
INDICADORES E METAS ESTRATÉGICOS

# Objetivo Estratégico Unidade Indicador Estratégico Finalidade do Indicador Meta estratégica

1
Reduzir homicídios e 

outros crimes violentos

SENASP

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 as 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 até 
2019

Número de condenados com 
perfil genético coletado

Mensurar o cumprimento da legislação em 
relação ao DNA dos condenados por crimes 

violentos.
50% em 2019

PRF

Vítimas mortas em acidentes de 
trânsito em rodovias federais

Monitorar a quantidade total de mortes por 
acidentes de trânsito em rodovias federais.

4.759 até 2019

Taxa de acidentes graves em 
rodovias federais

Monitorar a quantidade total de acidentes 
graves em rodovias federais em relação à 

frota nacional.
145,83 até 2019

Taxa de mortalidade em rodovias 
federais

Apurar a eficácia e efetividade das ações da 
Polícia Rodoviária Federal na redução da 

mortes dos acidentes nas rodovias federais.
46,89 até 2019

Quantidade de fiscalizações 
ostensivas em rodovias federais

Monitorar o esforço de fiscalização ostensiva 
nas rodovias federais no enfrentamento à 

criminalidade.
12.000.000 em 2019
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2

Fortalecer o 
enfrentamento à 

criminalidade com 
enfoque em 
organizações 

criminosas, corrupção, 
lavagem de dinheiro e 

atuação na faixa de 
fronteira

SEOPI
Quantidade de operações 

integradas efetivadas

Identificar a efetividade da atuação policial 
integrada no combate ao crime organizado 

com ênfase na área de fronteira e em 
eventos programados.

11 operações integradas 
efetivadas em 2019

PF
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 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.

2015: 390 operações 
especiais

2016: 398 operações 
especiais

2017: 577 operações 
especiais

2018: 577 operações 
especiais

2019: 577 operações 
especiais

SENAJUS
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
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3
Promover o acesso à 
justiça e proteger os 
direitos do cidadão

SENAJUS

Processos de autorização de 
residência para fins laborais 

decididos

Medir a quantidade de pedidos de autorização de 
residência decididos, funcionando como um 

instrumento de acompanhamento da execução da 
principal atividade finalística da unidade.

80% em 2019

Processos de reconhecimento 
da condição de refugiado 

decididos

Mensurar quantos pedidos de reconhecimento da 
condição de refugiado estão sendo finalizados, ou 

seja, quantos pedidos estão recebendo uma 
resposta do Estado. É uma importante forma de 
mensurar a capacidade de trabalho do Comitê 

Nacional para os Refugiados - CONARE e de 
fornecer insumos sobre como diminuir o grande 

estoque de processos que aguardam decisão. 

3.600 em 2019

Processos de naturalização 
decididos

Monitorar o desempenho da unidade em relação à 
análise e decisão de processos de naturalização, 

buscando o aumento de sua eficiência.
70% em 2019

AN

Acessos às bases de dados 
sobre o acervo

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

informações do acervo sob guarda da instituição.

19.000.000 de acessos 
até 2019

Documentos acessados do 
acervo

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

4.525.000 documentos 
acessados até 2019

Usuários atendidos para 
acesso ao acervo

Mensurar o quantitativo de usuários com vistas a 
adequar os serviços prestados à demanda de 

atendimento.

221.000 usuários 
atendidos até 2019

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



INDICADORES E METAS ESTRATÉGICOS

# Objetivo Estratégico Unidade Indicador Estratégico Finalidade do Indicador Meta estratégica

4

Aperfeiçoar a 
coordenação 

estratégica e a 
integração dos órgãos 
de segurança pública

SENASP

Estados com sistema 
informatizado de boletim de 

ocorrência integrados ao 
Sistema Nacional de 

Informações de Segurança 
Pública - SINESP

Identificar o número de bases de dados estaduais 
integradas ao Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública - SINESP, considerando os 
sistemas para: registro de ocorrência, termo 

circunstanciado de ocorrência, atendimento de 
ocorrências emergenciais e inquérito 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.

27 estados com bases de 
dados integradas ao 

sistema até 2019

SEOPI

Quantidade de Centros 
Integrados de Inteligência de 

Segurança Pública 
implementados

Acompanhar a implementação de estruturas 
integradas de inteligência de segurança pública 

em âmbito nacional e regionais.

1 centro nacional e 3 
regionais até 2019

5
Aperfeiçoar a gestão do 

sistema prisional
DEPEN

Alternativas ao 
encarceramento - Centrais 
Integradas de Alternativas 

Penais

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 

até 2019

Alternativas ao 
encarceramento - Centrais de 

Monitoração Eletrônica

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 de 
Monitoração Eletrônica 

até 2019
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5
Aperfeiçoar a gestão do 

sistema prisional
DEPEN

Implantação do Sistema de 
Informações do Departamento 

Penitenciário Nacional -
SISDEPEN nas UFs

Unificar a base de cadastro de pessoas 
privadas de liberdade e de dados 

estatísticos do  Sistema de Informações do 
Departamento Penitenciário Nacional -
SISDEPEN,  visando o mapeamento da 
realidade prisional,  que possibilitará a 
elaboração de políticas públicas mais 

adequadas.

100% das pessoas privadas 
de liberdade cadastradas no 

sistema até 2019

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

105 mil vagas em atividades 
educacionais em 2019

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
150.000 pessoas em 2019

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
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6

Promover a gestão e a 
alienação do produto 

de crimes de tráfico de 
drogas

SENAD

Quantidade de ativos leiloados

Acompanhar a evolução de ativos leiloados 
pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas - SENAD, de forma a contribuir na 

redução do passivo existente e no funding da 
política sobre drogas.

2.000 até 2019

Receita arrecadada por meio da 
alienação de ativos do Fundo 
Nacional Antidrogas - FUNAD

Verificar a efetiva entrada de recursos por 
meio da alienação de ativos, favorecendo a 

sustentabilidade do Fundo Nacional 
Antidrogas - FUNAD.

R$ 30.000.000 até 2019

7

Ampliar a escala e a 
efetividade das ações 

de defesa da 
concorrência e do 

consumidor

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

Tempo médio de análise de 
Atos de Concentração pelo rito 

sumário

Aferir a eficiência do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica - 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 abaixo de 20 dias até 
2019

SENACON
Quantidade de demandas 
finalizadas na plataforma 

Consumidor.gov.br

Identificar o número de demandas finalizadas 
na plataforma Consumidor.gov.br.

Finalizar 500.000 demandas 
na plataforma 

Consumidor.gov.br até 2019
2015: 150.000 demandas 

finalizadas
2016: 250.000 demandas 

finalizadas
2017: 350.000 demandas 

finalizadas
2018: 380.000 demandas 

finalizadas
2019: 550.000 demandas 

finalizadas
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8

Aprimorar 
mecanismos de gestão 
e de disseminação do 

conhecimento com 
foco no público 

externo

AN
CADE

DEPEN
PF

SENACON
SENASP
SENAJUS

Quantidade de vagas preenchidas 
em capacitações disponibilizadas 

ao público externo 

Mensurar o quantitativo de vagas 
preenchidas em capacitações disponibilizadas 

ao público externo.

316.040 de vagas 
preenchidas em 2019

AN

Percentual de órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Gestão 
de Documentos de Arquivo - 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 Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo -

SIGA com o grau de 
desenvolvimento em 
gestão documental 

identificado

9

Promover a 
valorização e o 

desenvolvimento dos 
servidores

SE
Percentual de implementação do 

Plano Anual de Capacitação
Monitorar e avaliar a execução do plano de 

capacitação.

Implementar, até 2019, 
90% das iniciativas de 

capacitação previstas no 
Plano Anual de 
Capacitação.

2017: 75%
2018: 80%
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10
Aprimorar e integrar a 
gestão e a governança 

institucional

AECI
Monitorar o cumprimento da 

execução do Plano de 
Providências Permanente

Acompanhar a implementação tempestiva 
das recomendações exaradas pela CGU 

registradas no Sistema Monitor.
100%

SE

Percentual médio de satisfação 
dos usuários em relação aos 

serviços de infraestrutura

Aferir a satisfação dos usuários em relação 
aos serviços de infraestrutura prestados ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

78% até 2019
2017: 73%
2018: 75%

Percentual médio de satisfação 
dos usuários em relação aos 

serviços gerais

Aferir a satisfação dos usuários em relação 
aos serviços gerais prestados ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública.

90% até 2019
2017: 75%
2018: 80%

Tempo médio de conclusão dos 
processos licitatórios

Monitorar o tempo médio de conclusão dos 
processos licitatórios.

2018: 202 dias úteis
2019: 161 dias úteis

Execução orçamentária
Avaliar se o orçamento planejado está sendo 

efetivamente executado.
95% até 2019

11
Fortalecer e ampliar a 
estrutura e os serviços 

de TIC
SE

Percentual de disponibilidade dos 
serviços estratégicos de 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação

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.

99% anual


