelo Serviço Federal 
de Processamento de Dados (SERPRO), para 
atender às necessidades do MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA e órgãos de assistência direta e 
imediata ao Ministro de Estado, órgãos 
específicos singulares, órgãos colegiados e 
entidades vinculadas, relativas à demanda de 

Serpro 08006.001586/2014-95 
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conexão entre os pontos de acesso nos 
endereços do MJ, conectividade com outros 
órgãos federais e acesso à Internet e 
Videoconferência. 

Contrato n° 
24/2016 

serviços especializados em Tecnologia da 
Informação (TI) necessários para o 
desenvolvimento, manutenção, treinamento, 
hospedagem dos sistemas estratégicos do 
Ministério da Justiça e Cidadania, bem como 
a prestação de suporte técnico, serviços de 
consultoria, acesso remoto, gerenciamento da 
Infovia do Governo Federal, proteção anti-
DDOS, fornecimento de certificados digitais, 
infraestrutura de hospedagem  de sistemas e 
acesso à base de dados de  
  

SERVIÇO FEDERAL 
DE 

PROCESSAMENTO 
DE DADOS - SERPRO 

08006.002868/2015-91 

Contrato n° 
90/2014 

Contratação de Serviço Técnico 
Especializado de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) do Ministério da 
Justiça e suas Unidades Regionais. A solução 
compreende contratação de 250.020 UST´s 
(unidades de serviço técnico) 

BUSINESS TO 
BUSINESS 

INTEGRATION - 
B2BR 

08006.001967/2014-74 
 

Contrato n° 
21/2015 

Contratação de empresa especializada para 
Prestação de serviços de impressão 
(outsourcing), por registro de preços com 
fornecimento de equipamentos, sistema de 
gerenciamento de impressões, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos com 
fornecimento de peças e componentes, 
suprimentos, insumos/consumíveis (toner, 
cilindro), exceto papel, em conformidade 
com os padrões técnicos estabelecidos. 

SIMPRESS 
COMÉRCIO 
LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS S.A 
 

08006.000027/2015-49 
 

Contrato n° 
01/2016 

prestação de serviços continuados de 
manutenção predial preventiva, preditiva e 
corretiva nos sistemas elétrico; 
hidrossanitário; de proteção contra descargas 
atmosféricas; de detecção, alarme e combate 
a incêndio; de iluminação de emergência; de 
GLP; e vidros das fachadas, com emprego de 
mão de obra, bem como de outros serviços 
eventuais de manutenção, com o 
fornecimento de material e equipamentos 
necessários e adequados à execução dos 
serviços 
  

ENGEMIL 
ENGENHARIA, 

EMPREENDIMENTOS
, MANUTENÇÃO E 

INSTALAÇÕES 
LTDA. 

 

08084.000383/2015-30 
 

Contrato n° 
25/2013 

Prestação de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado - STFC, de Longa Distância 
Internacional - LDI, compreendendo as 
ligações para o exterior, para atendimento do 
MJ. 

CIA DE 
TELECOMUNICAÇÕE

S DO BRASIL 
CENTRAL - ALGAR 

TELECOM 

08008.003442/2012-91 
 

Contrato n° 
61/2014 

fornecimento de solução integrada de 
segurança de perímetro, que possibilite a 
visibilidade e controle de tráfego, filtragem 
de conteúdo Web, prevenção contra ameaças 
de rede modernas, filtro de dados, VPN e 
controle granular de banda rede, 
compreendendo fornecimento de 
equipamento e software integrados, 
appliance; serviços de configuração, 
instalação, transferência de conhecimento, 

Ntesec Soluções em 
Teleinformática Ltda 

08006.000968/2014-00 
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licenciamento, garantia de atualização e 
funcionamento, com suporte técnico, para 
atendimento das necessidades do Ministério 
da Justiça 

Contrato n° 
42/2015 

Prestação de serviços de operação e 
manutenção dos sistemas de ventilação, 
exaustão, sistema central de ar condicionado 
do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), recuperadores de energia com 
célula LOOSNAY, rede elétrica dos sistemas 
condicionadores de ar, monitoramento da 
qualidade do ar, análise gravimétrica de 
partículas, limpeza e higienização geral dos 
dutos condutores do ar refrigerado, com 
fornecimento de todos os materiais de 
consumo, peças de reposição e mão-de-obra 

LIGA ENGENHARIA 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. 
 

08008.003078/2014-21 
 

Contrato n° 
67/2014 

prestação de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), a ser 
executado de forma contínua 

Claro S.A 08008.004989/2013-95 

 
Cumpre ressaltar a descentralização de recursos pelo Ministério dos Direitos Humanos quanto 

aos contratos n° 53/2014, n° 03/2017, n° 01/2014 e n° 90/2014. 
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10. ANEXOS 
 
ANEXO  1: MAPA ESTRATÉGICO MJ 
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ANEXO  2: CADEIA DE VALOR DO MJ 
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ANEXO  3: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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