


Introdução ...................................................... 03 a 27

Governança do Ministério ..................................... 28 a 51

Resultados da Gestão .........................................52 a 155

Conformidade e Eficiência da Gestão .................... 156 a 219

Demonstrações Contábeis ................................. 220 a 254

Outras Informações Relevantes............................255 a 288





4

Ministério da Justiça

Lista de Siglas

ABRAMINJ – Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da 
Juventude; 
ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
AECI – Assessoria Especial de Controle Interno;
AGU – Advocacia-Geral da União;
ALA – Associação Latina de Arquivos;
ALA – Associação Latino de Arquivos;
AN – Arquivo Nacional;
ANADEP – Associação Nacional das Defensoras e Defensores e Públicos;
ANS – Agencia Nacional de Saúde; 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros;
ASBRAD – Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da 
Juventude;
BACEN – Banco Central do Brasil
BF – Balanço Financeiro;
BO – Balanço Orçamentário;
BP – Balanço Patrimonial;
BSC – Balanced Scorecard;
CA – Comissão de Anistia;
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAMSS – Câmara de Saúde Suplementar;
CCSIGA – Comissão de Coordenação do SIGA;
CDC – Código de Defesa do Consumidor;
CEPI – Comissão Executiva do Programa de Integridade;
CFC – Conselho Federal de Contabilidade;
CFDD – Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difu-
sos;

CGA – Comitê de Governança Administrativa;
CGE – Comitê de Governança Estratégica;
CGEMM – Coordenação-Geral de Estudos e Monitoramento de Merca-
do;
CGGIRC – Comitê de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Con-
troles Internos;
CGRC – Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos;
CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
CGU – Controladoria-Geral da União;
CIA – Conselho Internacional de Arquivos;
CICAD – Comissão Interamericana de Controle de Abuso de Drogas;
CICCN – Centro Integrado de Comando e Controle Nacional;
CIG – Comitê Interministerial de Governança;
CIS – Conselho Internacional de Arquivos;
CMJPLOP/CPLP – Comissão de Trabalho em matéria de tráfico de seres 
humanos da Comunidades dos Países de Língua Portuguesa;
CMRI – Comissão Mista de Reavaliação de Informações;
CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a 
Propriedade Intelectual;
CND – Comissão de Entorpecentes;
CNJ – Conselho Nacional de Justiça;
CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público;
CNOVA – Comércio Eletrônico S/A;
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
COGER – Corregedoria-Geral;
COGESTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados;
CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos;
CONATRAP – Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
CONJUR – Consultoria Jurídica;
COPOLAD II – Programa de Cooperação entre a América Latina, Caribe 



4 5

Ministério da Justiça

e União Europeia; 
CPAD – Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos;
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;
CRR – Centros Regionais de Referência;
CT – Comitê Técnico;
CTI – Comitê de Tecnologia da Informação;
CTIC – Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação;
DCON – Demonstrações Contábeis;
DEMIG – Departamento de Migrações;
DF – Distrito Federal;
DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa;
DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
DPDC – Proteção e Defesa do Consumidor;
DRCI – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional;
DRCI/SNJ/MJ – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional do Ministério da Justiça;
DVP – Demonstração das Variações Patrimoniais;
eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo;
ENAJUD – Estratégia Nacional de Não Judicialização;
ENAM – Escola Nacional de Mediação e Conciliação;
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública;
ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro;
ENDC – Escola Nacional de Defesa do Consumidor;
e-Ouv – Sistema de Ouvidoria do Serviço Público Federal;
eSIGA – sistema informatizado;
FCT – Função Comissionada Técnica;
FDD – Fundo de Defesa de Direitos Difusos;
FIAF – Federação Internacional de Arquivos de Filmes;

FUNAI – Fundação Nacional do Índio;
GDACE – Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específi-
cos;
GDAPS – Gratificação de Desempenho de Atividade em Políticas So-
ciais;
GDM-PGPE – Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo;
GEAAPGPE – Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo;
GLO.ACT – Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas 
e o Contrabando de Migrantes;
IBM – International Business Machines;
ICMPD – Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas 
Migratórias, tradução para International Centre for Migration Policy 
Development;
IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor;
INFOGGI – Gabinete de Gestão Integrada;
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;
INTERPOL – Organização Internacional de Polícia Criminal;
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
LAB-LD – Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro;
LAI – Lei de Acesso a Informações;
LME – Limite de Movimentação e Empenho;
LOA – Lei Orçamentaria Anual;
LP – Limite de Pagamento;
MA – Maranhão;
MCASP – Manual de contabilidade Aplicada ao Setor Público
MDH – Ministério dos Direitos Humanos;
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social;
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul;
MG – Minas Gerais;



6

Ministério da Justiça

MJ – Ministério da Justiça;
MP – Ministério Público; 
MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
MPF – Ministério Público Federal;
MPOG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
MR – Memórias Reveladas;
MSP – Ministério da Segurança Pública;
MRE – Ministério das Relações Exteriores;
NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Pú-
blico;
NETP – Rede de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
NS – Analista Técnico de Políticas Sociais;
OBIC – Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas;
OEA – Organização dos Estados Americanos;
OFSS – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; 
OIM – Organização Internacional para as Migrações
ONU – Organização das Nações Unidas;
OSC – Organizações da Sociedade Civil;
PA – Pará;
PAA – Plano Plurianual;
PAAHM – Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante;
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação;
PE – Planejamento Estratégico;
PEN – Processo Eletrônico Nacional;
PGGIRC – Política de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Con-
trole Interno;
PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo;
PGTIC – Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação;
PLANDEC – Plano Nacional de Consumo e Cidadania;
PMI – Project Management Institute;

PNDL – Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro;
PNLD – Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro;
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento;
POSIC - Política de Segurança da Informação e Comunicações do MJ;
PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor;
RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia;
REDE SINESP – Rede do Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisional e sobre Drogas;
RGPS – Regime Geral de Previdência Social;
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social;
RRAG/GAFILAT – Reunião da Rede de Recuperação de Ativos do Grupo 
de Ação Financeira da América Latina;
SAA – Subsecretaria de Administração;
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor;
SE – Secretaria Executiva;
SE/CFDD – Secretaria-Executiva do Conselho Federal Gestor do Fundo 
de Defesa de Direitos Difusos;
SEGES – Secretaria de Gestão;
SEGES/MPDG – Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão;
SEI – Sistema Eletrônico de Informação;
SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor;
SENAD – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas;
SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública;
SEPLAN – Secretaria de Planejamento e de Assuntos Econômicos;
SESGE – Secretaria Extraordinária de Segurança Pública;
SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas;
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal;



6 7

Ministério da Justiça

SIAN – Sistema de Informações do Arquivo Nacional;
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal;
SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor;
SIDE – Sistema de Doações e Equipagem;
SIGA – Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo;
SINAR – Sistema Nacional de Arquivos;
SINDEC – Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor;
SINESP – Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Pri-
sional e sobre Drogas;
SIORG – Sistema de Organização e Inovação do Governo Federal; 
SIPEC – Sistema de Pessoal Civil;
SISAC – Sistema Integrado de Admissões e Concessões; 
SISCONARE – Sistema do Comitê Nacional para Refugiados;
SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Infor-
mação;
SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação;
SNDC – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
SNJ – Secretaria Nacional de Justiça;
SOF – Secretaria de Orçamento Federal;
SPIUnet – Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da 
União;
SPM – Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres;
SPO – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
STN – Secretaria do Tesouro Nacional;
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados;
TaxiGov – Sistema de transporte de servidores públicos por meio de 
agenciamento de táxis;
TCU – Tribunal de Contas da União;
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação;
UE – União Europeia;
UGGIRC – Unidade de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Con-

troles Internos;
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância;
UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime;
VB – Vencimento Básico;
VPA – Variações Patrimoniais Aumentativas;
VPD – Variações Patrimoniais Diminutivas;

Lista de Figuras

FIGURA 1 – Ministério em Números..................................................16
FIGURA 2 – MODELO Identificação MJ...............................................17
FIGURA 3 – Estrutura Organizacional do MJ........................................17
FIGURA 4 – Lista dos Representantes................................................18
FIGURA 5 – MODELO de Negócio do MJ.............................................27
FIGURA 6 – Rito de Monitoramento do Planejamento Estratégico MJ.........30
FIGURA 7 – Mapa Estratégico do MJ.................................................31
FIGURA 8 – CADEIA de Valor Finalística do MJ.....................................33
FIGURA 9 – Sistema de Governança Corporativa do MJ..........................35
FIGURA 10 – MODELO de Gerenciamento de Riscos de Controles 
Internos do MJ.........................................................................36
FIGURA 11 – MODELO de Relacionamento das Instâncias de Supervisão da PG-
GIRC.....................................................................................38
FIGURA 12 – Etapas da Metodologia de Gestão de Riscos e 
Controles Internos do MJ.............................................................39
FIGURA 13 – QUADRO Níveis da Estrutura
do Gerenciamento de Risco do MJ..................................................40
FIGURA 14 – QUADRO de Matriz Probabilidade x Impacto do Risco............41
FIGURA 15 – QUADRO Resposta ao Risco...........................................42
FIGURA 16 – MODELO de Gestão de Riscos do MJ..................................43
FIGURA 17 – QUADRO Riscos Levantados............................................44
FIGURA 18 – TABELA de Mitigação dos Riscos......................................47



8

Ministério da Justiça

FIGURA 19 – CADEIA 1.................................................................56
FIGURA 20 – FOTO da XVI Plenária da ENCCLA 2018...............................59
FIGURA 21 – FOTOS com Participantes da ENCCLA 2018..........................59
FIGURA 22 – GRÁFICO de Número de Laboratórios de Combate à 
Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Rede-LAB.......................................60
FIGURA 23 – GRÁFICO Relatórios Produzidos E Casos Analisados...............60
FIGURA 24 – GRÁFICO Ativos Identificados com Indícios de Ilicitude
Redelab..................................................................................60
FIGURA 25 – MAPA REDE-LAB..........................................................61
FIGURA 26 – GRÁFICO Número de Concursos Realizados PNLD..................62
FIGURA 27 – GRÁFICO de Agentes Capacitados PNLD.............................62
FIGURA 28 – GRÁFICO Agentes Públicos Capacitados PNLD......................62
FIGURA 29 – GRÁFICO Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de
Dinheiro em funcionamento..........................................................62
FIGURA 30 – MODELO de Inovações e Melhorias – Coordenação 
Estratégica no Enfrentamento à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.........63
FIGURA 31 – MODELO de Riscos e Riscos/Incertezas - Coordenação
Estratégica no Enfrentamento à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.........64
FIGURA 32 – MODELO de Prioridades e Metas – Coordenação Estratégica 
no Enfrentamento à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro........................65
FIGURA 33 – CADEIA 2.................................................................67
FIGURA 34 – GRÁFICO de Evolução Processos de Refúgio Decididos.............71
FIGURA 35 – MODELO Inovação e Melhorias - Garantia dos Direitos dos
Migrantes e Refugiados...............................................................72
FIGURA 36 – MODELO Desafios E Riscos/Incertezas - Garantia Dos 
Direitos dos Migrantes e Refugiados................................................73
FIGURA 37 – MODELO Prioridades e Metas - Garantia dos Direitos dos 
Migrantes e Refugiados...............................................................74
FIGURA 38 – FOTO Eleição e Posse dos Novos Membros de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas..................................................................77
FIGURA 39 – III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
e Temas Específicos....................................................................77

FIGURA 40 – MODELO Inovações e Melhorias – Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas.....................................................................78
FIGURA 41 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas - Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas..................................................................79
FIGURA 42 – MODELO Prioridades e Metas - Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas..............................................................................80
FIGURA 43 – FOTOS I Simpósio Nacional de Melhores – Práticas em 
Solução de Conflitos – 2018..........................................................85
FIGURA 44 – MODELO Inovação e Melhorias - Proteção e Garantia 
dos Direitos do Cidadão..............................................................86
FIGURA 45 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas - Proteção e 
Garantia dos Direitos do Cidadão...................................................87
FIGURA 46 – MODELO Prioridades e Metas - Proteção e Garantia 
dos Direitos do  Cidadão..............................................................88
FIGURA 47 – MODELO Principais Resultados da Comissão de Anistia...........90
FIGURA 48 – MODELO Inovação e Melhorias – Garantia dos Direitos 
da Transição............................................................................91
FIGURA 49 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Garantia Dos 
Direitos da Transição..................................................................92
FIGURA 50 – MODELO Prioridades e Metas – Garantia dos Direitos 
da Transição............................................................................93
FIGURA 51 – QUADRO Principais Resultados .......................................95
FIGURA 52 – QUADRO Quantidade de Relatórios Produzidos 2017/2018.......95
FIGURA 53 – MODELO Inovação e Melhorias – Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.........................................................96
FIGURA 54 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente...............................................97
FIGURA 55 – MODELO Prioridades e Metas – Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.........................................................98
FIGURA 56 – CADEIA 3................................................................100
FIGURA 57 – GRÁFICO Custo por Macroprocesso.................................100
FIGURA 58 – GRÁFICO Acolhimento Realizados e Vagas Contratadas
em Comunidades Terapêuticas.....................................................102



8 9

Ministério da Justiça

FIGURA 59 – MAPA Estados com Acordo de Cooperação do 
Funad Vigentes.......................................................................103
FIGURA 60 – MODELO Inovação e Melhorias – Promoção da Política
sobre Drogas...........................................................................104
FIGURA 61 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Promoção da 
Política sobre Drogas................................................................105
FIGURA 62 – MODELO Prioridades e Metas – Promoção da Política 
sobre Drogas..........................................................................106
FIGURA 63 – TABELA Número de Acessos ao Portal do OBID...................108
FIGURA 64 – GRÁFICO Inovação e Melhorias – Gestão do Conhecimento 
sobre a Temática de Drogas........................................................109
FIGURA 65 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Gestão do 
Conhecimento sobre a Temática de Drogas......................................110
FIGURA 66 – MODELO Prioridades e Metas – Gestão do Conhecimento 
sobre a Temática de Drogas........................................................111
FIGURA 67 – CADEIA 4................................................................113
FIGURA 68 – GRÁFICO Custo por Macroprocesso.................................113
FIGURA 69 – MODELO Inovação e Melhorias – Defesa do Consumidor.........119
FIGURA 70 – MAPA Inovação e Melhorias da Plataforma 
Consumidor.gov.br................................................................... 120
FIGURA 71 – GRÁFICO Evolução de atendimento na Plataforma 
Consumidor.gov.br 2015/2018..................................................... 121
FIGURA 72 – Estatísticas de Campanhas de Recall..............................122
FIGURA 73 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Defesa do 
Consumidor............................................................................123
FIGURA 74 – MODELO Prioridades e Metas – Defesa do Consumidor...........124
FIGURA 75 – CADEIA 5................................................................126
FIGURA 76 – GRÁFICO Custo por Macroprocesso.................................126
FIGURA 77 – GRÁFICO Numero de orientações Técnicas Prestados 
aos Órgãos e Entidades do SIGA....................................................130
FIGURA 78 – GRÁFICO Número de servidores de Órgãos e Entidades 
Integrantes do SIGA................................................................. 130

FIGURA 79 – GRÁFICO Número de metros Lineares de Documentos 
de Órgãos e Entidades Integrantes do SIGA......................................130
FIGURA 80 – GRÁFICO Número de Usuários Atendidos..........................132
FIGURA 81 – GRÁFICO Número de Documentos Arquivísticos acessados.....133
FIGURA 82 – GRÁFICO Número de Usuários Atendidos – 2017/2018 ..........132
FIGURA 83 – GRÁFICO Número de Documentos Arquivísticos 
acessados (2017/2018) .............................................................133
FIGURA 84 – GRÁFICO Número de Documentos Arquivísticos
conservados (2017/2018) .......................................................... 131
FIGURA 85 – GRÁFICO Número de Documentos Arquivísticos 
restaurados............................................................................132
FIGURA 86 – GRÁFICO Número de Acessos às Bases de Dados
Arquivo Nacional.....................................................................132
FIGURA 87 – GRÁFICO Número de Documentos Arquivísticos 
reformatados.........................................................................132
FIGURA 88 – GRÁFICO Numero de Orientações Técnicas a Órgãos 
e Entidades Integrantes do SINAR.................................................134
FIGURA 89 – GRÁFICO Número de Acessos ao portal do CONARQ.............134
FIGURA 90 – GRÁFICO Número de documentos Digitais Disponíveis 
no Banco de Dados...................................................................134
FIGURA 91 – GRÁFICO Número de Pessoas Capacitadas na Área de 
Arquivos pelo CONARQ..............................................................134
FIGURA 92 – GRÁFICO Número de Documentos do Acervo do 
Arquivo Nacional Acessados........................................................135
FIGURA 93 – GRÁFICO Número de Usuários Atendidos pelo Arquivo 
Nacional...............................................................................135
FIGURA 94 – GRÁFICO Número de Acessos às Bases de Dados do 
Arquivo Nacional.....................................................................135
FIGURA 95 – GRÁFICO Número de Pessoas Capacitadas Externas ao
Arquivo Nacional.....................................................................136
FIGURA 96 – GRÁFICO Percentual de Órgãos e Entidades Integrantes 
do SIGRA...............................................................................135



10

Ministério da Justiça

FIGURA 97 – MODELO Inovação e Melhorias – Preservação da
Memoria Nacional....................................................................137
FIGURA 98 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Preservação 
Da Memoria Nacional................................................................138
FIGURA 99 – MODELO Prioridades e Metas – Preservação da 
Memoria Nacional....................................................................139
FIGURA 100 -  CADEIA 6..............................................................141
FIGURA 101 – GRÁFICO Custo por Macroprocessos...............................141
FIGURA 102 – MODELO Inovação e Melhorias – Articulação entre 
Poderes e Setores....................................................................145
FIGURA 103 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Articulação 
Entre Poderes e Setores.............................................................146
FIGURA 104 – MODELO Prioridades e Metas – Articulação entre 
Poderes e Setores....................................................................147
FIGURA 105 – GRÁFICO CJI Pedidos Novos........................................150
FIGURA 106 – GRÁFICO CJI Extradição e Transferência de Pessoas
condenadas............................................................................150
FIGURA 107 – GRÁFICO CJI Pedidos Novos Percentual de Ativos e 
Passivos................................................................................150
FIGURA 108 – GRÁFICO CJI Subtração Internacional de Menores e 
regulamentação de Visitas..........................................................150
FIGURA 109 – GRÁFICO Recuperação de Ativos...................................151
FIGURA 110 – GRÁFICO Bens e Valores Repatriados ou por caso 
de Cooperação........................................................................151
FIGURA 111 – MAPA Operação Lava-Jato..........................................152
FIGURA 112 – MODELO Inovação e Melhoras – Articulação Internacional....153
FIGURA 113 – MODELO Desafios e Riscos/Incertezas – Articulação
Internacional..........................................................................154
FIGURA 114 – MODELO Prioridades e Metas – Articulação Internacional.....155
FIGURA 115 – MODELO Variação Orçamentária do MJ..........................159
FIGURA 116 – GRÁFICO Orçamento............................................... 159
FIGURA 117 – GRÁFICO Distribuição do Orçamento e Valor Total Pago......160
FIGURA 118 – GRÁFICO Valor Total Pago..........................................161

FIGURA 119 – GRÁFICO Despesas...................................................161
FIGURA 120 – GRÁFICO Governança, Gestão e Suporte.........................161
FIGURA 121 – GRÁFICO Despesas Finalísticas.....................................161
FIGURA 122 – MODELO Orçamento Discricionário MJ............................162
FIGURA 123 – GRÁFICO Despesas de Governança, Gestão e Suporte ........162
FIGURA 124 – GRÁFICO Despesas Finalísticas.....................................163
FIGURA 125 – TABELA Dotação e Execução das Despesas do MJ por 
Indicador de Resultado Primário...................................................165
FIGURA 126 – GRÁFICO Valores Empenhados.....................................166
FIGURA 127 – TABELA Despesas.....................................................166
FIGURA 128 – QUADRO Dotação e Execução das Despesas do MJ.............167
FIGURA 129 – GRÁFICO Execução do MJ por Macroprocesso da 
Cadeia de Valor.......................................................................167
FIGURA 130 – GRÁFICO Despesa de Governança, Gestão e Suporte..........166
FIGURA 140 – TABELA Dotação e Execução das Despesas do MJ 
por Programa de Governo...........................................................168
FIGURA 141 – GRÁFICO Variação Orçamentaria do MJ..........................169
FIGURA 142 – GRÁFICO Ementas....................................................169
FIGURA 143 – GRÁFICO Valor Empenhado das Emendas Parlamentares......170
FIGURA 144 – GRÁFICO Valores Pagos pelo MJ...................................170
FIGURA 145 – GRÁFICO Restos a Pagar de Ementas Individuais….............170
FIGURA 146 – GRÁFICO Comparativo entre o Empenhado em 
2017 e 2018...........................................................................171
FIGURA 147 – GRÁFICO Variação dos Restos a Pagar do MJ.....................171
FIGURA 148 – GRÁFICO Restos a Pagar.............................................172
FIGURA 149 – GRÁFICO Restos a Pagar por ano de Inscrição...................172
FIGURA 150 – GRÁFICO Restos a Pagar Pagos pelo MJ...........................173
FIGURA 151 – GRÁFICO Restos a Pagar Inscritos nas Unidades
Executoras.............................................................................173
FIGURA 152 – GRÁFICO Plano de Análise da Integridade dos 
Restos a Pagar.........................................................................173
FIGURA 153 – TABELA Normas e Legislações......................................179
FIGURA 154 – GRÁFICO Diligências.................................................179



10 11

Ministério da Justiça

FIGURA 155 – QUADRO Indicadores................................................179
FIGURA 156 – GRÁFICO Quadro de Servidores....................................180
FIGURA 157 – GRÁFICO Quadro de Servidores por Nível........................181
FIGURA 158 – GRÁFICO Evolução do Quadro de Pessoal........................181
FIGURA 159 – QUADRO Idade dos Servidores Efetivos...........................181
FIGURA 160 – QUADRO Aposentadorias-Previsão.................................181
FIGURA 161 – GRÁFICO Evasão.....................................................182
FIGURA 162 – QUADRO Etnia........................................................182
FIGURA 163 – QUADRO Composição da Força de Trabalho.....................183
FIGURA 164 – QUADRO Composição da Força de Trabalho por 
Unidade de Exercicio................................................................183
FIGURA 165 – QUADRO Demandas de Servidores................................184
FIGURAS 166 – QUADRO Servidores Cedidos......................................185
FIGURA 167 – TABELA Pessoal Ativo.................................................186
FIGURA 168 – TABELA Pessoal Inativo..............................................186
FIGURA 169 – TABELA Pensionistas.................................................186
FIGURA 170 – GRÁFICO Evolução de Gastos com Pessoal.......................186
FIGURA 171 – QUADRO Avaliação de Desempenho...............................187
FIGURA 172 – QUADRO Progressões Funcionais..................................188
FIGURA 173 – QUADRO Estágio Probatório........................................188
FIGURA 174 – QUADRO Remuneração.............................................188 
FIGURA 175 – GRÁFICO Cargos Gerenciais........................................189
FIGURA 176 – QUADRO Evolução da Capacitação................................189
FIGURA 177 – QUADRO Ações voltadas a Saúde e a Qualidade de Vida......190
FIGURA 178 – MODELO Contratações..............................................193
FIGURA 179 – QUADRO Contratações mais Importantes........................194
FIGURA 180 – QUADRO Gastos por Finalidades...................................194
FIGURA 181 – GRÁFICO Redução no Gasto com Expedições....................197
FIGURA 182 – GRÁFICO Redução no Gasto com Transporte....................197
FIGURA 183 – QUADRO Montante de Recursos Aplicados em TIC..............200
FIGURA 184 – QUADRO Comparação do Valor Empenhado.....................200
FIGURA 185 – QUADRO Participação de Empresas Públicas em TIC...........200
FIGURA 186 – QUADRO Gastos de TIC por Natureza de Despesa..............200

FIGURA 187 – QUADRO Contratos mais Relevantes de Recurso de TIC.......201
FIGURA 188 – QUADRO Principais iniciativas e resultados na área 
de TIC por Cadeia de Valor do MJ..................................................202
FIGURA 189 – TABELA Segurança da Informação.................................203
FIGURA 190 – TABELA Principais medidas adotadas em 2018 
pelo Arquivo Nacional...............................................................203 
FIGURA 191 – QUADRO Investimento em Infraestrutura........................205
FIGURA 192 – TABELA Desfazimento de Ativos...................................206
FIGURA 193 – QUADRO Distribuição Geográfica de Imóveis....................206
FIGURA 194 – TABELA Locação de Imóveis........................................207
FIGURA 195 – GRAFICO Locação de Imóveis......................................207
FIGURA 196 – TABELA Gastos com Locações de Equipamentos................207
FIGURA 197 – GRÁFICO Gastos com Locações de Equipamentos..............207
FIGURA 198 – QUADRO Serviços....................................................208
FIGURA 199 – QUADRO Economia de Papel.......................................208
FIGURA 200 – QUADRO Consumo de Agua.........................................209
FIGURA 201 – QUADRO Consumo de energia Elétrica...........................209
FIGURA 202 – GRÁFICO Consumo de Resmas de Papel..........................209
FIGURA 203 – GRÁFICO Manifestações.............................................212
FIGURA 204 – GRÁFICO e-OUV......................................................212
FIGURA 205 – GRÁFICO Demandas Ouvidoria Arquivo Nacional-por 
Canal de Contato.....................................................................213
FIGURA 206 – GRÁFICO Demandas Ouvidoria Arquivo Nacional-por Tipo.....213
FIGURA 207 – GRÁFICO Demandas Ouvidoria Arquivo Nacional-
por Assunto............................................................................213
FIGURA 208 – GRÁFICO Relacionamento com a Sociedade.....................219
FIGURA 209 – QUADRO Demonstrações Contábeis...............................228
FIGURA 210 – GRÁFICO Imobilizado pelo total do ativo........................229
FIGURA 211 – QUADRO Demonstração das Variações 
Patrimoniais Aumentativas.........................................................230
FIGURA 212 – QUADRO Demonstração das Variações 
Patrimoniais Diminutivas............................................................231
FIGURA 213 – QUADRO Balanço Orçamento......................................232



12

Ministério da Justiça

FIGURA 214 – QUADRO Despesas....................................................233
FIGURA 215 – QUADRO Balanço Financeiro.......................................234
FIGURA 216 – QUADRO Balanço Financeiro (continuação).....................235
FIGURA 217 – QUADRO Demonstrações dos Fluxos de Caixa...................236
FIGURA 218 – QUADRO Geração Liquida de Caixa e 
Equivalentes de Caixa...............................................................239
FIGURA 219 – QUADRO Fluxos de Caixa...........................................245
FIGURA 220 – QUADRO Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido...................................................................245 
FIGURA 221 – MODELO Padrão de Contabilidade.................................245
FIGURA 222 – QUADRO Caixa e Equivalentes.....................................244
FIGURA 223 – QUADRO Bens Móveis................................................247
FIGURA 224 – QUADRO Bens Imóveis...............................................248
FIGURA 225 – QUADRO Receitas Correntes.......................................252
FIGURA 226 – QUADRO Despesa de Pessoal e Encargos Sociais................252
FIGURA 227 – QUADRO Outras Despesas Correntes..............................253
FIGURA 228 – QUADRO Despesa de Capital.......................................253
FIGURA 229 – QUADRO Resultado orçamentário.................................253
FIGURA 230 – QUADRO Ganhos com Incorporação do Ativo....................250
FIGURA 231 – QUADRO Transparências e Delegações Recebidas...............251
FIGURAS 232 – QUADRO Transparências e delegações Concedidas............240
FIGURA 234 – QUADRO Pessoal e Encargos........................................246
FIGURA  234 – QUADRO Créditos a Longo Prazo.................................246
FIGURA 235 – QUADRO Dívida Ativa não Tributária..............................246
FIGURA 236 – QUADRO Processos de Interesse do MJ...........................257



12 13

Ministério da Justiça

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

Missão ● Objetivos Estratégicos ● Prioridades da Gestão ● Principais Resultados da Gestão ● Desafios e Perspectivas

O Ministério da Justiça - MJ completou neste exercício 196 anos da criação sempre 
com a missão institucional “Trabalhar para Consolidação do Estado Democrático de 
Direito”. Em 03 de julho de 1822, o Príncipe Regente D. Pedro criou a Secretaria de 
Estado de Negócios da Justiça, com nomeação do Ministro Caetano Pinto, dando início 
à longa história do Ministério da Justiça. Ilustres brasileiros do Império e da República 
ocuparam-no, na busca pelo aprimoramento das instituições jurídicas.

O MJ tem por finalidade, dentre outras, a defesa da ordem jurídica, os direitos políticos 
e as garantias constitucionais; a política judiciária; os direitos dos índios; as políticas 
sobre drogas; a defesa da ordem econômica nacional e os direitos do consumidor; a 
nacionalidade, a imigração e os estrangeiros; a prevenção à lavagem de dinheiro e 
cooperação jurídica internacional; e a política nacional de arquivos. Além disso, assiste 
o Presidente da República em matérias não afetas a outro Ministério. Sua estrutura e 
finalidade estão estabelecidas no Decreto nº 9.360, de 7 de maio de 2018. 

Nos exercícios 2016–2018, o cenário político em que o Ministério esteve inserido envolveu 
significativas mudanças, principalmente em seu contexto institucional legal. Por meio 
da Lei nº 13.502, de nov/2017, o Ministério da Justiça e Cidadania foi transformado em 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; em 2018, com a Lei nº 13.690, foi transformado 
em Ministério da Justiça e criado o Ministério da Segurança Pública. 

A fim de possibilitar o cumprimento de sua missão, bem como alcançar a visão de futuro 
de ser protagonista no alcance de níveis adequados na defesa da cidadania e na proteção 
de direitos, o MJ estabeleceu 11 objetivos estratégicos. Neles estão relacionados 33 
indicadores e 35 projetos estratégicos, os quais serão apresentados em itens específicos 
deste Relatório de Gestão.

Ministro da Justiça – Torquato Jardim
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O MJ tem investido na necessidade do alinhamento entre os programas, 
o planejamento estratégico e a sua cadeia de valor, bem como na 
implantação do Sistema de Governança, de Gerenciamento de Riscos e 
Controles Internos e do Programa de Integridade, de forma a permitir 
o avanço do aperfeiçoamento dos processos e sistemas de gestão.

Destaca-se a cadeia de valor do MJ:  

 ● enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro;
 ● garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos 

povos indígenas; 
 ● redução do impacto social das drogas;
 ● defesa da Concorrência e do Consumidor;
 ● preservação e difusão da memória nacional e desenvolvimento da 

democracia; e
 ● participação e suporte à tomada de decisão no Governo Federal com 

articulações entre poderes e internacional.

O Ministério tem como objetivos estratégicos:
 ● promover o acesso à justiça e proteger os direitos do cidadão;
 ● fortalecer o enfrentamento à criminalidade com enfoque em 

corrupção e lavagem de dinheiro;
 ● promover políticas públicas para a redução do impacto social do 

álcool e outras drogas;
 ● ampliar a escala e a efetividade das ações de defesa da concorrência 

e do consumidor;
 ● promover a execução da política nacional indigenista de forma 

sistêmica;
 ● aprimorar mecanismos de gestão do conhecimento e de preservação 

e difusão da memória arquivística nacional;

 ● aprimorar a gestão de convênios e congêneres em apoio à execução 
de políticas públicas;

 ● promover iniciativas de formação e educação contínua dos servidores;
 ● aprimorar e integrar a gestão institucional;
 ● aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura interna; e
 ● fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC.

Os principais desafios ora enfrentados, referentes ao período 2016 a 
2018, visam garantir, de forma eficiente, a execução das suas políticas 
e dos seus programas. São eles: 

 ● ampliação do acesso à justiça e à informação; 
 ● promoção dos direitos da justiça de transição, dos direitos de 

migrantes e dos refugiados, bem como do fortalecimento ao 
enfrentamento ao tráfico de pessoas;

 ● fortalecimento do enfrentamento à criminalidade com enfoque em 
corrupção e lavagem de dinheiro;

 ● fortalecimento, articulação, expansão e qualificação da política de 
prevenção do uso de álcool e outras drogas e da rede de cuidado e 
de reinserção social das pessoas;

 ● implementação e acompanhamento da política nacional de arquivos; 
e

 ● fortalecimento da defesa do consumidor por meio da ampliação da 
escala e da efetividade das políticas públicas.

Cabe salientar que há um esforço desta Pasta em demonstrar como 
os recursos foram administrados e as iniciativas adotadas para 
superar os desafios que foram enfrentados no período, sempre com o 
objetivo de cumprir os mais altos padrões de transparência e efetiva 
“accountability” governamental. Assim, é importante continuar a 
trabalhar junto aos órgãos de Controle Interno e Externo no sentido 
de corrigir e aprimorar os desafios da gestão, de forma a permitir o 
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aumento do entendimento dos produtos/serviços e da satisfação da 
sociedade em relação ao cumprimento de sua missão institucional.
As principais realizações do MJ no período foram as seguintes:

 ● A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas promoveu o acolhimento 
de cerca de 13 mil pessoas com problemas relacionados ao uso/
abuso de álcool e outras drogas por meio da contratação de vagas em 
comunidades terapêuticas. Considerando o fim da vigência de maior 
parte dos contratos em 2018, foi realizado novo credenciamento de 
comunidades terapêuticas, resultando na habilitação de 492 entidades, 
com um potencial de disponibilização de 10,8 mil vagas. Em 2018 
foram contratadas 7,1 mil vagas e as remanescentes serão contratadas 
em 2019, conforme a disponibilidade orçamentária. Com contratação 
das 6 mil vagas ao final do ano será atingida por completo a meta de 
disponibilização de vagas em comunidades terapêuticas e será possível 
a realização de aproximadamente 20 mil acolhimentos em 2019, 
o que representará o alcance da meta prevista para esse período. 

 ● A Secretaria Nacional de Justiça intensificou ações no enfrentamento 
à criminalidade com enfoque no combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro, resultando na recuperação de mais de 20.000.000 de dólares de 
ativos, além de capacitar 2.394 agentes públicos no combate à corrupção 
e lavagem de dinheiro. Já a disponibilização de Laboratórios de Tecnologia 
contra Lavagem de Dinheiro-LAB-LD em funcionamento: 58 LAB-LD de um 
total de 59 previstos. Destaca-se também o número de processos de refúgios 
decididos no período, que atingiu o número de 13.072 processos decididos. 
Esse avanço é digno de ser ressaltado diante da estrutura disponível para a 
instrução e julgamento dos pedidos, os quais serão melhor geridos a partir 
da implantação do sistema SISCONARE, em fase final de desenvolvimento. 

 ● A Secretaria Nacional do Consumidor atendeu, em 2018, 
1.590.387 consumidores na plataforma consumidor.gov.br. 

 ● O Arquivo Nacional proporcionou à sociedade o acesso à documentação 

histórica e permanente, sobre sua guarda, física e digital, de modo 
presencial ou via internet. Em 2018 registrou o quantitativo de 9.031.550 
acessos a sua base de dados, permitindo a busca e recuperação de 
informação. Para proteção do acervo arquivístico tem sido investido em 
torno de 3,5 milhões ao ano em contratos para sua proteção e segurança.  

 ● A Comissão de Anistia analisou e julgou 2.724 requerimentos de anistia 
política, ultrapassando a meta prevista para o ano de 2018 que era de 
1.100 requerimentos.

No cenário internacional, o MJ atua em parceria com organismos 
internacionais, bem como adere a programas voltados para suas 
temáticas. Assim, pode-se destacar as parcerias que representam 
interesses públicos junto ao MERCOSUL, à Organização dos Estados 
Americanos (OEA), à Organização das Nações Unidas (ONU), ao Conselho 
Internacional de Arquivos (CIA), à Associação Latina de Arquivos (ALA), 
à Comissão de Entorpecentes (CND), à Comissão Interamericana de 
Controle do Abuso de Drogas (CICAD), o Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC). Há, também, projetos de cooperação 
técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e o Programa de Cooperação entre a América Latina, Caribe e 
União Europeia (COPOLAD II). 

Ministro da Justiça – Torquato Jardim
Relatório de Gestão 2018
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IDENTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MJ

MISSÃO: Trabalhar para consolidação do Estado Democrático de Direito

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como protagonista no alcance de níveis ade-
quados na defesa da cidadania e na proteção de direitos.

* CADE e FUNAI são unidades que possuem relatórios de gestão próprio.

VALORES PÚBLICOS: Enfrentamento à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro . Garantia 
de Direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos povos indigenas . Redução do 
impacto social das drogas . Defesa da Concorrência e do Consumidor . Preservação e di-
fusão da Memória Nacional e desenvolvimento da democracia .  Participação e suporte 
à tomada de decisão no Governo Federal
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O 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; defesa da ordem 
econômica nacional e dos direitos do consumidor; direitos dos índios; 
política nacional de arquivos; nacionalidade, imigração e estrangeiros; 
prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, cooperação jurídica 
internacional, entre outras. Assim como no exercício anterior, o 
cenário político em que o Ministério esteve inserido, em 2018, envolveu 
significativas mudanças, principalmente em seu contexto institucional 
legal e estrutural.
No que se refere à estrutura, por força da Medida Provisória nº 821, 
de 26 de fevereiro de 2018, convertida na Lei nº 13.690, de 10 de 
julho de 2018, criou-se o Ministério da Segurança Pública. Com isso, 
o MJ passou a ser composto pelas seguintes unidades de execução 
das políticas públicas do Ministério: Secretaria Nacional de Justiça, 
Secretaria Nacional do Consumidor, Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas, Comissão de Anistia e Arquivo Nacional. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA - SNJ - Destacam-se os temas 
das migrações, do refúgio, da classificação indicativa, da titulação 
de entidades sociais, da cooperação jurídica internacional, do 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, do combate à lavagem de dinheiro 
e da recuperação de ativos. 
Nesse viés de atuação da SNJ, a Secretaria promove políticas de justiça 
por meio da articulação com órgãos federais, poderes judiciário e 
legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados 
do Brasil, governos estaduais e distrital, agências internacionais e 
organizações da sociedade civil; coordena negociações de acordos e 
formulação de políticas de cooperação jurídica internacional, civil 
e penal; executa os pedidos e as cartas rogatórias relacionadas a 

essas matérias, inclusive sobre 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; coordena 
ações relativas à recuperação de ativos; coordena, em parceria com 
os demais órgãos da Administração Pública Federal, a formulação 
e implementação das políticas de migrações, refúgio e apátridas, 
de classificação indicativa e de modernização, aperfeiçoamento 
e democratização do acesso à justiça; coordena e desenvolve as 
atividades referentes à relação do Ministério com os atores do sistema 
de justiça; e orienta sobre os processos de provimento e vacância de 
cargos de magistrados de competência do Presidente da República; 
além de outras atividades afetas à sua competência. 

No viés de atuação da SNJ, podem-se destacar os seguintes eventos 
nacionais e internacionais que impactaram a sua gestão, bem como os 
desafios e as ameaças.

● Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro - ENCCLA - O macroprocesso que trata dessa temática deu 
origem a dois processos,  um     para      gerir ações de combate, outro 
para fomentar e gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios 
e Tecnologia Contra a Lavagem de dinheiro (Rede-Lab). Para a execução 
dessa proposta, a SNJ ampliou o contato com entidades externas e 
com a sociedade; procurou abrir espaço por meio de eventos públicos 
e consulta pela internet;  ampliou o número de laboratórios, assim 
como capacitou agentes públicos no âmbito da Rede-Lab; implementou 
softwares de gestão de casos, gratuitos. Nesse contexto, veem-se 
como desafios o reforço do caráter nacional da ENCCLA, integrando 
os órgãos estaduais, sem que haja um esgotamento da capacidade de 
trabalho da estratégia; a cooperação interinstitucional para ampliação 
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do compartilhamento de dados entre órgãos da Administração Pública 
visando produção integrada de conhecimento e maior apuração de 
crimes e fraudes. Por outro lado, pode haver a ameaça da falta de 
engajamento dos atores que compõem a ENCCLA e de comprometimento 
com os objetivos da estratégia; da ausência de investimentos para 
estruturação e modernização das unidades LAB-LD implementadas em 
parceria com o MJ.

● Migrantes e refugiados - Para a garantia dos direitos dos migrantes 
e refugiados, em 2018, a SNJ fez parcerias com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) a fim de permitir a inclusão social e laboral de 
imigrantes em diversas localidades brasileiras; relatórios finalizados no 
âmbito do Projeto de Cooperação Técnica entre a SNJ e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, PRODOC BRA15/007 com 
duas publicações digitais  (volume I - “Visões do Contexto Migratório 
Brasileiro” e volume II - “Política de Refúgio no Brasil Consolidada”.); 
implementou política destinada ao atendimento jurídico itinerário 
a migrantes em estado de vulnerabilidade social, por meio das 
defensorias públicas estaduais; realizou cruzamento de dados com a 
Polícia Federal, com a finalidade de identificar solicitantes de refúgio 
com situação migratória regularizada com base em outros diplomas 
legais, com objetivo de arquivar os processos de refúgio daqueles 
que não manifestarem expresso desejo de serem reconhecidos como 
refugiados; realizou intercâmbio de conhecimentos sobre o pleito dos 
migrantes e esclarecimento da estrutura, intenções e capacidade de 
órgãos públicos envolvidos na resolução dos problemas desse público. 
Nesse contexto, veem-se como desafios a ampliação da rede de 
atendimento psicológico, assistencial e jurídico ao migrante/refugiado, 
a regulamentação e o reassentamento privado no Brasil. Para esse 
cenário, veem-se como ameaças a ascensão de movimentos sociais 
que criminalizam migrantes em determinadas regiões brasileiras ou 

influência de atores sociais contrárias à atual política migratória 
brasileira; a descontinuidade dos projetos financiados para atividades 
de integração social dos migrantes no Brasil conduzidos por OSCs.

● Tráfico de pessoas - Para o enfretamento ao tráfico de pessoas, 
foi aprovado o III Plano Nacional  de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas composto por 58 metas destinadas à prevenção, à repressão 
no território nacional, à responsabilização dos autores e à atenção às 
vítimas, cuja execução se iniciou em 2018 e tem previsão de finalizar em 
2022; foi realizada seleção pública de organizações da sociedade civil, 
institutos de pesquisa ou instituições acadêmicas com especialistas no 
tema para ocuparem oito vagas no Comitê Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP), para mandato de 2 anos; no âmbito 
internacional foi realizada a 4ª Reunião da Comissão de Trabalho em 
matéria de tráfico de seres humanos da Comunidades dos Países de 
Língua Portuguesa (CMJPLOP/CPLP), com o objetivo de acompanhar 
a execução das recomendações previstas na Declaração de Lisboa; 
realização da V Semana Nacional de Mobilização, realizada no âmbito 
da Campanha do Coração Azul das Nações Unidas, que aconteceu entre 
os dias 30 de julho e 4 de agosto de 2018, com ações de sensibilização 
em todo o território nacional; implementação da Ação Global para 
Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes. 
Nesse contexto, veem-se como desafios a ampliação da Rede de 
Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados de 
Atendimento Humanizado ao Migrante; o aperfeiçoamento dos fluxos 
de atendimento e encaminhamento de vítimas de tráficos de pessoas; 
e o desenvolvimento de ferramentas para sensibilização sobre o tema e 
melhor comunicação com a sociedade. Por outro lado, veem- se como 
ameaças a descontinuidade da execução do III Plano em virtude de troca 
de gestores; e a quebra de parcerias com organismos internacionais 
que trabalham com o tema.
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No que se refere ao macroprocesso articulação internacional, o MJ, por 
meio do Departamento de Recuperação e Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional (DRCI), ampliou a tramitação eletrônica de pedidos de 
cooperação jurídica entre o MJ e instituições parceiras nacionais e 
outras autoridades centrais estrangeiras; disponibilizou espaço online 
com informações para a obtenção de pensões alimentícias no exterior, 
com destaque para a ferramenta interativa que permite ao cidadão 
saber se a sua situação se enquadra na recente Convenção de Haia 
sobre Alimentos; atualizou Portarias de Extradição e Transferência de 
Pessoas Condenadas, dando mais celeridade e transparência a esses 
processos; maior participação nos grupo de trabalho da Conferência da 
Haia de Direito Internacional Privado, bem como a interlocução com 
suas congêneres em outros países; maior eficiência e celeridade nas 
negociações de Tratados Internacionais, por meio da coordenação com 
o Itamaraty e priorização das negociações.

● Criança e adolescente - Neste ano de 2018, em que a Constituição 
Federal completou 30 anos de promulgação da regra da prioridade 
absoluta de garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, 
vários órgãos provocaram o Ministério da Justiça sobre problemáticas 
relacionadas a estruturas judiciárias pouco amigáveis ao público infantil 
e à falta de implementação de normativas estratégicas para garantia 
e promoção da cidadania desde a mais tenra idade. Diante disso, o 
Ministério sediou o Seminário “Justiça Começa na Infância: a era dos 
direitos positivos”, promoveu o Seminário “Relação dos Microssistemas 
Jurídicos da Infância com o Direito Internacional” e realizou a Exposição 
“Justiça Começa na Infância: Da Constituição de 88 ao Marco Legal 
da Primeira Infância” no Salão Negro, incluindo visitas de crianças ao 
Palácio da Justiça. 

Assim como destacou importantes competências de sua Pasta 

relacionadas à implementação do Marco Legal da Primeira Infância, 
em uma perspectiva de somarem-se à Política Nacional Integrada 
da Primeira Infância (artigo 6º da Lei 13.257/2016). Dentre elas, 
estratégias de proteção da interação de crianças e adolescentes com 
o meio digital pela disseminação do uso da ferramenta “controle 
parental” da política pública da Classificação Indicativa; realização de 
campanhas pela SENAD sobre prevenção do consumo de álcool e outras 
drogas no período gestacional e da primeira infância, contribuições da 
SENACON por meio de decisões jurídicas de proteção contra publicidade 
infantil, especialmente de alimentos com alto teor de sódio e açúcares; 
atribuições da FUNAI em relação às crianças e adolescentes indígenas, 
inclusão da capacitação sobre proteção a crianças em situação de 
disputa de guarda e falta de reconhecimento da paternidade na 
política da ENAM, entre outras. O Gabinete do Ministro também prestou 
apoio ao Conselho Nacional de Justiça para elaboração de projeto de 
fortalecimento da atuação do Sistema de Justiça na promoção de 
direitos para o desenvolvimento humano integral. Assim como apoiou 
a disseminação do Programa Mulheres Livres do DEPEN/MSP, que 
contempla a implementação da prisão domiciliar a gestantes e mães 
com crianças na primeira infância. 

Além disso, em 2018 foram credenciados 8 organismos para atuarem no 
Brasil com adoção internacional de crianças. Os organismos de adoção 
internacional são os principais facilitadores das adoções internacionais 
no Brasil, buscando proteger as crianças brasileiras, procurando 
garantir que o processo ocorra de forma correta e segura, por meio de 
organismos idôneos, além de garantir que a criança terá direitos tanto 
no Brasil, quanto no país em que for recebida. 

No que se refere à classificação indicativa, foi publicado normativo que 
regulamenta o processo de classificação, foi desenvolvido método de 



22

Ministério da Justiça

automatização da etapa de inscrição processual de obras audiovisuais; 
realização de reuniões do Comitê de Acompanhamento da Sociedade 
Civil para a classificação indicativa; realização de oficinas regionais 
de classificação para a disseminação social da política pública. Nesse 
contexto, veem-se como desafios o investimento no incentivo à 
apropriação da política pela rede de proteção da infância (Conselhos 
Tutelares, Ministério Público etc.), a criação de mecanismos de 
participação social para fortalecer a política de classificação indicativa, 
bem como a desmistificação da suposta relação entre a referida política 
e a censura. Como ameaças, mudança do cenário político, o que pode 
levar a uma visão diferente da atual.

COMISSÃO DE ANISTIA - CA - 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”. Dessa forma a CA tem por finalidade examinar 
os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado 
da Justiça em suas decisões. Além disso, também compete à unidade a 
formulação e promoção de ações e projetos referentes à reparação e 
memória, bem como a implementação e manutenção do Memorial de 
Anistia Política do Brasil. 

Destaca-se a inexistência de prazo final para protocolo dos requerimentos 
que vêm impactando os resultados da gestão da Anistia. Tem-se como 
oportunidade ou ameaça a mudanças de entendimento no processo de 
concessão de anistia política em razão da conjuntura política.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD - Tem 
como papel essencial a articulação das políticas públicas sobre drogas, 

a fim de coordenar e integrar as ações do governo relativas à redução 
da demanda de droga e de seu impacto na sociedade.
No âmbito internacional, a SENAD realiza a articulação junto a 
organismos para a elaboração de estudos, pactuação de compromissos 
e orientações relacionadas à política sobre drogas. Os principais 
organismos parceiros nessas atividades são a Comissão de Entorpecentes 
(CND), a Comissão Interamericana de Controle do Abuso de Drogas 
(CICAD), o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
e o Programa de Cooperação entre a América Latina, Caribe e União 
Europeia (COPOLAD II).

Já no âmbito nacional, cabe ressaltar que, em 2017, o Conselho 
Nacional de Políticas sobre Drogas teve suas ações intensificadas e, 
em 2018, vem realizando regularmente suas atividades. Um ponto 
de destaque foi a edição da Resolução nº 1/2018, que definiu novas 
diretrizes para a revisão da Política Nacional sobre Drogas. A partir 
dessa resolução, foi instituído grupo de trabalho que apresentará os 
estudos prévios para a nova Política Nacional sobre Drogas ainda em 
2018. Com relação à política de acolhimento, em 2018 foram acolhidas 
aproximadamente 13 mil pessoas com problemas relacionados ao uso/
abuso de álcool e outras drogas por meio da contratação de vagas 
em comunidades terapêuticas. A partir dos esforços do Comitê Gestor 
Interministerial, composto pelo Ministério da Justiça, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Ministério da Saúde, foi lançado o Edital 
nº 1/2018 para o credenciamento de comunidades terapêuticas.  O 
credenciamento de novas comunidades foi fundamental, uma vez que 
2018 foi o ano de término de maior parte dos contratos firmados com 
as comunidades em anos anteriores. A partir desse edital, está prevista 
a contratação de aproximadamente 6 mil vagas de acolhimento até o 
fim do ano de 2018, o que representará uma evolução do quantitativo 
de vagas contratadas em comparação aos anos anteriores. Quanto à 
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atuação do Comitê Gestor Interministerial, cumpre destacar o papel 
fundamental na elaboração de forma pactuada do edital nº 1/2018 
para credenciamento de comunidades terapêuticas.
Os desafios da SENAD para o alcance de melhores resultados em sua 
gestão são a redução do uso de drogas pela população, ampliação da 
qualidade dos serviços prestados por meio de contratos e convênios 
e mobilização contínua dos atores da política sobre drogas. Já os 
eventos que podem afetar a capacidade do MJ para gerar valor estão 
diretamente relacionados à redução ou contingenciamento de recursos 
voltados para a política sobre drogas, perda de quadro de pessoal sem 
a devida reposição, e a própria descontinuidade da política pública 
sobre drogas.

A degradação do cenário fiscal e orçamentário brasileiro é uma das 
principais ameaças à política de drogas brasileira, uma vez que resulta 
em racionamento de recursos orientados às suas ações e programas.
  

Por outro lado, tem-se como oportunidade para a política sobre drogas 
a possibilidade cada vez maior de uso de tecnologia de informação 
e comunicação em ações de prevenção e gestão do conhecimento 
da política. O Portal do OBID e a realização de cursos de educação a 
distância são ferramentas fundamentais que vêm sendo utilizadas pela 
SENAD para a difusão de informações e capacitação de uma gama cada 
vez maior de atores envolvidos com a temática.

ARQUIVO NACIONAL - É a principal instituição arquivística pública do 
país e está encarregado de promover a gestão de documentos no âmbito 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, por força da Lei nº 
8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos) e dos Decretos nº 4.073, 
de 3 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei de Arquivos, e nº 4.915, 
de 12 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Sistema de Gestão 
de Documentos de Arquivo - SIGA, da administração pública federal. 

A Constituição de 1988 define as linhas mestras da Política Nacional 
de Arquivos no que tange à gestão documental, à preservação e ao 
acesso às informações governamentais. Os dispositivos constitucionais 
foram regulamentados pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
conhecida como Lei de Acesso a Informações (LAI), em vigor desde 
16 de maio de 2012. O Decreto nº 4.073, de 2002, corresponsabiliza 
os órgãos e entidades da Administração pública federal no processo 
de preservação dos documentos de valor permanente e evidencia a 
necessária organização dos arquivos correntes, nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal, considerando a necessidade de 
avaliação e seleção da massa documental produzida e acumulada e 
determina que todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
constituam suas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 
(CPAD), com a “responsabilidade de orientar e realizar o processo de 
análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no 
seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos 
para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor”. A 
gestão de documentos, coordenada pelo Arquivo Nacional no âmbito 
do Governo Federal, como órgão central do SIGA, é de fundamental 
importância para dar efetividade à Lei de Acesso à Informação - LAI. 

Dessa forma, o acesso a informações produzidas, recebidas e acumuladas 
pelos órgãos e entidades que o compõem fica resguardado, visando à 
transparência do Estado e a função social que os documentos de arquivo 
e as informações nele contidas têm que ter para garantir os direitos do 
cidadão e a produção de conhecimento. A informação, portanto, é um 
recurso estratégico para a boa gestão pública e a garantia dos direitos 
de cidadania. Constitucionalmente o acesso à informação é um direito 
do cidadão, e a sua gestão e acesso uma obrigação do Poder Público. 

Entende-se por gestão de documentos de arquivo o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de 
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produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos 
em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente. Desenvolver programas de 
gestão de documentos implica acompanhar todo o ciclo vital dos 
documentos        produzidos pelos órgãos e entidades da administração 
pública, no exercício de suas funções, incluindo os arquivos das 
entidades de direito privado encarregadas de serviços públicos, por 
integrarem a categoria de arquivo de Estado.

A prática permanente das atividades de gestão de documentos permitirá 
a produção racional dos documentos, a preservação dos documentos 
de valor permanente e a redução da massa documental produzida e 
acumulada, ao determinar quais documentos devem ser eliminados a 
curto, médio e longo prazos, resultando em eficiência e economia de 
tempo e espaço e na utilização racional de recursos humanos, materiais 
e financeiros. 

Cabe salientar que o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), atuando 
como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), por meio 
de suas Câmaras Técnicas e Câmaras Setoriais, desenvolve pesquisas, 
estudos e contatos com organismos nacionais e internacionais para 
elaborar resoluções e recomendações sobre diferentes temas relativos a 
documentos digitais e não digitais. Após serem aprovadas pelo Plenário 
do Conarq, essas resoluções e recomendações tornam-se válidas para 
todos os órgãos e entidades integrantes do SINAR. 

O Arquivo Nacional vem intensificando sua ação no campo da gestão 
e aperfeiçoamento dos atos normativos relativos aos protocolos 
e arquivos da Administração pública federal, em especial, com a 
parceria da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, relativos ao NUP, 
ao Sistema Protocolo Integrado, aos Procedimentos de protocolo e 

arquivo, tanto para os documento digitais como para os não digitais, e 
à implantação progressiva do Processo Eletrônico Nacional (PEN) e do 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

No âmbito internacional, o Arquivo Nacional representa os interesses 
das instituições arquivísticas e da sociedade junto ao Conselho 
Internacional de Arquivos (CIA), à Associação Latino de Arquivos 
(ALA), à Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF) e ao 
Iberarchivos. A atuação do Arquivo Nacional junto ao CIA, à ALA e à FIAF 
compreende a participação em eventos internacionais e o intercâmbio 
internacional de informações, experiências e boas práticas. No caso 
Iberarchivos, o Arquivo Nacional atua no fomento a projetos de 
instituições arquivísticas, museus, centros de documentação e pesquisa 
e universidades de caráter público e privado. 

O Conselho Internacional de Arquivos (CIA) é a organização profissional 
da comunidade de arquivos, dedicada a promover a conservação, 
desenvolvimento e utilização do patrimônio mundial dos arquivos. 
Reúne os dirigentes de arquivos nacionais, associações profissionais de 
arquivistas, arquivos locais e regionais e arquivos de outras organizações 
assim como arquivistas individuais, contando com cerca de 1.400 
associados em mais de 190 países. A Associação Latino-Americana de 
Arquivos (ALA) é uma entidade de caráter profissional e cultural com 
objetivo de promoção do desenvolvimento arquivístico dos países de 
língua espanhola e portuguesa da América. 

O Arquivo Nacional contribuiu para a ampliação do acesso à informação 
atuando no acompanhamento e implantação de programas de gestão de 
documentos de arquivo nos órgãos e entidades integrantes do SIGA, bem 
como no mapeamento da estrutura administrativa da Administração 
Pública Federal. Além de orientações técnicas prestadas a órgãos e 
entidades integrantes do SIGA no ano de 2018, o Arquivo Nacional 
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realizou capacitação na área de gestão de documentos de servidores 
públicos federais e aprovou a eliminação de documentos arquivísticos 
da Administração Pública Federal. 

Os desafios do Arquivo Nacional para atingimento de melhores resultados 
em sua gestão estão associados ao aumento do grau de desenvolvimento 
em todos os órgãos e entidades integrantes do SIGA e à ampliação e 
modernização do acesso ao acervo arquivístico do Arquivo Nacional.  
Veem-se como ameaça a falta de prioridade dos órgãos e entidades 
integrantes do SIGA às atividades de gestão de documentos e a não 
aplicação dos normativos de gestão de documentos pelos órgãos e 
entidades integrantes do SIGA.

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - SENACON - Inicialmente vale 
ressaltar o contexto político e normativo no qual a política nacional de 
proteção do consumidor se insere, principalmente após o advento da 
Constituição Federal de 1988, que consagrou a proteção do consumidor 
como direito fundamental e princípio da ordem econômica (arts. 5º, 
XXXII, e 170, V), o que dá ao Estado uma obrigação direta na promoção 
da defesa do consumidor. No que tange ao seu ambiente institucional 
de atuação, suas atribuições foram estabelecidas no art. 106 do Código 
de Defesa do Consumidor e no art. 3º do Decreto n° 2.181/97, alterado 
pelo Decreto 7.738/12, bem como no Decreto nº 9.150/2017. Com isso 
a SENACON passou a coordenar a Política Nacional das Relações de 
Consumo, com os objetivos de (i) garantir a proteção e exercício dos 
direitos dos consumidores; (ii) promover a harmonização nas relações 
de consumo; e (iii) incentivar a integração e a atuação conjunta 
dos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC 
(Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e Entidades Civis de 
Defesa do Consumidor).

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) e a 

Secretaria-Executiva do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos (CFDD) também integram a sua estrutura. A SENACON, 
órgão específico singular, integrante da Estrutura Regimental do 
Ministério da Justiça, a que se refere o Decreto nº 9.360, de 7 de maio 
de 2018, que tem por finalidade exercer as competências estabelecidas 
na Lei nº 8.078, de 1990, na Lei nº 9.008, de 1995, e especificamente, 
nos termos do artigo 1º da Portaria MJ nº 905, de 24 de outubro de 2017 
(Regimento Interno).

Nas principais ações da SENACON, destacam-se a articulação e 
integração dos órgãos que compõe o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor - SNDC, por meio de reuniões ordinárias e grupos de 
trabalho, a prevenção e solução de conflitos de consumo por meio do 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC 
e do Consumidor.gov.br. Também são ações da SENACON as atividades 
de cooperação e educação por meio da Escola Nacional de Defesa 
do Consumidor - ENDC, as ações voltadas à proteção da Saúde e 
Segurança do Consumidor, a proteção ao consumidor no âmbito dos 
serviços regulados, do pós-venda de produtos e serviços, da sociedade 
da informação, e na implementação do Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania – PLANDEC, instituído pela Decreto nº 7.963, de 15 de março 
de 2013.

Em relação aos Direitos Difusos e Coletivos o Conselho Federal Gestor 
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD) no ano de 2018, em 
decorrência de decisão judicial ocorrida no âmbito da Ação Civil Pública 
nº 5008138-68.2017.4.03.6105 que proporcionou o envio ao Congresso 
Nacional de um projeto de Lei Orçamentário Anual com  a previsão  
para o Fundo de Defesa de Direito Difuso-FDD de um orçamento 
que ultrapassa R$ 714 milhões de reais, a Secretaria-Executiva do 
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (SE/
CFDD) estruturou  um planejamento orçamentário contemplando os 
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cinco eixos de atuação em que o Conselho Federal Gestor do Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos- ( CFDD) pode aprovar projetos, sendo eles  
meio ambiente, consumidor, ordem econômica, patrimônio histórico e 
econômico e outros direitos difusos.

Para fazer face a execução de tal monta o CFDD realizou chamamento 
público para que a sociedade apresentasse propostas de projetos e 
formalizou a existência de um Banco de Projetos. Com um período 
de um mês para o envio de propostas, órgãos e entidades do poder 
público federal, estadual e municipal, como também da Organizações 
da Sociedade Civil-OSC encaminharam ao Conselho um número de 3572 
propostas, sendo 2.093 do poder público federal estadual e municipal   
e 1.479 de OSC, com abrangência em todos os estados da federação e 
possível beneficiamento de mais da metade dos municípios brasileiros. 
Em meados da primeira quinzena de dezembro o CFDD irá divulgar 
lista do primeiro ciclo de avaliação de propostas com 60 projetos que 
serão priorizados logo no primeiro trimestre de 2019 a depender da 
disponibilidade orçamentária e financeira. 

No âmbito internacional, a Secretaria representa os interesses dos 
consumidores brasileiros e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
– SNDC, junto ao Mercosul, a Organização dos Estados Americanos – OEA 
e a Organização das Nações Unidas - ONU. Os desafios da SENACON para 
atingimento de melhores resultados em sua gestão estão associados 
à internalização da Plataforma Consumidor.gov.br e ao aumento 
da capacidade de execução do orçamento.  Veem-se como ameaça 
a ausência de internalização da Plataforma Consumidor.gov.br, que 
poderá acarretar suspensão dos serviços disponibilizados à sociedade 
e a ausência de reforço estrutural e de disponibilização de mão de 
obra capacitada ao FDD, o que poderá retardar os procedimentos para 
formalização de parcerias. 
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Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça

O Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, aprovado pela Portaria nº 
675, de 14 de agosto de 2017, foi elaborado em conjunto com todas as 
unidades do Ministério da Justiça, concomitantemente à construção do 
Plano Plurianual – PPA 2016-2019, fato que permitiu maior alinhamento 
entre estes instrumentos de gestão. Desde a implementação em 2015, 
o planejamento estratégico foi repactuado de modo a se ajustar às 
mudanças organizacionais do Ministério e ao cambiante contexto da 
gestão.   

O conteúdo do planejamento estratégico foi detalhado pela Portaria SE 
nº 1.684, de 10 de novembro de 2017 e foi alterado por atos sucessivos, 
referentes às revisões estratégicas, a última, a Portaria SE nº 753, de 
11 de outubro de 2018, disponível em http://justica.gov.br/Acesso/
governanca/planejamento-estrategico/planemento. Na versão mais 
atual dos documentos essenciais do Planejamento Estratégico MJ 2015-
2019, encontram-se elencados:

1.Cadeia de Valor;
2.Mapa Estratégico;
3.Indicadores e metas estratégicos;
4.Carteira de Projetos Estratégicos.

Tendo como missão institucional “Trabalhar para a consolidação 
do Estado Democrático de Direito”, o Ministério da Justiça atua na 
elaboração e execução de políticas voltadas para a garantia de direitos 
(dos cidadãos, dos migrantes, dos refugiados e dos povos indígenas), 
o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro, a defesa da 
concorrência e do consumidor, preservação e difusão da memória 
nacional e desenvolvimento da democracia e redução do impacto 
social das drogas. 

A fim de possibilitar o cumprimento de sua missão, bem como alcançar 
a visão de futuro de o  “Ministério da Justiça ser reconhecido pela 
sociedade como protagonista no alcance de níveis adequados na defesa 
da cidadania e na proteção de direitos”, o MJ estabeleceu 11 objetivos 
estratégicos, nos quais estão relacionados 33 indicadores e 35 projetos 
estratégicos, detalhados no site supracitado.

O monitoramento da estratégia, instituído pela Portaria nº 33, de 17 
de janeiro de 2018, é realizado no âmbito do Comitê de Governança 
Estratégica – CGE e tem como objetivo avaliar e acompanhar, 
periodicamente, o planejamento estratégico, seus desdobramentos 
e resultados, com o intuito de: i) acompanhar a implementação da 
estratégia; ii) identificar possíveis desvios; e iii) implementar ações 
corretivas, visando o alcance dos objetivos estratégicos. Dessa forma, 
o rito de monitoramento cria condições adequadas para que o Gabinete 
do Ministro e a Secretaria-Executiva, interajam com as unidades do MJ 
de maneira proativa, viabilizando discussões que agregam valor para 
a tomada de decisões e antecipando-se aos problemas que possam 
impactar o desempenho da estratégia. 

O rito de monitoramento foi estabelecido de modo a integrar as rotinas 
de gestão das principais entregas das políticas públicas prestadas pelo 
MJ, acompanhando a evolução do planejamento estratégico, sendo 
composto pelos seguintes eventos:

a) Reunião Mensal de Monitoramento: trata-se de oportunidade de 
titulares ou seus representantes apresentarem os resultados dos 
indicadores e projetos de objetivos estratégicos afetos a suas unidades. 
Na ocasião, são discutidos os aspectos de desempenho não esperados 
e as linhas de tendência, bem como realizadas as considerações 
gerenciais decorrentes do contexto retratado. Nesse sentido, a reunião 
mensal permite que os titulares das diferentes áreas tenham contato 
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com os temas e desafios estratégicos de todo o Ministério, de modo a identificar e tratar tópicos e desafios transversais à estrutura do MJ, que 
ensejem soluções integradas e sinérgicas.
b) Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE: consiste na oportunidade de avaliar a estratégia de modo global, no mais alto nível, referente aos 
objetivos de resultado, com enfoque na sociedade. A RAE, realizada quadrimestralmente, tem como foco refletir sobre os grandes resultados da 
estratégia e a identificação das oportunidades de ajustes, em função das variáveis ambientais.

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.
O rito de monitoramento foi implementado de modo contínuo e recorrente no exercício de 2018. As reuniões de monitoramento foram realizadas 
em todos os meses de 2018, compreendendo, ainda, as revisões quadrimestrais do planejamento estratégico nos meses de abril e agosto, 
apreciadas previamente pela Secretaria-Executiva do MJ e validadas no âmbito do CGE por meio da RAE, conforme previsto na Resolução CGE 
nº 1, de 19 de janeiro de 2018.

RITO DE MONITORAMENTO

Reunião Mensal de 
Monitoramento

Reunião Mensal de 
Monitoramento

Reunião de 
Avaliação da
Estratégia (RAE)

Reunião Mensal de 
Monitoramento

MÊS
1

MÊS
4

MÊS
2

MÊS
3
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Mapa Estratégico

MISSÃO VISÃO

Trabalhar para cosolidação do Estado Democrático de Direito O Ministério da Justiça ser reconhecido pela sociedade como 
protagonista no alcance de níveis adequados na defesa da 

cidadania e na proteção de direitos

PROMOVER  O ACESSO À JUSTIÇA E PROTEGER 
OS DIREITOS DO CIDADÃO

APRIMORAR MECANISMOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E DE PRESERVAÇÃO 
E DIFUSÃO DA MEMÓRIA ARQUIVÍSTICA NACIONAL

PROMOVER  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
REDUÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DO 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

PROMOVER  INICIATIVAS DE 
FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTÍNUA 

DOS SERVIDORES

APRIMORAR A GESTÃO 
DA LOGÍSTICA E DA 

INFRAESTRUTURA INTERNA

FORTALECER E AMPLIAR A 
ESTRUTURA E OS 
SERVIÇOS DE TIC

APRIMORAR E INTEGRAR 
A GESTÃO INSTITUCIONAL

AMPLIAR A ESCALA E A EFETIVIDADE DAS 
AÇÕES DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

E DO CONSUMIDOR

PROMOVER A EXECUÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL INDIGENISTA DE 

FORMA SISTÊMICA

SOCIEDADE E GOVERNO

HABILIDADES

FUNDAMENTOS

FORTALECER O ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE COM ENFOQUE EM 
CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

APRIMORAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES EM APOIO À 
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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O Mapa Estratégico do Ministério da Justiça, considerado a representação 
visual da estratégia, traduz o foco de atuação do órgão para o período 
de 2015-2019, a partir da integração de objetivos estratégicos para o 
alcance de sua missão. 

O documento foi elaborado a partir da ferramenta Balanced Scorecard 
– BSC, adaptada ao contexto da administração pública, resultando 
em três perspectivas para apresentação dos objetivos, conforme 
segue: i) Fundamentos; ii) Habilitadores; e iii) Sociedade e Governo. 
A perspectiva financeira não foi incluída como uma perspectiva única, 
sendo tratada como parte da perspectiva “Fundamentos”, uma vez 
que o planejamento e execução do orçamento são determinantes para 
a concretização de qualquer política pública a ser entregue para a 
Sociedade.

Atualmente, o Mapa Estratégico do MJ possui 11 objetivos estratégicos a 
serem alcançados no período de vigência do planejamento estratégico. 
Destaca-se que, em virtude da criação do MSP, conforme mencionado 
anteriormente, os objetivos estratégicos do mapa passaram por uma 
breve revisão, e são os seguintes:
• Promover o acesso à Justiça e proteger os direitos do cidadão;
• Fortalecer o enfrentamento à criminalidade com enfoque na 
corrupção e lavagem de dinheiro;
• Promover políticas públicas para a redução do impacto social do 
álcool e outras drogas;
• Ampliar a escala e a efetividade das ações de defesa da concorrência 
e do consumidor; 
• Promover a execução da política nacional indigenista de forma 
sistêmica;
• Aprimorar a gestão de convênios e congêneres em apoio à execução 
de políticas públicas;
• Aprimorar mecanismos de gestão do conhecimento e de preservação 

e difusão da memória arquivística nacional;
• Promover iniciativas de formação e educação contínua dos servidores;
• Aprimorar e integrar a gestão institucional;
• Aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura interna;
• Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TIC.
Com a finalidade de direcionar os esforços para o alcance dos objetivos 
estratégicos, foram elaborados indicadores e metas estratégicas, a fim 
de mensurar o progresso do órgão e de identificar pontos de destaque 
e de dificuldades/melhorias. Cabe registrar que os 33 indicadores 
estratégicos do MJ são monitorados periodicamente.
Quanto aos 35 projetos estratégicos selecionados para compor a carteira 
de projetos do MJ, por sua vez, refletem as principais entregas capazes 
de apoiar o atingimento das metas estratégicas, indicando o grau de 
êxito na consecução das iniciativas voltadas à transformação exigida 
pelos objetivos. Para a gestão dos projetos, aplica-se, como referência, 
de modo adaptado à realidade do Ministério, a metodologia do Project 
Management Institute – PMI para definição, monitoramento e controle 
da carteira estratégica. Registre-se ainda que os projetos no âmbito 
do MJ, passaram a ser vinculados obrigatoriamente ao enquadramento 
da despesa na utilização dos Planos Internos, conforme at. 2º, II, da 
Portaria nº 720, de 21 de setembro de 2018.

Cadeia de Valor

A Cadeia de Valor compõe o rol de documentos essenciais do 
Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, retratando a maneira 
pela qual os diferentes processos se relacionam para a entrega de 
valor público aos seus clientes (Sociedade e Governo Federal). Nela, 
distinguem-se os processos finalísticos, como aqueles que respondem 
pelas entregas aos clientes, dos processos de suporte e de gestão, 
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essenciais ao funcionamento do órgão, voltados para a sustentação dos processos finalísticos. 

A Cadeia de Valor do MJ, desenhada inicialmente a partir do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2017, e adequada à nova estrutura regimental 
e competências do órgão dadas pelo Decreto nº 9.360, de 07 de maio de 2018, é composta por 7 Cadeias Finalísticas, às quais estão vinculados 
14 macroprocessos e 59 processos, e 1 Cadeia de Governança, Gestão e Suporte, que inclui 6 macroprocessos e 51 processos de suporte e/ou 
gestão. Estão elencados abaixo os seguintes macroprocessos finalísticos:  

Cadeia de Valor Finalística do Ministério da Justiça

Cabe destacar que a cadeia de valor tem sido um documento de grande relevância no MJ, sendo utilizada como base para diversos trabalhos 
que abordam macroprocessos e processos como linha metodológica. Podem ser citados como exemplo: i) Modelo de apuração de custos do MJ; 
ii) Obrigatoriedade e padronização na utilização de Planos Internos – PI e da Unidade Gestora Responsável – UGR pelas unidades orçamentárias 
vinculadas ao MJ, conforme estabelecido na Portaria nº 720, de 21 de setembro de 2018; iii) Gestão de riscos e integridade, entre outros.

Cadeia de Valor Finalística Unidades que atuam na Cadeia Valor Público

1. Gestão da Política de Enfrentamento à Cor-
rupção e à Lavagem de Dinheiro

SNJ Enfrentamento à corrupção e à lavagem de di-
nheiro

2. Proteção e Garantia de Direitos do Cidadão SNJ, CA, SENACON, FUNAI, CFDD Garantia de direitos do cidadão, do migrante, 
do refugiado e dos povos indígenas

3. Gestão da Política de Prevenção, Tratamen-
to e Reinserção Social de Usuários e Dependen-
tes de Drogas

SENAD Redução do impacto social das drogas

4. Defesa da Concorrência e do Consumidor CADE, SENACON Defesa da concorrência e do consumidor

5. Gestão da Memória Nacional CA, AN, FUNAI Preservação e difusão da memória nacional e 
desenvolvimento da democracia

6. Cooperação Governamental e Intersetorial SNJ, CONJUR, FUNAI Participação e suporte à tomada de decisão no 
Governo Federal

7. Suporte à Gestão de Parcerias AN, CA, FUNAI, SENACON, SENAD, SNJ -
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Modelo de Governança

O Sistema de Governança do Ministério da Justiça está estruturado principalmente na tradicional divisão de competências e atribuições entre 
suas diferentes unidades e seções, mas vem sendo objeto de gradativa modernização, em atendimento a diferentes normas, recomendações 
e práticas. A repartição departamental de competências vem sendo flexibilizada pela instituição de colegiados para o tratamento de questões 
específicas. O mais relevante é o Comitê de Governança Estratégica - CGE - que foi instituído pela Portaria nº 2.831, de 26 de dezembro de 2018, 
e vem sendo objeto de sucessivas modificações, especialmente após a publicação do Decreto nº 9.203/17, para incorporar atribuições relativas 
a macrogestão do Ministério. 

Dentre suas competências, o CGE tem como atribuições a definição de diretrizes estratégicas do Ministério, 
promovendo o alinhamento destas ao planejamento estratégico, a gestão da estratégia de governança 
digital, riscos à gestão da integridade e o tratamento de temas relevantes para o Ministério. O comitê 
é composto pelos titulares de todas as unidades integrantes do Ministério e presidido pelo Ministro da 
Justiça.

Com a instituição do Comitê Interministerial de Governança – CIG (Decreto nº 9.203, de 22/11/2017) 
- e com as recomendações dele emanadas no sentido do reforço dos mecanismos de governança da 
administração Federal, o Ministério da Justiça reforçou iniciativas já em curso no sentido de desenvolver 
e melhorar seu modelo de governança, valorizando o papel do CGE. A nova configuração do modelo de 
governança do Ministério da Justiça é estruturada em sistema que possui como instância máxima o CGE 
que atua de forma articuladas com subcomitês temáticos que tratam, em nível tático, da realização das 
diversas decisões do CGE. Os subcomitês cuidam de temas como: o monitoramento do planejamento 
estratégico; a condução de assuntos administrativos relacionados a atividades de suporte; a formalização 
e avaliação de programas; a gestão de TI; a gestão dos programas de integridade e de riscos.

O novo Sistema busca qualificar as atividades meio e finalísticas do Ministério sem que haja burocratização de atividades que impactem as 
unidades do MJ. A finalidade das instâncias colegiadas será a de garantir o alinhamento estratégico e o monitoramento superior das atividades 
das diversas unidades do MJ de modo a garantir a coerência de ações com a estratégia e buscar maior sinergia entre as diversas unidades que 
compõem o MJ.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 
DO CGE

• Gestão estratégica;

• Gestão de riscos, controles 
internos e integridade;

• Gestão da Estratégia de 
Governança Digital.
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Gestão de Riscos e Controles Internos

A partir da publicação da IN Conjunta CGU/MP Nº 1/2016, o Ministério da Justiça vem instituindo diversas medidas para implementação do seu 
processo de gerenciamento de risco. Em 2018, as principais medidas foram a instituição da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos – 
PGRCI, do Programa de Integridade, e a elaboração do Manual do Gerenciamento de Riscos.

O Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do Ministério da Justiça – MJ é o conjunto de instrumentos, mecanismos e agentes 
institucionais que, com o propósito de assegurar o alcance dos objetivos estratégicos da organização, subsidia a tomada de decisão, contribui 
para o aprimoramento dos processos e mitiga a ocorrência de possíveis desvios por meio de um gerenciamento de riscos e controles internos da 
gestão eficaz.

Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJ

Portaria MJ nº 86/2019
Estratégia

Tático

Operacional

Política Instâncias de 
supervisão

Solução
Tecnológica

Metodologia
de 

Gereciamento

Metodologia do CCIRC

Cadeia 
de Valor

Carteira 
de 

Projetos Política

CGE

CGRC

UGRC Gestor de 
processos
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A Política de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controle Interno do Ministério da Justiça (PGGIRC/MJ) foi inicialmente instituída em 
2017, e ajustada no início de 2018 pela Portaria MJ n° 31, de 17 de janeiro de 2018. Na PGGIRC/MJ foram estabelecidos os princípios, os 
objetivos, as diretrizes, as instâncias de supervisão e as responsabilidades mínimas a serem observadas para a gestão, a integridade, os riscos 
e os controles internos dos planos estratégicos, programas, projetos e processos do MJ.

Assim, a Política visa estruturar os processos de gerenciamento dos riscos e controles internos de forma que fiquem alinhados ao planejamento 
estratégico e levem em consideração as características específicas e a cultura organizacional do MJ.

O objetivo é identificar e avaliar riscos; planejar e implementar controles que assegurem o alcance dos objetivos estratégicos da organização; 
subsidiar a tomada de decisão; contribuir para o aprimoramento de processos e mitigar a ocorrência de possíveis desvios, por meio da aplicação 
sistemática de procedimentos, instrumentos e atividades inter-relacionadas.

Para tanto, foram estabelecidas as instâncias de supervisão, como um dos instrumentos institucionais para viabilizar o modelo de relacionamento 
de riscos e controles internos:

a) nível estratégico: Comitê de Gestão Estratégica (CGE), constituído pelo Ministro de Estado da Justiça e demais dirigentes dos órgãos que 
integram a estrutura organizacional do Ministério, o qual compete definir as diretrizes para o gerenciamento de riscos e controles internos; 

b) nível tático: Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRC), integrado por servidores com capacitação nos temas afetos ao Comitê 
e vinculados à Assessoria Especial de Controle Interno e à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria-Executiva, cuja atribuição 
é conceber, estruturar e implementar a gestão de riscos e controles internos, a partir de diretrizes definidas pelo CGE; e.

c) nível operacional: Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos (UGRC), instituído internamente em cada órgão do MJ, é composto pelo 
respectivo dirigente e por servidores com capacitação nos temas de gestão de riscos e controles internos. São os apoiadores da disseminação da 
cultura de riscos e responsáveis pelo gerenciamento em suas esferas de responsabilidade. O Gestor de Processos, por sua vez, é todo e qualquer 
responsável pela execução de um processo de trabalho, cabendo-lhe identificar o risco, conduzir os procedimentos diários de gerenciamento e 
manter controles internos eficazes.
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Modelo de Relacionamento das Instâncias de Supervisão da PGGIRC.

Adicionalmente, entre os meses de abril e julho de 2018, o Comitê de Gestão Estratégica - CGE aprovou as diretrizes para gerenciamento de 
riscos e controles internos, o modelo de relacionamento e responsabilidades entre as instâncias de supervisão do gerenciamento de riscos e 
controles internos no âmbito do Ministério da Justiça e a metodologia a ser adotada pelo MJ, comunicada por meio da publicação do Manual de 
Gerenciamento de Riscos e Controles Internos.
(http://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf)

No sentido de garantir a integração ao processo de Planejamento Estratégico (PE) do Ministério, conforme previsto na metodologia do MJ, o ciclo 
do processo de gerenciamento de riscos acompanha o ciclo do PE e ocorre em até 90 (noventa) dias da data de aprovação do Plano Estratégico 
do MJ, ou 60 (sessenta) dias, nos casos de repactuação. Ainda, na definição dos processos de trabalho prioritários para o gerenciamento de seus 
riscos ocorre pelo alinhamento desses à consecução do PE. Para tanto, a metodologia contempla as seguintes etapas:

Po
lít

ic
as

, 
di

re
tr

iz
es

 e
 m

ec
an

is
m

os CGE - Aprova, supervisiona e avalia

UGRC- Cumpre, acompanha, propõe e reporta

Gestor - Cumpre, operacionaliza, monitora e reporta

CGRC - Propõe e Orienta

Consulta e 
reporta

Demanda

Demanda

Demanda

manda
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Consulta e 
reporta
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Consulta e 
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Etapas da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos do MJ.
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Na fase “1. Análise de Ambiente e Fixação de Objetivos” a partir da associação dos elementos resultantes do Planejamento Estratégico à 
Cadeia de Valor do MJ, contendo os processos finalísticos e de suporte executados pela organização, é estabelecida uma estrutura referencial 
organizada em níveis e são definidos os processos de trabalho prioritários para as demais etapas do gerenciamento de riscos.

Níveis da estrutura do gerenciamento de risco do MJ

Mapa Estratégico 2015-2019 Cadeia de
valor

Processos de Trabalho

Dimensão

Objetivo Estratégico

Projeto Estratégico
Indicadores e Metas
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A partir da coleta e análise de informações sobre os processos 
priorizados, tais como, rotinas existentes e formas de execução, sistemas 
informatizados utilizados, materialidade envolvida, vulnerabilidades, 
forças, oportunidade e ameaças, é elaborado um relatório que permite 
obter uma visão abrangente da relevância do processo de trabalho 
para a unidade e dos fatores que podem interferir no atingimento dos 
resultados esperados, em apoio às demais etapas do gerenciamento de 
riscos.
A etapa “2. Identificação dos Riscos” tem como propósito relacionar e 
documentar os riscos associados a cada um dos processos de trabalho 
arrolados e priorizados na fase “Análise de Ambiente e Fixação dos 
Objetivos”. O resultado da análise contemplará: a identificação do 
evento de risco; o seu tipo; suas fontes; suas causas e impactos; os 
mecanismos, instrumentos e agentes de controle, bem como o nível de 
eficácia de cada um deles.
No que diz respeito aos tipos de riscos, considerando os normativos 
existentes e orientações internas, foram estabelecidas as seguintes 
tipologias no âmbito do Ministério da Justiça:

a) Riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades 
do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;

b) Riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem 
comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes 
ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade 
em cumprir sua missão institucional;

c) Riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou 
normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou 

entidade;
d) Riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer 
a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos 
orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, 
ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária; 
e

e) Riscos para a integridade: riscos que configurem ações ou omissões 
que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção.

Valendo-se das informações coletadas, na fase “3. Avaliação dos Riscos” 
são mensuradas a probabilidade de os riscos arrolados ocorrerem e seus 
consequentes impactos sobre os objetivos definidos pelo Ministério em 
sua estratégia.
Determina-se, assim, o nível de cada um dos riscos (probabilidade x 
impacto), de forma qualitativa, conforme a matriz a seguir:

Matriz probabilidade x impacto do risco.

Uma vez conhecido o nível de risco, é necessário estabelecer estratégias 
para “4. Tratamento de Riscos”, as quais envolvem a identificação e 
avaliação de opções de tratamento e a seleção de alternativas mais 
adequadas para modificar o nível do risco (Resposta ao Risco), bem 
como a elaboração do Plano de Implementação de Controles, que 
contemplará o conjunto de medidas a serem implementadas.
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Assim, a “Resposta ao Risco”, isto é, o tipo de medida a ser adotada para contrapor ao evento de risco identificado, será determinada em função 
do resultado obtido na matriz acima, nos termos dos critérios estabelecidos no âmbito deste Ministério.

Após a seleção de “Respostas ao Risco”, cada órgão deverá elaborar um plano ou estratégica de tratamento, no qual serão estipuladas as 
ações necessárias à implementação de novos controles ou a modificação de controles existentes para o tratamento aos riscos identificados, 
considerando os seguintes aspectos:  a) análise do custo/benefício da implementação do controle; b) os requisitos legais e regulatórios; c) os 
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responsáveis pela implementação de ações; d) os recursos necessários; e e) o cronograma de implementação.

Para que o gerenciamento de riscos e controles internos seja efetivo, a qualidade da informação e a forma de comunicação constituem-
se em elementos críticos. Desta forma, a etapa “5. Informação, Comunicação e Monitoramento”, tem por finalidade assegurar: a) às 
partes interessadas que o processo é conduzido adequadamente; b) a abordagem sistemática de identificação e análise de riscos; c) uma 
análise crítica de decisões e de processos; d) o desenvolvimento de uma base de conhecimento de riscos relacionados à organização; e) o 
fornecimento de um plano de gestão de riscos aos responsáveis pela tomada de decisão; f) uma ferramenta para a prestação de contas; e  g) 
o monitoramento e a análise crítica contínua.
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Em continuidade ao conjunto de medidas para implantação da gestão de riscos no âmbito do MJ, o Comitê de Gestão de Riscos e Controles 
Internos - CGRC/MJ propôs realizar um projeto piloto em cada secretaria do Ministério com o objetivo de introduzir a dinâmica de gerenciamento 
de riscos em seus processos de trabalho, capacitando os servidores que serão protagonistas desta sistematização na unidade.

Nesse sentido, a abordagem adotada para a realização do piloto foi a aplicação da metodologia nos principais processos de trabalho indicados 
pelas unidades, a partir do alinhamento da Cadeia de Valor aos elementos estabelecidos no Planejamento Estratégico 2015-2019 do MJ.

Além disso, foi solicitada a indicação dos servidores para compor a Instância de Supervisão denominada Unidade de Gestão de Riscos e Controles 
Internos - UGRC que terá entre as atribuições a aprovação do plano de implementação de controles e o monitoramento dos riscos levantados.

Atualmente, representadas por cerca de 30 servidores, participam do projeto: a Secretaria Executiva (SE), a Comissão de Anistia (CA), a 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). No primeiro semestre de 2019, serão iniciados os 
pilotos nos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional do Ministério da Justiça.

Unidade

CA
Garantia dos direitos 
da Transição

Encaminhar 
requerimentos de 
anistia política

Gerir a política de 
acolhimento em regime 
residencial transitório

Gerir execução 
orçamentária

Avaliação de
Riscos

Avaliação de
Riscos

Tratamento
de Riscos

6

8

12
Gestão de 
orçamentos, finanças 
e contabilidade

Execuções  
descentralizadasSENAD

SE

Macroprocesso FaseProcesso de 
Trabalho

Riscos levantados
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SENAD - A gestão da política de acolhimento em regime residencial transitório, instrumentalizada por meio de contratos com comunidades 
terapêuticas é processo fundamental da Secretaria. A partir do projeto piloto realizado, foram traçadas estratégias para o fortalecimento 
de controles e mitigação dos riscos identificados. Dentre elas, destacam-se a evolução e otimização do Sistema de Gestão das Comunidades 

Terapêuticas – SISCT, a realização de parceria com Estados e Municípios para compartilhamento de informações sobre acolhidos, construção do 
modelo de avaliação da qualidade dos serviços prestados e revisão do processo de fiscalização das comunidades terapêutica contratadas.

CA - A principal finalidade da Comissão da Anistia é a de examinar os requerimentos de Anistia Política e assessorar o Ministro de Estado 
da Justiça em suas decisões. Desta forma, para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos no projeto piloto, a Comissão de 
Anistia selecionou o processo de trabalho “Examinar requerimentos de Anistia Política”. Como resultado dos trabalhos foram identificados 

6 riscos relacionados ao processo que podem comprometer a capacidade da unidade alcançar os resultados propostos em sua estratégia. Do 
conjunto de medidas de tratamento desses riscos, estabelecido no plano de implementação de controles, as principais referem-se à proposta 
de revisão do marco regulatório sobre o tema, ao aprimoramento das normas, procedimentos e rotinas internas, bem como estabelecimento de 
indicadores de desempenho.

SE - No piloto executado na Secretaria-Executiva foram identificados pela equipe gestora do processo de trabalho “Gerir Execução 
Orçamentária” 12 (doze) eventos de riscos que podem impactar negativamente o atingimento dos objetivos do processo. Na estratégia 
traçada para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e o impacto desses nos objetivos estabelecidos, destacam-

se as ações de: aprimoramento dos canais de comunicação com servidores e partes interessadas, mapeamento das competências necessárias 
ao desempenho das atividades relacionadas ao processo de trabalho, definição de mecanismos de monitoramento e reporte, adequação do 
ambiente de trabalho e adequação de infraestrutura tecnológica.

Além de estabelecer o gerenciamento de riscos que podem impactar o cumprimento da sua missão institucional, o Ministério da Justiça iniciou 
a implementação de seu Programa de Integridade.

Impulsionado pelo disposto no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, pela Portaria CGU nº 1089, de 25 de abril de 2018, e também 
em consonância com o estabelecido em seu Programa de Integridade, o MJ apresentou ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 
da União (CGU) as evidências e os fluxos de procedimentos exigidos nas etapas preliminares de estruturação do referido Programa, as quais 
compreenderam:

a) designação de unidade de gestão de integridade, atualmente representado pela Comissão Executiva do Programa de Integridade (CEPI);
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b) comprovação de fluxos internos para situações de verificação de nepotismo, conflito de interesses e tratamento de denúncias; e 

c) existência de áreas responsáveis pela promoção da ética e de regras de conduta de para servidores, bem como de procedimentos de 
responsabilização, legitimados, respectivamente, pela Comissão de Ética (CEP/MJ) e Corregedoria-Geral.   

Ainda como parte do processo de planejamento, foram identificados os riscos relacionados à integridade das instâncias internas de apoio à 
governança, com o propósito de robustecer e garantir o comportamento ético, íntegro, responsável e comprometido em todo o Ministério da 
Justiça, bem como a transparência e ao acesso à informação.
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Risco de Integridade das Instâncias Internas de Apoio à Governança

No processo de implementação do Programa de Integridade do MJ foram inicialmente identificados os riscos relacionados ao desempenho das 
atividades das instâncias internas de apoio à governança a fim de fortalecer as ações de integridade na prevenção, identificação, remediação e 
punição de fraudes e atos de corrupção.

Risco de integridade das instâncias internas de apoio à governança do MJ
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Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário    

Além de identificar os riscos de integridade das instâncias internas de apoio à governança e definir medidas para fortalecer a prevenção, 
a identificação e a punição de fraudes e atos de corrupção, os órgãos do Ministério da Justiça, a fim de mitigar a ocorrência de ilícitos 
administrativos, têm revisado e aprimorado seus fluxos internos que contemplam desde o aprimoramento na análise de dados extraídos a partir 
de sistemas governamentais como Siasg, Siop, Siafi e SEI/MJ, entre outros, até a instituição de novos controles internos. No que diz respeito 
à instauração e a fase interna de processos de tomadas de contas especiais, a implementação do Sistema de Tomada de Contas Especial do 
Tribunal de Contas da União (Sistema e-TCE) trouxe inúmeros benefícios ao processo, merecendo destaque: a padronização, a qualidade e a 
completude das informações que integram o processo; a desburocratização e a rapidez no trâmite processual após a conclusão dos trabalhos de 
cada uma das instâncias; bem como a visão integrada do fluxo da TCE e seus desdobramentos, que permitirá o acompanhamento do processo 
desde a sua criação até o julgamento pelo TCU.

Assim, no exercício de 2018, foram identificados no Ministério da Justiça 33 (trinta e três) casos de dano que foram objeto de medidas internas 
administrativas, entre os quais: 3 (três) não se converteram em TCE, em razão do valor de débito ser inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2 (dois) 
se concretizaram em tomada de contas; e os 28 (vinte e oito) demais estão em fase de elisão da irregularidade ou de obtenção do ressarcimento.  

Fonte: Sistema SEI/MJ e Sistema e-TCE/TCU 

Casos de dano 
objeto de medidas 

administrativas internas

Tomadas de Contas Especiais

Não instauradas

33 3
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Ao observar a origem de casos de danos em 2018, verifica-se que 70% (setenta por cento) decorrem de convênios e outros instrumentos 
congêneres:

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos     

Na esfera corretiva, a Corregedoria-Geral do Ministério da Justiça, com vistas à apuração de irregularidades instaurou 24 (vinte e quatro) 
procedimentos correcionais e disciplinares no exercício de 2018, além de relatar 42 (quarenta e dois) processos iniciados em outros exercícios:

Fonte: Corregedoria-Geral do MJ e Sistema CGU-PAD
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Ademais, em atendimento à IN CGU nº 2, de 30 de maio de 2017, a qual dispõe sobre a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC, no âmbito do Poder Executivo Federal, a Corregedoria-Geral firmou 7 (sete) instrumentos dessa natureza. No que diz respeito à apuração 
disciplinar decorrente de danos ao erário, fraude e corrupção, foram instaurados 18 (dezoito) procedimentos, nas seguintes esferas:

Fonte: Corregedoria-Geral do MJ e Sistema CGU-PAD

Por delegação de competência, o Arquivo Nacional, com sede no Estado do Rio de Janeiro, detém competência para instaurar seus próprios 
procedimentos disciplinares. Assim, ao longo do exercício de 2018, aquele órgão instaurou 2 (dois) processos administrativos disciplinares, 1 
(uma) sindicância administrativa e relatou 1 (um) processo administrativo instaurado em ano anterior.

Demandas Judiciais

A Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça (CONJUR/MJ), órgão de execução da Advocacia-Geral da União (AGU), é o responsável para 
fazer frente às demandas judiciais nas quais o Ministério da Justiça é parte interessada.
Com efeito, no exercício de 2018, o Sistema AGU de Inteligência Jurídica registrou um total de 1.430 (mil quatrocentos e trinta) expedientes 
envolvendo ações judiciais propostas por servidores vinculados à Pasta (MJ, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento de 
Polícia Federal), e tendo como objeto os seguintes assuntos: adicional noturno, auxílio, remuneração, vencimento, gratificação, insalubridade, 
demissão, aposentadoria, desmobilização e reclamação trabalhista. 
Para além disso, foram registrados 21 (vinte e um) processos envolvendo reclamações trabalhistas decorrentes de contratos com terceiros:
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Declaração do 
Secretário Executivo, 
Gilson Libório

A Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça tem por 
finalidade assistir ao Ministro de 
Estado no alcance da sua missão 
institucional, assegurando o 
adequado funcionamento do órgão. 
Em observância à sua competência 
regimental, a Secretaria Executiva 

(SE) promove a coordenação e 
articulação entre as demais unidades, sejam as secretarias da estrutura 
central, sejam as entidades vinculadas, almejando garantir que as 
políticas públicas que exigem a participação e mobilização conjunta 
dessas projeções sejam desenvolvidas harmonicamente, de acordo 
com as diretrizes traçadas pela autoridade máxima.
Sua estrutura e finalidade estão estabelecidas no Decreto nº 9.360, de 
7 de maio de 2018, que sanciona a estrutura regimental do Ministério, 
bem como na Portaria nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017, que aprova 
o Regimento Interno da Secretaria Executiva.
No âmbito do desenvolvimento da estratégia organizacional, o 
Secretário-Executivo exerce o papel de supervisão e coordenação das 
atividades e projetos estratégicos conduzidos pelos demais órgãos 
do Ministério da Justiça (MJ), sendo membro titular do Comitê de 
Gestão Estratégica (CGE), ambiente por meio do qual são definidas as 
prioridades e acompanhados os indicadores de desempenho de cada 
unidade organizacional.

Nessa toada, a SE dissemina de maneira transversal e, no âmbito de todo 
o Ministério, boas práticas de gestão e de governança, precipuamente 
quanto ao seu processo de planejamento e execução, bem como no 
tocante à sistematização de mecanismos de controle, contribuindo, 
dessa forma, ativamente para o constante aperfeiçoamento do modelo 
de governança do setor público. 
Um dos principais objetivos é a otimização e automação de processos 
de negócio, com foco na eficiência e na racionalização da força de 
trabalho, priorizando-se medidas inovadoras e desburocratizantes, 
dando ênfase à efetividade, à integridade, à redução dos riscos e à 
accountability. 
Em um cenário de sabida restrição de gastos públicos, a SE também se 
empenhou na busca contínua de melhorias nas condições orçamentárias 
do Ministério, com gestões junto aos órgãos responsáveis pela temática, 
a fim de conseguir as verbas necessárias à consecução das políticas a 
cargo desta Pasta.
Ademais, destaca-se o Sistema de Doações e Equipagem (SIDE/MJ) como 
uma importante ferramenta para o controle e correta utilização de 
bens doados. O SIDE, juntamente com a sua sistemática, constitui uma 
ferramenta de execução de políticas públicas que pode ser utilizada 
de forma alternativa àquela realizada por meio de transferências 
voluntárias, mitigando-se os riscos.
O Sistema automatizou todas as etapas da execução de programas, 
com base na aquisição direta de bens e posterior doação aos entes 
beneficiados, em busca de ganhos de economicidade, controle e 
automação do processo de definição, entrega e acompanhamento 
de programas de doação. Ou seja, em vez de repassar recursos, via 
convênio, para a aquisição de bens por estados e municípios, pode-
se realizar grande contratação centralizada para entrega direta aos 
beneficiários.
O uso do SIDE encontra-se parametrizado com base no Decreto nº 9.373, 
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de 11 de maio de 2018. O Sistema está operacional, preparado para suportar todas as etapas da execução de programas ao monitoramento dos 
bens doados com baixa demanda de pessoal para sua operação. 
A utilização do SIDE é passível de replicação no âmbito de toda a administração pública federal, tanto que o código do sistema se encontra 
disponível no Portal do Software Público (https://softwarepublico.gov.br/social/side) para que outros órgãos possam utilizá-lo e, inclusive, 
aprimorá-lo.
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. 
Em 2018, a Secretaria Executiva intensificou os trabalhos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual 
– CNCP, órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, cujas competências estão estabelecidas - no Decreto nº 
5.244 de 14 de outubro de 2004, e na Portaria nº 2.258, de 28 de dezembro de 2007, que aprova seu Regimento Interno.
O CNCP tem por finalidade, entre 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; e fomentar o treinamento de agentes públicos envolvidos em operações e processamento 
de informações relativas à pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual.
Ante o exposto, DECLARO o cumprimento satisfatório das metas contidas nos planos para o exercício, a legalidade dos atos e a eficácia, 
eficiência e economicidade da gestão dos órgãos integrantes do Ministério da Justiça para viabilizar e concretizar os objetivos estratégicos de 
gestão pública em alinhamento com o plano estratégico institucional.
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Cadeia 1
Enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro como Valor Público

O enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro são condições essenciais para a proteção das instituições e o fortalecimento da cidadania. 
É, portanto, um valor de grande importância para a sociedade.  
O Decreto nº 9.360, de 7 de maio de 2018, que aprova as Estruturas Regimentais do Ministério, determina em seu art. 1º, inc. VIII que é de 
competência do Ministério da Justiça a “prevenção à lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional”. 
Neste sentido, para o alcance do valor proposto, a Secretaria Nacional de Justiça coordena a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), considerada a principal rede de articulação para a formulação de políticas públicas voltadas ao combate aos 
crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, além de promover o fomento da implantação da rede nacional de laboratórios contra lavagem 
de dinheiro em todo o país, entre outros.
Esta cadeia é composta pelo macroprocesso “Coordenação Estratégica no Enfrentamento à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”.
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Objetivos estratégicos

Em relação ao tema gestão da política de 
enfrentamento à corrupção e à lavagem de 
dinheiro do Ministério da Justiça, o objetivo 
estratégico relacionado é o de “Fortalecer o 
enfrentamento à criminalidade com enfoque 
em corrupção e lavagem de dinheiro”.

A unidade envolvida do MJ nesta cadeia é a 

Secretaria Nacional de Justiça – SNJ.

Principais resultados 2018

Em 2018, a Rede-Lab atingiu a marca de 58 labo-
ratórios, com a entrada de unidades instaladas no 
Ministério Público Militar e na Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito 
Santos. Das 58 unidades, 43 encontram-se inaugu-
radas, em pleno funcionamento e outras 15 unida-
des em fase final de implementação.
Além disso, em 2018, foram capacitados 2.394 
agentes públicos no combate à corrupção e à la-
vagem de dinheiro, incluindo o PNLD, seminários, 
workshops, treinamentos, audiências públicas, 
dentre outros.
A meta global acumulada no período de 2017 a 
2019 é de 6.900 agentes públicos capacitados na 
temática combate à corrupção e à lavagem de di-
nheiro. Apenas no período de 2017 a 2018, foram 
capacitados 4.828 agentes públicos, representan-
do 69,97% dessa meta. A meta será cumprida inte-
gralmente no ano de 2019. 

GERIR AÇÕES REFERENTES AO COMBATE 
À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE 

DINHEIRO E A ENCCLA

FOMENTAR E GERIR A IMPLANTAÇÃO DA 
REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS CONTRA

 LAVAGEM DE DINHEIRO

CUSTO POR MACROPROCESSO
(Custo Total MJ - R$ 222.321.286,06)

GESTÃO DA POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA NO ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

Coordenação Estratégica 
no Enfrentamento à 

Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro 430.847,10

0,19%

Cadeia 1
Enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro como Valor Público
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Coordenação Estratégica Enfrentamento à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

 
Gerir ações referentes 
ao combate à corrupção e 
à lavagem de dinheiro e a ENCCLA

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(ENCCLA), criada em 2003, é a principal rede de articulação articulação 
e formulação de políticas públicas voltadas ao combate àqueles crimes, 
em conjunto com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns 
casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas.

A Secretaria Executiva da ENCCLA é exercida pelo Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do 
Ministério da Justiça (DRCI/SNJ/MJ).

No ano de 2018 a ENCCLA completou 15 anos, demonstrando a força 
e a importância da articulação institucional no combate à corrupção 
e à lavagem de dinheiro. Ao todo foram indicados 544 representantes 
de diversas instituições para participar dos grupos de trabalhos das 11 
Ações aprovadas na XV Reunião Plenária, realizada em novembro de 
2017, na Paraíba.

Ainda em 2018, foi realizada a XVI Reunião Plenária, em Foz do Iguaçu 
– PR, onde foram definidas 14 ações que serão desenvolvidas ao longo 
de 2019. 

Fomentar e gerir a implantação da Rede 
Nacional de Laboratórios de Tecnologia 
contra Lavagem de dinheiro
 
Os Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, 

integrantes da Rede-Lab, são unidades que atuam na análise de dados, 
especialmente em extratos bancários, obtidos através de autorizações 
judiciais para quebra de sigilo, dados de sistemas disponíveis em cada 
instituição, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, entre outros, 
buscando a identificação de atividades ilícitas, utilizando soluções 
tecnológicas, e metodologias especializadas.

Os Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro são resultados 
da meta 16 da ENCCLA 2006, que previa a necessidade de “implantar 
laboratório modelo para a aplicação de soluções de análise tecnológica 
em grandes volumes de informações e para a difusão de estudos sobre 
as melhores práticas de hardware, software e a adequação de perfis 
profissionais”.

O primeiro Lab foi instalado em 2007, por intermédio de convênio 
entre o Ministério da Justiça e do Banco do Brasil, dentro da estrutura 
do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça 
(DRCI/SNJ/MJ).
 

1
2
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Principais Resultados

Pode-se destacar a Ação 01/2018 que buscou elaborar um Plano de 
Diretrizes de Combate à Corrupção, sob a coordenação do Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) 
e com a coordenação adjunta da Advocacia-Geral da União (AGU) e 
do Ministério Público Federal (MPF). Para a formação das diretrizes 
apresentadas como resultado do Plano, foram realizados 05 (cinco) 
eventos públicos, um em cada região do país, sendo elas:  Curitiba 
(PR), Belém (PA), Brasília (DF), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG), 
para construir, junto com cidadãos, propostas de combate à corrupção. 
O referido Plano traz 70 Diretrizes, sustentadas em 08 Pilares, 
entendidas como fundamentais para avançar na luta contra a corrupção 
no Brasil. Outra preocupação abordada pela ENCCLA, no ano de 2018, 
foi a necessidade de o Estado brasileiro tipificar o crime de corrupção 
privada, sendo apresentada, ao final dos estudos, o anteprojeto de lei 
sobre o tema.
A Ação 03/2018, por sua vez, enfrentou a questão das fraudes nos 
contratos de gestão da saúde pública, finalizada com um relatório 
diagnóstico de achados identificados e sugestões para que os problemas 
sejam evitados.
Destaca-se também a Ação 8/2018, que buscou aprofundar os estudos 
sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro. 
Para tanto, foi elaborada minuta de proposta de alteração da Lei n.º 
9.613, de 3 de março de 1998, com foco no segmento de ativos virtuais.
Com foco na prevenção à lavagem de dinheiro, a estratégia elaborou 
anteprojeto de lei buscando restringir o uso de dinheiro em espécie 
no país. Também se buscou fortalecer a atuação das Polícias Civis na 
investigação de crimes de lavagem de dinheiro, por meio dos trabalhos 
realizados na Ação 11/2018. Esta Ação reforça o caráter nacional da 
ENCCLA, promovendo, a integração entre diversos órgãos das esferas 

federal e estadual.
Em 2018, a Rede-Lab atingiu a marca de 58 laboratórios, com a entrada 
de unidades instaladas no Ministério Público Militar e na Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santos. Das 58 
unidades, 43 encontram-se inauguradas, em pleno funcionamento e 
outras 15 unidades em fase final de implementação.
Cabe destacar ainda que se encontram em andamento as tratativas 
para criação de três novas unidades: Polícia Civil dos Estados do Acre 
e Amapá, além do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF), do Ministério da Fazenda.
Como resultado da Rede-Lab, foram analisados mais de 2.168 casos, 
gerando mais de 1.714 relatórios. Com toda essa análise foi possível 
identificação de cerca de 32,7 bilhões de reais de ativos com indícios 
de ilicitude. Desde 2009, já foram analisados 11.615 casos sobre os 
quais foram produzidos mais de 13.154 relatórios, com a identificação 
de quase 98 bilhões de ativos com indícios de ilicitude.
Por fim, como resultado da Estratégia, o Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (PNLD) surgiu em cumprimento à Meta de nº 25/2004 da 
ENCCLA.
O sucesso do conteúdo programático e o baixo custo de sua promoção, 
alinhado à demonstração de interesse continuada dos colaboradores 
da Estratégia faz com que o PNLD, em sua modalidade presencial, 
tenha completado em 2018 quinze anos de existência, caracterizando-
se como um dos programas mais sólidos do Estado no enfrentamento 
à criminalidade organizada especializada em práticas ilícitas 
correlacionadas à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Apenas em 2018 foram realizados 10 cursos do programa PNLD, o que 
gerou a capacitação de 1.101 agentes públicos, na temática combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
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Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)

Foto da XVI Reunião Plenária da ENCCLA, realizada em Foz do Iguaçu – PR, no período de 19 a 23 de novembro de 2018

Participantes da ENCCLA 2018 conforme esfera de atuação mais próxima 
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Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab)

Rede-Lab: Ativos identificados com indícios de ilicitude 

Número de Laboratórios de Combate à 
Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) 

da Rede-LAB, por ano
Rede-Lab – Relatórios Produzidos e Casos Analisados

Em R$ bilhões
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Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)

     Agentes públicos capacitados no combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro em funcionamento
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Inovações e Melhorias

Coordenação Estratégica 

no Enfrentamento à 

Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro

A ENCCLA ampliou o contato com a 
sociedade para a busca de soluções 
para o combate à corrupção e à la-
vagem de dinheiro, abrindo espaço 
em eventos públicos e consulta pela 

rede mundial de computadores.

10 unidades LAB-LD implementa-
ram softwares de gestão de casos, 
gratuitos, desenvolvidos por outras 
unidades da Rede-Lab, por meio de 

ação do Comitê Gestor.

Divulgação das estatísticas e indica-
dores relativos aos temas combate à 
corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

No início de cada Ação da ENCCLA, 
os novos integrantes dos grupos de 
trabalho da Estratégia, receberam 
informações sobre a estratégia e o 
papel de cada ator, fortalecendo a 
compreensão e o compromisso com 

seus objetivos.

Ampliação do alcance do Programa 
Nacional de Capacitação e Treina-
mento para o combate à corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro (PNLD). 
Em 2018 foram capacitados 1.101 
agentes públicos no referido pro-

grama capacitação.

Realização de seminários técnicos 
voltados à disseminação de boas 
práticas na análise de dados finan-
ceiros, com utilização de tecnolo-

gias modernas.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Coordenação Estratégica 

no Enfrentamento à 

Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro

Reforço do caráter nacional da 
ENCCLA, integrando os órgãos 
estaduais, sem que haja um 
esgotamento da capacidade de 

trabalho da Estratégia.

Cooperação interinstitucional para 
ampliação do compartilhamento de 
dados entre órgãos da Administração 
Pública visando produção integrada 
de conhecimento e maior apuração 

de crimes e fraudes. 

Realização de capacitações 
regulares para os integrantes de 
unidades LAB-LD, em diferentes 
níveis, e que atendam à crescente 
demanda por especialização na 
análise de dados financeiros com 
utilização de tecnologias modernas.

Estrangulamento da capacidade 
responsiva da Secretaria Executiva 

da ENCCLA 

Falta de engajamento dos atores 
que compõem a ENCCLA e de 
comprometimento com os objetivos 

da Estratégia. 

Ausência de investimentos para 
estruturação e modernização das 
unidades LAB-LD implementadas em 
parceria com o Ministério da Justiça.
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Prioridades e Metas

Coordenação Estratégica 

no Enfrentamento à 

Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro

Promover a articulação entre os 
diversos atores que compõem a 
ENCCLA buscando amplificar os 

resultados da Estratégia.

Realizar a gestão da informação e o 
acompanhamento dos resultados 
dos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito da ENCCLA.

Incentivar a utilização de soluções 
tecnológicas para análise de 
dados financeiros relacionados à 
criminalidade organizada, lavagem 

de dinheiro e corrupção. 

Produção de estatísticas confiáveis 
e disponíveis sobre a atuação dos 

órgãos de investigação e persecução 
criminal contra o crime organizado, 
a lavagem de dinheiro e a corrupção 

Nivelamento dos órgãos 
responsáveis pela investigação 
e persecução criminal, além de 
órgãos de controle, no tocante à 
análise de dados para apuração de 

crimes e fraudes.

Diminuição nos prazos de apuração 
de crimes complexos, por meio da 
produção de provas de qualidade, 
descobertas em meios a grandes 

massas de dados.
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Cadeia 2
Garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos povos indígenas como Valor Público

O Ministério da Justiça, dentro dos limites legais das suas unidades finalísticas, atua na proteção e garantia dos direitos do cidadão a partir de 
ações direcionadas a grupos em situação de vulnerabilidade social, como povos indígenas, crianças e adolescentes, além de ações de proteção a 
todos os cidadãos, em ações voltadas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, justiça de transição, acesso à justiça e defesa dos direitos do 
consumidor, conforme definição da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”.

Esta cadeia contempla seis grandes macroprocessos: garantia dos direitos de migrantes e refugiados, garantia dos direitos dos povos indígenas, 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, garantia dos direitos da criança e do adolescente, garantia dos direitos da transição e proteção dos direitos 
do cidadão, os quais em conjunto atuam na entrega do valor público “Garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos povos 
indígenas”. 
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Cadeia 2
Garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos povos indígenas como Valor Público

Objetivos estratégicos

Em relação ao tema proteção e garantia de direitos do 
cidadão do Ministério da Justiça, o objetivo estratégico 
relacionado é o de “Promover o acesso à justiça e proteger 
os direitos do cidadão”.
As unidades envolvidas do MJ nesta cadeia são a Secretaria 
Nacional de Justiça - SNJ, Secretaria Nacional do Consu-
midor – SENACON, Fundação Nacional do Índio - Funai e a 
Comissão de Anistia - CA.

Principais resultados 2018

Em 2018, foram decididos 13.072 processos de solicitação 
de reconhecimento da condição de refugiado pelo Comitê 
Nacional para os Refugiados (Conare).

Os números são significativamente maiores do que os anos 
anteriores, a saber, 1.311 em 2017 e 1.907 em 2016. A di-
ferença é significativa em razão de novas metodologias de 
extinção do processo sem resolução do mérito – até então 
os processos não eram extintos, nem pelo Comitê, nem 
pela Coordenação-Geral.

A meta global acumulada de 2016 a 2019 é de 9.600 pro-
cessos (200 processos decididos por mês), demonstrando 
que já se atingiu cerca de 170% da meta proposta para os 
4 anos.

CUSTO POR MACROPROCESSO
(Custo Total MJ - R$ 222.321.286,06)

Enfrentamento ao tráfico de 
pessoas

Garantia dos direitos da criança e 
do adolescente

Garantia dos direitos da transição

Garantia dos direitos dos migran-
tes e refugiados

Proteçõ dos direitos do cidadão

102.596,58

78.945,61

126.809,89

461.974,00

0,05%

0,04%

0,06%

0,21%

1,56%
3.471.997,02
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Garantia dos direitos dos migrantes 
e refugiados

Promover e garantir os direitos 
de migrantes e refugiados

Abrange os processos de trabalho que visam, 
primordialmente, implementar os direitos dos 
migrantes previstos na Lei nº 13.445, de 24 de 
maio de 2017, e no Decreto nº 9.199, de 20 de 
novembro de 2017. Visando à materialização 
dos preceitos da Lei da Migração, o 
Departamento de Migrações formulou, em 
conjunto com outros órgãos vinculados à 
temática, as portarias abaixo relacionadas:

Portaria Interministerial nº 4, de 27 de fevereiro 
de 2018: Dispõe sobre o procedimento de 
concessão de autorização de residência para 
casos não previstos expressamente na Lei nº 
13.445, de 24 de maio de 2017 e no Decreto 
nº 9.199, de 20 de novembro de 2017; Portaria 
Interministerial nº 5, de 27 de fevereiro 
de 2018: Dispõe sobre o procedimento de 
reconhecimento da condição de apátrida e 
da naturalização facilitada dela decorrente; 
Portaria do Ministério da Justiça nº 218, 
de 27 de fevereiro de 2018: Dispõe sobre o 
procedimento de avaliação da condição de 
hipossuficiência econômica para fins de isenção 

de taxas para obtenção de documentos de 
regularização migratória e de pagamento de 
multas; Portaria Interministerial nº 6, de 8 de 
março de 2018: Dispõe sobre o procedimento 
de perda e cancelamento de autorização de 
residência; Portaria Interministerial nº 7, de 
13 de março de 2018: Dispõe sobre o visto 
temporário e a autorização de residência para 
fins de estudo; Portaria Interministerial nº 8, 
de 13 de março de 2018: Dispõe sobre o visto 
temporário e sobre a autorização de residência 
para tratamento de saúde;
Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março de 
2018, foi alterada pela Portaria Interministerial 
nº 15, de 27 de agosto de 2018: Dispõe sobre 
a concessão de autorização de residência ao 
imigrante que esteja em território brasileiro 
e seja nacional de país fronteiriço, onde não 
esteja em vigor o Acordo de Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e 
países associados, a fim de atender a interesses 
da política migratória nacional; Portaria 
Interministerial nº 10, de 6 de abril de 2018: 
Dispõe sobre a concessão do visto temporário 
e da autorização de residência para fins de 
acolhida humanitária para cidadãos haitianos 
e apátridas residentes na República do Haiti;
Portaria Interministerial nº 11, de 3 de maio 
de 2018: Dispõe sobre os procedimentos para 
solicitação de naturalização, de igualdade 
de direitos, de perda, de reaquisição de 

nacionalidade brasileira e de revogação da 
decisão de perda da nacionalidade brasileira e 
dá outras providências; Portaria Interministerial 
nº 12, de 13 de junho de 2018: Dispõe sobre 
o visto temporário e sobre a autorização de 
residência para reunião familiar. Portaria 
Interministerial Nº 15, de 27 de agosto de 2018:  
Altera a Portaria Interministerial Nº 9, de 14 
de março de 2018 (facilitando a concessão 
de autorização de residência a imigrantes 
nacionais de país fronteiriço, onde não 
esteja em vigor o Acordo de Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e 
países associados, mediante flexibilização da 
documentação a ser apresentada); Portaria 
Interministerial Nº 16, de 3 de outubro de 
2018, que Portaria Interministerial nº 3, de 
27 de fevereiro de 2018: Dispõe sobre os 
procedimentos a serem adotados em relação à 
tramitação dos requerimentos de autorização 
de residência, registro e emissão da Carteira 
de Registro Nacional Migratório, especifica a 
documentação necessária para instrução dos 
pedidos e define o procedimento de registro 
de autorizações de residência concedidas 
a refugiados, apátridas e asilados; Altera 
a Portaria Interministerial nº 5, de 27 de 
fevereiro de 2018, e a Portaria Interministerial 
nº 11, de 3 de maio de 2018. (Estabelece 
alternativas ao exame Celpe-Bras para fins de 
comprovação da capacidade de se comunicar 

1
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em língua portuguesa.

Decidir processos referentes a 
direitos de migrantes e refugiados

No âmbito do Departamento de Migrações 
são analisados processos de autorização de 
residência, de concessão de proteção ao 
apátrida, de reconhecimento da condição 
de refugiado, de concessão e perda da 
nacionalidade brasileira e de expulsão de 
estrangeiros.
Foram adotados, junto com a Polícia Federal, 
novos procedimentos em relação à tramitação 
dos requerimentos de autorização de 
residência, processos esses de competência do 
DEMIG, o que os tornou mais rápidos. 

Fomentar e coordenar espaço de 
participação social com enfoque na 

política migratória

O Departamento de Migrações concluiu este ano 
dois Termos de Fomento e está a celebrar mais 
três com organizações da sociedade civil com a 
finalidade de financiar ações em benefícios de 
migrantes e seu espaço para desenvolvimento 
de atividades interculturais e de integração 
local com assistência de profissionais como 
psicólogos, advogados e assistentes sociais 

que orientem essas pessoas a melhor utilizar 
os serviços públicos disponíveis nas áreas de 
saúde, jurídica e assistencial.

Produzir e disseminar conhecimentos

na temática migratória

Recentemente o Departamento de Migrações 
celebrou um Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Conare e o Ipea para confecção de 
pesquisa sobre Integração Local de Refugiados 
no Brasil, que terá como foco o levantamento 
de demandas para a construção de políticas 
específicas para esta temática.
Está em andamento um projeto para elaboração 
de um Diagnóstico sobre imigrantes no Estado 
do Rio de Janeiro, objeto do convênio nº 
865848/2018, celebrado com a Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, que 
fornecerá informações sobre as principais 
demandas jurídicas da população imigrante 
que possibilitará aos servidores desse órgão 
maior aproximação e conhecimento dos 
problemas de migrantes nesse Estado. Referido 
projeto será, oportunamente, replicado em 
outros Estados federados. Inclusive tal projeto 
já foi incorporado na cartilha de emendas 
parlamentares.

2

3

4
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Principais Resultados
Ao longo do ano de 2018, o 
Departamento de Migrações 
decidiu 1.983 processos de 
naturalização, dos quais 1.661 
foram deferidos e 322 indeferidos. 
Além disso, foram decididos 175 
processos de igualdade de direitos 
entre portugueses e brasileiros, 
dos quais 148 foram deferidos 
e 27 indeferidos. Foram, ainda, 
concedidas 535 autorizações de 
residência.
Adicionalmente, em 2018, 1.081 
pessoas foram reconhecidas como 
refugiadas - diretamente ou por 
extensão dos efeitos da condição 
- e 5.853 solicitações foram 
indeferidas. Soma-se a esse número 
processos que foram arquivados 
ou extintos, que totalizam 13.072 
decisões em 2018. Em que pese o 
aumento significativo no número 
de solicitações analisadas, 
ainda estão pendentes, 
aproximadamente, 150.000 
solicitações de reconhecimento 
da condição de refugiado, sendo 
que cerca de 50% destes pedidos 
foram protocolados apenas no ano 

de 2018, quase todos por cidadãos 
venezuelanos.
O resultado observado em 2018, 
conforme demonstrado no gráfico 
abaixo, foi possível em decorrência 
de aperfeiçoamentos em dois 
normativos relativos ao assunto, 
que propiciaram o indeferimento 
e extinção de número elevado 
de processos de refúgio com 
respaldo na Resolução Normativa 
nº 27 do CNIg, de 10/04/2018, e 
com fundamento no artigo 6º-B 
da Resolução Normativa nº 26 
do CONARE, de 26/03/2018, que 
prevê que esse Comitê poderá 
declarar extintos, sem resolução 
do mérito, os processos de 
solicitação de reconhecimento da 
condição de refugiado daqueles 
que obtiverem autorização de 
residência no Brasil. Pretende-
se avaliar tal meta para 2019, 
no próximo ciclo de revisão do 
planejamento estratégico do 
Ministério da Justiça.

Registra-se que, pela primeira vez, 
também, propôs-se, por iniciativa 
da Coordenação-Geral, a tomada 
de decisões com base no art. 52 

da Lei nº 9.784/99, a fim de dar 
solução a processos parados por 
falta de interesse processual da 
parte. A construção da decisão 
ainda está sob análise do Comitê.
O DEMIG também atuou na 
decretação de expulsão de 619 
estrangeiros que praticaram 
crimes no País. 
A título de comparação, ao longo 
do ano de 2017, o Departamento de 
Migrações decidiu 1.742 processos 
de naturalização, dos quais 1.466 
foram deferidos e 276 indeferidos. 
Além disso, foram decididos 201 
processos de igualdade de direitos 
entre portugueses e brasileiros, 
dos quais 192 foram deferidos e 
09 indeferidos.
 
Foram, ainda, concedidas 4702 
autorizações de residência e 
587 pessoas reconhecidas como 
refugiadas, recebendo proteção 
do Estado Brasileiro. O DEMIG 
também atuou na decretação de 
expulsão de 375 estrangeiros que 
praticaram crimes no País.

As parcerias com OSCs durante 
o ano de 2018 permitiram a 

inclusão social e laboral de muitos 
imigrantes em diversas localidades 
brasileiras.
Além disso, a Operação Acolhida 
conduzida pela Casa Civil vem 
permitindo a interiorização 
de venezuelanos pelo país e 
fortalecendo a posição favorável 
à defesa dos imigrantes pelo 
governo brasileiro, através 
da integração de um trabalho 
com o envolvimento de muitos 
ministérios, inclusive o DEMIG 
vem desenvolvendo trabalhos 
nesse sentido.
Relatórios finalizados no âmbito 
do Projeto de Cooperação Técnica 
entre a Secretaria Nacional de 
Justiça e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - 
PNUD, PRODOC BRA15/007 com 
duas publicações digitais:  volume 
I - “Visões do Contexto Migratório 
Brasileiro” e “volume II - “Política 
de Refúgio no Brasil Consolidada”.
Foi disseminado o Relatório 
proveniente de pesquisa 
Diagnóstico sobre Migração e 
Refúgio em Minas Gerais para 
servidores desse Estado através do 
convênio Siconv nº 834278/2016.
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Relatórios finalizados no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica entre a Secretaria Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento - PNUD, PRODOC BRA15/007 com duas publicações digitais:  volume I - “Visões do Contexto Migratório Brasileiro” e “volume 
II - “Política de Refúgio no Brasil Consolidada”.
Foi disseminado o Relatório proveniente de pesquisa Diagnóstico sobre Migração e Refúgio em Minas Gerais para servidores desse Estado através 
do convênio Siconv nº 834278/2016.
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Inovações e Melhorias

Garantia dos direitos 

dos migrantes e 

refugiados

Implementação de política destina-
da a atendimento jurídico itinerário 
a migrantes em estado de vulnera-
bilidade social, através das defen-

sorias públicas estaduais.

Seminário com a participação de 
lideranças migrantes/refugiados e 
representantes dos órgãos públicos 
e empresas privadas envolvidas com 

o tema.

Convocação de solicitantes de refú-
gio para entrevista de elegibilidade 
por meio de aplicativo de mensa-
gem instantânea, desburocratizan-
do o processo e otimizando a agen-

da dos servidores do CONARE.

Cruzamento de dados com a Polícia 
Federal, com a finalidade de iden-
tificar solicitantes de refúgio com 
situação migratória regularizada 
com base em outros diplomas le-
gais, visando ao arquivamento dos 
processos de refúgio daqueles que 
não manifestarem expresso desejo 
de serem reconhecidos como refu-

giados.

Intercâmbio de conhecimentos so-
bre o pleito dos migrantes e escla-
recimento da estrutura, intenções e 
capacidade dos órgãos públicos en-
volvidos na resolução dos problemas 

desse público.

Facilitação do atendimento e me-
lhorias da comunicação e da aproxi-
mação do migrante com os serviços 

disponibilizados pelo CONARE.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Garantia dos direitos 

dos migrantes e 

refugiados

Atendimento aos princípios da po-
lítica migratória previstos nos Arts. 
3º e 4º da Lei de Migração – Lei nº 
13.445, de 24/05/2017 consiste em 
desafio, pois dependente de cola-
boração de outros órgãos, espe-
cialmente quanto a elaboração da 
minuta de Decreto e portarias in-

terministeriais

Cumprimento do disposto no Art. 
317 do Decreto nº 9.199/2017 que 
regulamenta da Lei nº 13.445/2017 
(Lei de Migração), que dispõe: “Art. 
317. Os órgãos responsáveis pela 
implementação das disposições 
deste Decreto disporão do prazo 
de doze meses, contado da data de 
sua publicação, para a adaptação 
de procedimentos e sistemas. Con-
siste em desafio, pois dependente 
de colaboração de outros órgãos, 
especialmente quanto a elaboração 
da minuta de Decreto e portarias in-

terministeriais.

Ascensão de movimentos sociais 
que criminalizam migrantes em de-

terminadas regiões brasileiras ou 
influência de atores sociais contrá-
rias à atual política migratória bra-

sileira.

Descontinuidade dos projetos finan-
ciados para atividades de integra-
ção social dos migrantes em nosso 

país conduzidos por OSCs.

Reduzido número de pessoal, o que 
impacta diretamente na capacidade 
de resposta das unidades do DEMIG.



74

Ministério da Justiça

Prioridades e Metas

Garantia dos direitos 

dos migrantes e 

refugiados

Contratação de 3 OSCS através de 
Edital de Chamamento Público para 
estabelecimento de Termo de Fo-
mento para a realização de ativi-
dades de inclusão do migrante na 

sociedade brasileira.

Capacitação dos servidores do De-
partamento em cursos sobre Direito 

Migratório.

Finalização do SISCONARE, sistema 
que vai viabilizar integrar e organi-
zar dados dos pedidos de refúgio, 
reduzindo o tempo de espera e me-
lhorando a acessibilidade ao siste-

ma.

Ampliação da rede de atendimento 
psicológico, assistencial e jurídico 

ao migrante/refugiado.

Regulamentar o reassentamento 
privado no Brasil.

Reduzir o número de processos pen-
dentes de análises nas unidades do 

DEMIG.
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Enfrentamento ao tráfico de 
pessoas

Coordenar a Política Nacional e 
o Plano para enfrentamento ao 
tráfico de pessoas

Abrange os processos de trabalho que visam, 
prioritariamente, fomentar a articulação das 
instâncias de gestão integrada da Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, instituída por meio do Decreto 
nº 5.948, de 26 de outubro de 2006, para 
implementação das ações de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas, além de coordenar 
o processo de planejamento, elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação 
dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas.
As instâncias são: Coordenação Tripartite, 
composta pelo Ministério da Justiça (MJ), 
Ministério dos Direitos Humanos (MDH) e a 
Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres 
(SPM); Comitê Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP); Grupo 
Interministerial de Monitoramento e Avaliação 
dos Planos Nacionais; Rede de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e 
Postos Avançados de Atendimento Humanizado 

ao Migrante (PAAHM); demais instituições 
parceiras no Brasil e no exterior.

Gerir cooperação internacional, 
política e técnica, para o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas

Compreende o estabelecimento de parcerias 
com organismos internacionais que atuam 
na temática, sendo os principais: Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC), Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), Centro Internacional para 
o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, 
tradução para International Centre for 
Migration Policy Development (ICMPD), e 
grupos multilaterais de países como o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL), Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), além de 
acordos de cooperação técnica bilateral com 
outros países.

Gerir rede de núcleos e postos de 
ETP e a produção e disseminação de 
conhecimentos na temática

Abrange os processos de trabalho que visam 
orientar as equipes técnicas dos Núcleos 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(NETP) na elaboração do planejamento 

das ações de ETP, visando a harmonização 
destas e o fortalecimento local, e auxiliar na 
articulação dos serviços para atendimento 
às vítimas, orientando sobre procedimentos 
e encaminhamentos para as redes de serviço 
locais.
Trata-se de processo de trabalho fundamental 
para descentralizar as ações de ETP em nível 
estadual e municipal.

1 2

3
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Principais Resultados

Por meio do Decreto nº 9.440, de 3 de julho de 2018, foi aprovado o 
III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Composto 
por 58 metas destinadas à prevenção, à repressão ao tráfico de pessoas 
no território nacional, à responsabilização dos autores e à atenção às 
vítimas.
O III Plano deverá ser executado no prazo de quatro anos (2018-2022), 
sob a condução da Coordenação Tripartite da Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituída pelo Decreto nº 7.901, 
de 4 de fevereiro de 2013.

Por meio do Edital nº 2/2018/MJ, foi realizada seleção pública de 
organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa ou instituições 
acadêmicas com especialistas no tema para ocuparem oito vagas no 
Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP), 
para mandato de 2 anos.
 O CONATRAP, instituído pelo Decreto nº 7.901, de 4 de fevereiro de 
2013, tem a missão de articular atuação dos órgãos e entidades públicas 
e privadas no enfrentamento ao problema.

No âmbito da cooperação internacional, diversas atividades foram 
executadas por meio da Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico 
de Pessoas e o Contrabando de Migrantes (GLO.ACT), uma iniciativa 
conjunta de quatro anos (2015-2019) da União Europeia (UE) e do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC). Dentre 
elas, podemos citar o I Seminário Internacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, no Rio de Janeiro 
(Set/17), e o lançamento do III Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, em Brasília/DF (Jul/18), além de outras capacitações 

ao longo do território nacional.

Ainda no âmbito internacional foi realizada a 4ª Reunião da Comissão 
de Trabalho em matéria de tráfico de seres humanos da Comunidades 
dos Países de Língua Portuguesa (CMJPLOP/CPLP), com o objetivo de 
acompanhar a execução das recomendações previstas na Declaração 
de Lisboa.
A V Semana Nacional de Mobilização, realizada no âmbito da Campanha 
do Coração Azul das Nações Unidas, aconteceu entre os dias 30 de 
julho e 4 de agosto de 2018, com ações de sensibilização em todo 
o território nacional, desenvolvidas principalmente pelos núcleos e 
postos. Além disso, iniciaram-se as tratativas para a criação de um 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) no Estado do 
Mato Grosso.
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Coordenação-Geral de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas

Eleição e Posse dos novos membros do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas (Biênio 2018/2020)

III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
e Temas Específicos
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Inovações e Melhorias

Enfrentamento ao 

tráfico de pessoas

Aprovação do III Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pesso-
as. (Decreto nº 9.440, de 3 de julho 

de 2018).

Eleição virtual para seleção pública 
de organizações da sociedade civil 
e institutos de pesquisa para com-

posição do (CONATRAP).

Implementação da Ação Global para 
Prevenir e Combater o Tráfico de 
Pessoas e o Contrabando de Migran-

tes (Glo.Act).

Utilização de ferramentas de co-
municação virtual para articulação 
com os parceiros da Política Nacio-
nal de ETP e com a sociedade em 

geral.

Desenvolvimento de metodologia 
própria para construção do Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Trá-
fico de Pessoas, passível de replica-

ção nos Estados.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Enfrentamento ao 

tráfico de pessoas

Implementação do III Plano Nacio-
nal de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas.

Fortalecimento das instâncias de 
gestão integrada da Política Nacio-
nal de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas.

Internalização e divulgação da Lei 
de Tráfico de Pessoas (Lei nº 13.344, 

de 6 de outubro de 2016).

Aprimoramento da coleta e proces-
samento de dados sobre tráfico de 

pessoas.

Fortalecimento da rede de atenção 
às vítimas do tráfico de pessoas.

Manutenção das parcerias com orga-
nismos internacionais que trabalham 

com o tema.
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Prioridades e Metas

Enfrentamento ao 

tráfico de pessoas

Implementação do III Plano Nacio-
nal de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas.

Ampliação da Rede de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas (NETP) e Postos Avançados de 
Atendimento Humanizado ao Mi-

grante (PAAHM).

Ampliação do número de capacita-
ções de agentes públicos sobre a 
temática do tráfico de pessoas, in-

clusive a distância.

Desenvolvimento de sistema que 
permita o aprimoramento da coleta 

e processamento de dados.

Aperfeiçoamento dos fluxos de 
atendimento e encaminhamento de 
vítimas de tráfico de pessoas entre 

os atores envolvidos.

Desenvolvimento de ferramentas para 
sensibilização sobre o tema e melhor 

comunicação com a sociedade.
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Proteção dos direitos do cidadão

Promover a reparação de lesões 
a direitos difusos   
 

Os recursos recolhidos junto ao Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos (FDD) são investidos 
na reparação dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, turístico, paisagístico, 
por infração à ordem econômica e a outros 
interesses difusos e coletivos. O fomento de 
ações reparadoras ocorre por meio de projetos 
que são selecionados pelo Conselho Federal 
Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
(CFDD), dos quais, no ano de 2018, houve o 
investimento em 8 projetos que abrangeram 
as áreas de promoção da recuperação, 
conservação e preservação do meio ambiente, 
proteção e defesa do consumidor, promoção 
e defesa da concorrência, patrimônio cultural 
brasileiro e outros direitos difusos e coletivos, 
em um montante de R$ 2.274.615,50. Com 
relação às fontes de arrecadação, tem-se que 
o Fundo possui natureza contábil e os recursos 
disponíveis junto ao FDD são provenientes de 
condenações judiciais, multas, rendimentos 
auferidos com a aplicação, doações de pessoas 
físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras 
e outras receitas, assim diante desta 

pluralidade de fontes, destaca-se que em 2018 
se contabilizou por arrecadado um montante 
de R$ 596.508.997,34.

Gerir o Plano Nacional de 
Consumo e Cidadania 

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), 
criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio 
de 2012, integra o Ministério da Justiça e tem 
suas atribuições estabelecidas no art. 106 do 
Código de Defesa do Consumidor, no art. 3º do 
Decreto n° 2.181/97 e no art. 18 do Decreto 
nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016. O Plano 
Nacional de Consumo e Cidadania, tem por 
finalidade a promoção e proteção e defesa dos 
consumidores em todo o território nacional, por 
meio da integração e articulação de políticas, 
programas e ações, que são coordenados pela 
União em mútua colaboração dos Estados, 
Distrito Federal e a sociedade. 

O Plano é norteado pelas seguintes diretrizes:
• educação para o consumo; 
• adequada e eficaz prestação dos serviços 
públicos;
• garantia do acesso do consumidor à justiça; 
• garantia de produtos e serviços com 
padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho; 

• fortalecimento da participação social na 
defesa dos consumidores;
• prevenção e repressão de condutas que 
violem direitos do consumidor;
• autodeterminação, privacidade, 
confidencialidade e segurança das informações 
e dados pessoais prestados ou coletados, 
inclusive por meio eletrônico.

Formular e gerir políticas de 
acesso à Justiça

Abrange as ações executadas pelo Ministério 
da Justiça voltadas à ampliação do acesso à 
justiça e à efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais, com o objetivo de resguardar a 
ordem jurídica e assegurar a paz social.

Promover políticas de 
modernização sobre o sistema 
de Justiça

Consiste nas ações tendentes a promover 
e apoiar iniciativas que busquem superar 
as principais deficiências do sistema de 
justiça, visando à universalização do acesso, 
modernização de processos e melhoria das 
condições de gestão para os atores do sistema 
de justiça.

1
2

3

4
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Promover estudos e diagnósticos 
sobre o sistema de Justiça

Compreende as atividades voltadas aos 
estudos e pesquisas sobre o sistema de justiça, 
com o fim de analisar sua real efetividade, 
identificando os principais entraves e 
deficiências a serem superados e propondo 
soluções para o aprimoramento e superação 
dos problemas encontrados.

Promover políticas de métodos 
de solução de conflito e 
redução de litígios

Consiste nas ações dirigidas ao desenvolvimento 
e difusão dos métodos alternativos de solução 
de conflitos, com o fim de prevenir e reduzir 
demandas judicializadas, ampliando e 
tornando efetivo o acesso à justiça.

Acreditar Entidades Sociais e o 
CNES

Abrange os processos de credenciamento e 
descredenciamento de pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, bem assim o processo de autorização 

para o funcionamento no País de organizações 
estrangeiras destinadas a fins de interesse 
coletivo.

5

6

7
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Principais Resultados

No contexto de reestruturação da estrutura administrativa responsável 
pela pauta de acesso à justiça, optou-se pela retomada da Estratégia 
Nacional de Não Judicialização – ENAJUD. Da mesma forma, firmou-se 
o compromisso com a execução de ações formativas por meio da Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM. A Estratégia consiste em 
uma articulação interinstitucional e multidisciplinar entre entidades 
públicas e privadas que tem por objetivo desenvolver, consolidar e 
difundir procedimentos, mecanismos e métodos alternativos de solução 
de conflitos, contribuindo com a ampliação do acesso ao sistema de 
justiça e a efetivação de direitos.

Foi retomado o diálogo com a AGU, o CNMP e Ministério da Fazenda 
para resgatar e impulsionar a ENAJUD, bem assim iniciadas tratativas 
com o CNJ sobre a possível participação daquele órgão na Estratégia.

Além disso, foi realizado o Seminário Melhores Práticas em Solução 
de Conflitos, no intuito de apresentar iniciativas eficazes e inovadoras 
sobre métodos alternativos de solução de conflitos, e para promover 
troca de experiências e aproximação entre os atores responsáveis 
pela criação e implementação de tais iniciativas. Também foi iniciado 
processo para concretizar parceria entre a ENAM e a UnB com o objetivo 
aplicar soluções tecnológicas inovadoras para prototipação de módulos 
e desenvolvimento de processos de ensino, formação e capacitação, a 
fim de difundir, em âmbito nacional, a cultura e os métodos de solução 
consensual e participativa de conflitos.

No que tange ao processo de credenciamento de entidades sociais, 
o foco das atividades da unidade voltou-se para o estudo sobre a 
desburocratização e sobre a necessidade do reconhecimento estatal 
de tais entidades por meio do credenciamento, tendo em vista o novo 

modelo trazido pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil, que intenta modernizar a relação entre o Terceiro Setor e o 
Estado. 

Em 2018, foram decididos pela Coordenação-Geral de Assuntos 
Judiciários 1.278 processos relativos ao credenciamento de entidades 
sociais, sendo 246 processos de qualificação (59 deferidos e 187 
indeferidos), 975 processos relacionados à manutenção da qualificação, 
44 pedidos de cancelamento da qualificação e 13 processos relacionados 
à autorização para o funcionamento no País de Organizações Estrangeiras 
(7 pedidos de autorização, 4 processos relacionados ao registro e 02 
pedido de cancelamento).

Com relação aos resultados na temática de direitos coletivos e difusos, 
em 2018 o FDD empenhou, para a execução 11 projetos o valor de 
R$ 3.286.184,67, o que representava 95% do orçamento previsto, 
mas em decorrência do período do defeso eleitoral, dos efeitos da 
eleição na gestão pública de estados e municípios e na própria 
mudanças administrativas que ocorreram ao longo do ano na gestão 
do Fundo, dos valores empenhados executou com recursos próprios um 
montante de R$. 1.792.052,44. Foi aberto chamamento público para 
composição de um banco de projetos. Os valores mínimo e máximo de 
cada projeto foram de 500 mil e 14 milhões de reais, sendo permitido 
projeto acima de 14 milhões, desde que contenha manifestação 
sobre a possiblidade de execução fracionada ao longo de 36 meses, 
prorrogável por no máximo 12 meses. Somente para esse chamamento 
público foram recepcionadas 3.652 propostas que se encontram a 
disposição do Fundo para ciclos de priorização e fomento, dos quais o 
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direito Difuso-CFDD em 
dezembro de 2018 promoveu um primeiro ciclo de priorização, onde 
foram selecionadas 60 propostas, cuja a previsão de execução total dos 
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projetos, alcançam um montante de R$ 338.464.205,44.  Constata-se 
uma ampliação expressiva no quantitativo de propostas apresentadas 
ao FDD quando comparado 2018, sem a previsão orçamentária de R$ 714 
milhões de reais, que no exercício de 2016 recepcionou 897 propostas 
e no biênio 2017/2018 com 1.691 propostas apresentadas. Verifica-se, 
portanto, uma ampliação de mais de 300% no quantitativo de proposta 
apresentadas ao FDD.

Em relação a gestão do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o 
expressivo avanço foi conquistado no âmbito da implementação 
de canais não presenciais de atendimento ao consumidor, o que se 
verifica com a consolidação e expansão da Plataforma Consumidor.gov.
br, cujo aumento de número de reclamações finalizadas se ampliou de 
470.748 registros em 2017 para 566.142, em 2018. A principal inovação 
do Consumidor.gov.br está na interlocução direta entre consumidores 
e empresas, em um ambiente totalmente público e transparente, 
dispensada a intervenção do Poder Público na tratativa individual. O 
Consumidor.gov.br tem entre seus principais objetivos:

• Ampliar o atendimento aos consumidores
• Incentivar a competitividade pela melhoria da qualidade de produtos, 
serviços e do relacionamento entre consumidores e empresas
• Aprimorar as políticas de prevenção de condutas que violem os 
direitos do consumidor
• Fortalecer a promoção da transparência nas relações de consumo

Quanto à educação para o consumo, a Senacon teve como principal 
objetivo a promoção e execução programas e ações de capacitação, 
construção e disseminação do conhecimento na área de proteção 
e defesa do consumidor, com vistas ao fortalecimento do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, bem como de todo cidadão. Tal 

empenho fica evidenciado pela ampliação do número de capacitados 
de 5.347, em 2017, para 8.300 em 2018. Uma das principais ações 
desenvolvidas nesta Pasta ao longo dos últimos anos foi a garantia de 
oferta de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 
segurança, durabilidade e desempenho no mercado nacional. Quando 
um produto ou serviço expõe os consumidores ao risco os fornecedores 
podem ser valer do Recall, que é a forma pela qual um fornecedor vem 
a público informar que seu produto ou serviço apresenta riscos aos 
consumidores. Ao mesmo tempo, recolhe produtos, esclarece fatos e 
apresenta soluções. Seu objetivo principal é proteger o consumidor de 
acidentes ocasionados por defeitos, um dos aspectos mais relevantes 
é a ampla e correta divulgação dos avisos de risco de acidente na 
mídia (jornal, rádio e televisão), com informações claras e precisas 
quanto ao objeto do recall, descrição do defeito e riscos, além das 
medidas preventivas e corretivas que o consumidor deve tomar.  Em 
2016, a área de saúde e segurança da SENACON recebeu 138 recalls, 
a qual foi superada no ano de 2017, que chegou a 139 recalls, a maior 
quantidade anual já registrada no país. Parte desses recalls foi iniciada 
após determinação da área, mediante investigações que levaram 
a conclusões quanto à insegurança dos produtos. Em 2018 cerca de 
136 recalls foram recebidos na SENACON. Atualmente, no mercado 
brasileiro, existem 1.249 recalls em andamento, número expressivo 
quando comparado com o ano de 2016, os quais foram realizados 980 
chamamentos e 2017, que finalizou com 1.110 recalls registrados.
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I Simpósio Nacional de Melhores Práticas em Solução de Conflitos - 30 de novembro de 2018
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Proteção e garantia dos 

direitos do cidadão

Aprimoramento da interlocução 
com os órgãos públicos e privados 

do sistema de justiça.

Inovações e Melhorias
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Desafios e Riscos/Incertezas

Proteção e garantia dos 

direitos do cidadão

Reestruturação adequada da uni-
dade e formação de corpo técnico 
capaz de desenvolver grandes pro-
jetos, na temática do sistema de 

justiça.

Resgatar a memória institucional da 
extinta Secretaria de Reforma do 

Judiciário.

Análise sobre a efetividade do siste-
ma de justiça.

Ampliar o acesso ao sistema 
de justiça.

Desenvolver e difundir boas práticas 
em métodos de solução alternativa 

de conflitos.

Escassez de recursos para manuten-
ção do acesso ao sistema de justiça.
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Prioridades e Metas

Proteção e garantia dos 

direitos do cidadão

Reestabelecimento pleno da 
ENAJUD.

Efetivar parceria com os atores do 
sistema de justiça.

Ofertar cursos gratuitos por 
meio da ENAM.
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Garantia dos direitos da transição

Examinar requerimentos 
de anistia política

A Comissão de Anistia instituída no âmbito do 
Ministério da Justiça pela Lei nº 10.559/2002, 
com a finalidade de examinar os requerimentos 
de anistia política e assessorar o Ministro de 
Estado em suas decisões. O estabelecimento 
desse órgão tornou efetivo o artigo 8º do 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...”.

Ao longo de seu período de funcionamento, 
a Comissão recepcionou mais de 77.900 
requerimentos. Cerca de 66.500 processos 
já foram analisados restando, portanto, 
aproximadamente 12.000 requerimentos a 
serem julgados.
No acumulado do período de 2016 a 2018 
foram analisados 5.855 requerimentos de 
anistia política.
Foram realizadas 103 sessões de análises de 
requerimentos de anistia, sendo 72 sessões de 

análise em turma e 30 de análise pelo plenário 
da Comissão.

Formular e promover ações 
sobre reparação e verdade

No período de 2018, a Comissão de Anistia 
não realizou ações relacionadas ao indicador 
estratégico “Aprimorar mecanismos de gestão 
do conhecimento de preservação e difusão 
da memória arquivística” uma vez que tal 
competência foi suprimida por meio da Lei nº 
13.502, de 1º de novembro de 2017.

1 2
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Principais Resultados

Desde 2016 a Comissão de Anistia vem implementando alterações da metodologia de recepção, triagem e análise dos requerimentos de anistia, 
e dos sistemas de Tecnologia da Informação utilizados para tratamento dos requerimentos de Anistia protocolados junto ao Ministério da Justiça.
Foram realizadas diversas forças-tarefa visando melhorar a instrução processual e dar celeridade a análise dos requerimentos de Anistia pelo 
conselho da Comissão. A equipe administrativa tem envidado esforços constantemente no intuito de diminuir a quebra de pauta e promover 
aumento no número de processos enviados para as sessões.

Observa-se o aumento significativo tanto no número de sessões de análise de requerimentos em turma quando em plenário e um aumento de 
279% no número de requerimentos analisados entre os anos de 2016 e 2018.
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Inovações e Melhorias

Garantia dos Direitos 

da Transição

Criação do sistema de 
gerenciamento de dados da 
Comissão de Anistia (SINCA)

Adequado desenho dos fluxogramas 
de trabalho potencializando o re-
sultado das análises e o encaminha-
mento dos pareceres do Conselho 

ao Ministro.

Aprimoramento do fluxograma de 
trabalho no que se refere a resposta 
das demandas judiciais, pela Comis-

são de Anistia

Implementação do projeto de tele-
trabalho para os servidores da 

Comissão de Anistia.

Publicação da Portaria 652/17 que 
fixa critérios objetivos para análise 

de requerimentos de anistia.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Garantia dos Direitos da 

Transição

Evitar o retrabalho durante o pro-
cesso de análise dos requerimentos 

pela equipe administrativa.  

Reduzir o tempo que os Requeri-
mentos de Anistia Política aguardam 

até a decisão.

Inexistência de prazo final para pro-
tocolo dos requerimentos de anis-

tia.

Mudanças de entendimento no pro-
cesso de concessão de anistia políti-
ca em razão da conjuntura política.
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Prioridades e Metas

Garantia dos Direitos da 

Transição

Tornar mais célere a resposta do Es-
tado Brasileiro nos pedidos de Anis-

tia Política.

Acabar com o passivo de requeri-
mentos que aguardam apreciação 

na Comissão de Anistia.

Fixar a competência para realiza-
ção do adequado cálculo das inde-

nizações de anistia política.
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Gerir a política de classificação indicativa para obras 
audiovisuais

Atualmente, regulamentada pela Portaria MJ nº 1.189 de agosto 
de 2018, a Classificação Indicativa é informação aos pais acerca do 
conteúdo que pode não ser recomendado a determinadas faixas etárias 
e atinge a 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 – “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença” (artigo 5º, IX) –, 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).

Nos termos do Decreto nº 9.360, de 7 de maio de 2018, compete ao 
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, 
coordenar, em parceria com os demais órgãos da administração pública, 
a formulação e a implementação da política pública de Classificação 
Indicativa.

Essa competência decorre de previsão constitucional regulamentada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (arts. 74 a 77 e 252 a 
256) e disciplinada por Portarias do Ministério da Justiça.
A Coordenação de Classificação Indicativa, analisa as 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 cabe a decisão final sobre o que os seus filhos 
poderão ou não assistir.

O modelo brasileiro de Classificação Indicativa é embasado no princípio 
de coparticipação e corresponsabilidade entre Estado, família e 
sociedade, onde cada um desses atores tem sua função e desempenha 
papel complementar na defesa à liberdade de expressão e na proteção 
dos direitos da criança e do adolescente.

1
Garantia dos direitos da criança e do adolescente
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ANO TV
CINEMA/

DVD/
MOSTRAS

JOGOS ELE-
TRÔNICOS/

RPG
TOTAL

2017 380 1.207 474 2.061

2018 410 1.138 298 1.877

Principais Resultados

Os números se referem aos anos de 2017 e 2018. Entre os vários produtos 
classificáveis, os números abaixo mostram a quantidade de processos 
publicados no Diário Oficial da União:

Na tabela seguinte, os números se referem à quantidade de relatórios 
produzidos no período:

É importante especificar que a quantidade de relatórios é maior que 
a de processos, visto que a instrução processual requer a produção 
individualizada por capítulos. O número de relatórios, portanto, reflete 
de forma mais palpável, o volume de trabalho da área.
Pelo sistema IARC foram monitorados 2.420 aplicativos em 2017 12.637 
em 2018. 
Após a publicação da Classificação Indicativa definitiva de uma obra, 
os seus representantes, no caso de discordância, podem solicitar um 
pedido de reconsideração da decisão do Diretor do Departamento de 
Promoção de Políticas de Justiça. Do indeferimento total ou parcial da 
reconsideração caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Secretário 
Nacional de Justiça.
Quando se especifica a eficiência do processo de classificação indicativa, 
levando-se em conta apenas os números relativos aos mercados de TV, 
cinema e DVD, obtém-se o número de 1.877 processos analisados e 
publicados em 2018.
Desses processos, apenas em 32 (trinta e dois) deles foram realizados 
pedidos de reconsideração da decisão inicial, o que corresponde a 
1,7% do total. Do total de pedidos de reconsideração, foram deferidos 
apenas 9 (nove) ou 0,76% do total de solicitações.
Resta informar que apenas 1 (um) deles foi analisado em segunda 
instância, sendo indeferido o pedido.
Ao se considerar, então, que apenas 9 (nove) processos foram passíveis 
de reconsideração, estabelece-se o percentual de obras referendadas 
com a atribuição da primeira instância de análise de 99,52%. Assim, 
apenas 0,47% das obras analisadas tiveram a classificação indicativa 
atribuída alterada. A solidez da política pública, que se baseia em uma 
análise técnica objetiva, tem alto grau de eficiência.

ANO TV
CINEMA/

DVD/
MOSTRAS

JOGOS ELE-
TRÔNICOS/RPG TOTAL

2017 3.804 2.683 490 6.977

2018 4.182 2.580 350 7.112
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Inovações e Melhorias

Garantia dos direitos 

da criança e do 

adolescente

Publicação da a Portaria MJ. n°1.189 
de 3 de agosto de 2018, que regula-
menta o processo de Classificação 

indicativa.

Revisão e atualização do Guia Práti-
co de Classificação Indicativa espe-

cífico para o audiovisual.

Instituição de Grupo de Trabalho 
para a elaboração do Guia Prático 
de Classificação Indicativa específi-

co para as artes visuais.

Realização de Oficinas regionais de 
Classificação Indicativa para a dis-

seminação social da 
Política Pública.

Desenvolvimento de método de au-
tomatização da etapa de inscrição 
processual de obras audiovisuais.

Atualização do Sistema IARC para as 
versões 7.1 e 8.0, que atualiza a ló-
gica com base nos critérios e temas 
utilizados pela política pública na 

análise de jogos e aplicativos.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Garantia dos direitos 

da criança e do 

adolescente

Necessidade de incentivar o contro-
le social e redes de apoio a Política 
Nacional de Classificação Indicativa.

Incentivar a apropriação da política 
pela rede de proteção da infância, 
tais como Conselhos tutelares e Mi-

nistério Público.

Criação de mecanismos de partici-
pação social para fortalecer a Polí-

tica de Classificação Indicativa.

Desmistificação da suposta relação 
entre a Política de Classificação In-

dicativa e a censura.

Assegurar a proteção das crianças e 
adolescentes e referendar a atua-

ção do poder pátrio.

Garantir o exercício de liberdade de 
expressão, sem prejuízo ao desen-

volvimento da infância e 
da juventude.



98

Ministério da Justiça

Prioridades e Metas

Garantia dos direitos 

da criança e do 

adolescente

Manter o alcance nacional da 
Classificação Indicativa como 

política pública de informação. 

Garantir a participação e 
corresponsabilização dos entes 
que participam da Política de 

Classificação Indicativa.

Elaboração conjunta de ações 
positivas para a disseminação 

da Política Pública com os entes 
que trabalham com Classificação 

Indicativa.

Proporcionar o acesso aos 
processos públicos para garantir 

a transparência e o direito à 
informação.

Elaboração de campanhas 
publicitárias para a disseminação 

dos conceitos da Política de 
Classificação Indicativa.

Manutenção das reuniões do Comitê 
de Acompanhamento da Sociedade 
Civil para a Classificação Indicativa 

(CASC-Classind).



98 99

Ministério da Justiça

Cadeia 3
Redução do impacto social das drogas como 
Valor Público

Essa cadeia deixa visível a atuação do Ministério da Justiça quanto à articulação, integração e proposição das ações do Governo em aspectos 
relacionados à temática de drogas, tópico também apresentado como uma das competências deste ministério. 

Dois macroprocessos fazem parte dessa cadeia: “Promoção da política sobre drogas” e “Gestão do conhecimento sobre a temática de droga”, 
cujos processos são executados para contribuir com a entrega de valor “Redução do impacto social das drogas”.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas é responsável pela execução desses processos, tendo como principais direcionadores a Lei nº 
11.343, de 23 de agosto de 2002, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad;  o Decreto 5.912, de 27 de setembro 
de 2006, que regulamenta o Sisnad; e o Decreto nº 9.630, de 7 de maio de 2018, que aprova a estrutura regimental e os quadros demonstrativos 
dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Justiça.
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Redução do impacto social das drogas como Valor Público

Objetivos estratégicos
Em relação ao tema Redução do impacto social das drogas do Ministério 
da Justiça, o objetivo estratégico relacionado é o de “Promover políticas 
públicas para a redução do impacto social do álcool e outras drogas”.
A unidade envolvida do MJ nesta cadeia é a Secretaria Nacional de 
Políticas Sobre Drogas – SENAD.

Principais resultados 2018
Em 2018, foram realizados mais de 13 mil acolhimentos de pessoas 
com problemas relacionados ao uso/abuso de álcool e outras drogas 
em vagas contratadas pela SENAD em Comunidades Terapêuticas. 
Considerando o fim da vigência de maior parte dos contratos em 2018 
foi realizado novo credenciamento de comunidades terapêuticas. 
Como resultado, 492 entidades foram habilitadas, com um potencial de 
disponibilização de 10,8 mil vagas. Em 2018 foram contratadas 7,1 mil 
vagas e as vagas remanescentes serão contratadas em 2019, conforme 
a disponibilidade orçamentária. A disponibilização das 6.000 vagas em 
2018 supera o quantitativo de 2016 e 2017, que foi de 4.411 e 4.355, 
respectivamente.
A SENAD também realizou a reestruturação e relançamento do 
Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que obteve mais 
de 69,7 mil acessos neste ano, superando a meta prevista inicialmente 

para 2018, de 30 mil acessos.  Por fim, no que tange ao Fundo Nacional 
Antidrogas – Funad, foram mantidos, 13 acordos de cooperação com 
estados para capitalização do fundo, superando o valor de 9 acordos 
mantidos em 2017. Ainda no que tange ao Funad, houve a alienação de 
1.409  ativos em 2018.

CUSTO POR MACROPROCESSO
(Custo Total MJ - R$ 222.321.286,06)

Gestão do conhecimento sobre a
temática drogas

0,01%

32,29%

11.839,34

71.784.826,49
Promoção da política sobre drogas
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Promoção da política sobre drogas

Articular políticas sobre drogas no cenário 
internacional

A SENAD possui importante papel de articulação junto a organismos 
internacionais para a elaboração de estudos, pactuação de compromissos 
e orientações relacionados à política sobre drogas a nível internacional. 
Os principais organismos com os quais a SENAD atua são a Comissão de 
Entorpecentes (CND), a Comissão Interamericana de Controle do Abuso 
de Drogas (CICAD), o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) e o Programa de Cooperação entre a América Latina, Caribe 
e União Europeia (COPOLAD II).

Articular, propor e coordenar políticas públicas na 
temática de drogas

No que tange à articulação da política sobre drogas a nível nacional, 
duas estruturas se destacam: o Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas e o Comitê Gestor Interministerial. O Conselho Nacional de 
Políticas sobre Drogas, por força da Lei nº 11.343/2006, é o órgão 
máximo do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD), 
responsável por emanar as orientações e normas da política sobre 
drogas. O Comitê Gestor Interministerial, composto por representantes 
do Ministério da Justiça, Saúde, Desenvolvimento Social e Trabalho, 
foi criado pela Portaria Interministerial MJSP/MS/MDS/MT nº 2/2017 
para o 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. 

Outra importante ação de articulação da SENAD é a realização de 
acordos de cooperação com os estados e Distrito Federal para a 
capitalização do Fundo Nacional Antidrogas. No âmbito desses acordos, 
os estados atuam como representantes da União facilitando a tutela 
cautelar e a alienação dos ativos do FUNAD.

Ressalte-se, ainda, outra política de grande destaque coordenada pela 
SENAD, que é a contratação de vagas em comunidades terapêuticas 
para o acolhimento em regime transitório voluntário de pessoas com 
transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância 
psicoativa.

Além disso, há os Projetos de Inserção Social, que são convênios para 
a realização de iniciativas intersetoriais que garantam o exercício 
de direitos de cidadania, aumento da contratualidade e autonomia, 
apoio à construção de projetos de vida das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, que fazem uso problemático de drogas, por meio 
de ações de promoção de moradia, trabalho e formação/qualificação 
profissional e de projetos articulados de esporte/cultura e lazer. 

2

1
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Principais Resultados

Na área internacional, a SENAD foi responsável por articular e 
compilar as respostas aos questionários internacionais Annual Report 
Questionaire (ARQ) e Individual Drug Seizure (IDS), ambos coordenados 
pelo UNODC, bem como o Questionário de Avaliação do Mecanismo de 
Avaliação Multilateral, da CICAD. Sobre o Mecanismo, a SENAD também 
participa do Grupo de Especialistas Governamentais, responsável pela 
elaboração dos relatórios de avaliação. A Secretaria esteve presente na 
Reunião da Comissão de Entorpecentes, realizada em Viena, participou 
da 3ª Conferência Anual do COPOLAD II, da Reunião de Alto Nível EU-
CELAC e de reuniões técnicas e específicas, de observatórios e de 
redução da demanda. 

Em 2017, as ações do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
foram intensificadas, em 2018, vem realizando regularmente suas 
atividades. Um ponto de destaque foi a edição da Resolução nº 1/2018, 
que definiu novas diretrizes para a revisão da Política Nacional sobre 
Drogas. A partir dessa resolução, foi instituído grupo de trabalho foram 
apresentados os estudos prévios para a nova Política Nacional sobre 
Drogas ainda em 2018. 

Com relação à atuação do Comitê Gestor Interministerial, cumpre 
destacar o papel fundamental na elaboração de forma pactuada do 
edital nº 1/2018 para credenciamento de comunidades terapêuticas.
 
Quanto às vagas em comunidades terapêuticas, foram disponibilizadas 
em média 3,8 mil vagas. Nesse período, houve mais de 13 mil 
acolhimentos em vagas contratadas pela SENAD. Considerando o 
término gradual dos contratos em 2018, foi publicado o edital nº 1/2018 
de credenciamento de novas comunidades. Inscreveram-se para serem 

habilitadas/credenciadas, 614 instituições. Em 05 de novembro, foi 
publicado o resultado final com a habilitação de 492 comunidades 
terapêuticas, representando um potencial de contratação de 10.839 
vagas. Com o novo ciclo de contratação de comunidades iniciado 
a partir do referido edital, alcançou-se o número de 7,1 mil vagas 
contratadas, em consonância com o orçamento disponível para contratar 
em 2018. As vagas remanescentes ficarão adstritas à disponibilidade 
orçamentária para 2019. Isso já representa uma evolução em relação 
aos anos de 2016 e 2017, nos quais foram ofertadas 4.411 e 4.355 
vagas em comunidades terapêuticas. Com os novos contratos firmados 
ao fim de 2018, a projeção é de que será possível a realização de 20 
mil acolhimentos em 2019.
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Destaca-se  que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, gestora 
do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, compete também gerir os 
ativos incorporados ao patrimônio da União em decorrência do trânsito 
em julgado da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico 
de drogas.

Quanto a essa gestão, há que se mencionar os acordos de cooperação 
articulados com os Estados e Distrito Federal para capitalização do 
FUNAD. Em 2018 foram mantidos 13 acordos de cooperação, superando 
o número de 9 acordos mantidos em 2017.  O processo de formalização 
envolve a interlocução com os entes da federação e engloba uma gama 
significativa de interlocuções que acabam por burocratizar o processo. 
Para superar essa dificuldade, a SENAD pretende aperfeiçoar o processo 
de articulação nos Estados e Distrito Federal com o propósito de 
fomentar o procedimento de alienação antecipada. 
No que tange à alienação de ativos do FUNAD, foram realizados 7 
leilões em 2018, com arrecadação bruta de R$ 7.023.440, decorrente 
da alienação de 1.409 ativos, superando, ao final de 2018,  a meta de 
1.200 alienações e ultrapassando os resultados alcançados em 2017, que 
foram de 6  leilões e 1.061 ativos alienados.  A dependência de agentes 
externos (cooperantes) para execução das atividades de leilão é uma 
dificuldade para concretização dessa atividade, tendo em vista que 
não há disponibilidade de recursos humanos e financeiros em volume 
adequado, além da baixa sinergia na logísticas dos atores envolvidos. 

Com relação ao desenvolvimento de Projetos de Inserção Social, em 
2018 foram executados quatorze convênios de PIS. No ano de 2017, em 
que também se executou quatorze convênios, houve término de dois 
e contratação de mais dois em dezembro, que iniciaram sua execução 
em 2018. Assim, pôde-se manter a execução do ano anterior. Os PIS 
executados em 2018 estavam distribuídos pelas seguintes localidades 

Aracaju/SE; Fortaleza/CE; João Pessoa/PB; Macaé/RJ; Petrolina/PE; 
Uberlândia/MG; Maracanaú/CE.
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Inovações e Melhorias

Promoção da política 

sobre drogas

Ateste eletrônico de notas fiscais 
apresentadas pelas comunidades 

terapêuticas.

O Edital de 2018 para contratação 
de comunidades terapêuticas de-
finiu parâmetros para renovação 
dos contratos e para supressão de 

vagas.

Realização de reuniões periódicas 
de monitoramento do planejamento 
estratégico, de ações prioritárias e 

de governança da SENAD.



104 105

Ministério da Justiça

Desafios e Riscos/Incertezas

Promoção da política 

sobre drogas

Redução do uso de drogas pela po-
pulação.

Ampliação da qualidade dos servi-
ços prestados por meio de contratos 

e convênios.

Redução ou contingenciamento de 
recursos voltados para a política so-

bre drogas.

Perda de quadro de pessoal 
da Secretaria.
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        Prioridades e Metas

Promoção da política 

sobre drogas

Mobilização contínua dos atores da 
política sobre drogas.

Política de acolhimento em regime 
residencial transitório voluntário.

Realização de Acordos com Estados 
e Distrito Federal para capitaliza-
ção do Fundo Nacional Antidrogas.

Descontinuidade da política pública 
sobre drogas.

Disponibilizar 6.000 vagas para aco-
lhimento em regime residencial 

transitório.

Ter 12 acordos de cooperação vigen-
tes para capitalização do Fundo Na-

cional Antidrogas.
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Gestão do conhecimento sobre a temática de 
drogas

Fomentar, produzir e gerenciar conhecimento sobre 
a temática de drogas

Por força do decreto nº 5.912/2006, o Observatório Brasileiro de 
Informações sobre Drogas – OBID é responsável pela centralização 
de informações e conhecimentos atualizados sobre drogas, incluindo 
dados de estudos, pesquisas e levantamentos nacionais, produzindo 
e divulgando informações, fundamentadas cientificamente, que 
contribuam para o desenvolvimento de novos conhecimentos aplicados 
às atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e para a criação de modelos 
de intervenção baseados nas necessidades específicas das diferentes 
populações-alvo, respeitadas suas características socioculturais. Em 
cumprimento à essa função, a SENAD, por meio de sua Coordenação-
Geral de Pesquisa e Formação, mantém o Portal do OBID, o Portal 
aberta e financia pesquisas relacionadas à temática drogas.

Promover o acesso a informações relativas à 
temática de drogas

O acesso à informação de qualidade sobre drogas é uma importante 
atividade de prevenção e redução da demanda por drogas. Nesse 
sentido, para efetivar a conscientização sobre o tema a informação 
veiculada deve ser científica, baseada em evidências. A sensibilização da 

sociedade acerca do assunto é feita pela SENAD por meio da realização 
de eventos com a participação da sociedade e da comunidade científica 
para apresentar e debater questões relacionadas à temática drogas.

Fomentar, produzir e coordenar a formação técnica na 
temática de drogas

A SENAD fomenta diversos cursos na temática drogas para formação 
técnica, presencial e à distância, de atores envolvidos nessa política 
pública, como profissionais da saúde, professores da educação básica, 
agentes do sistema penitenciário, profissionais da justiça etc. Essa 
é uma ação fundamental para que os atores tenham a capacitação 
necessária para lidar com os desafios da política sobre drogas.

1

2

3
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Principais Resultados

O Portal do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas passou 
por reestruturação, sendo que em 2017 foram desenvolvidos produtos, 
por meio de consultores técnicos do PNUD, de desenvolvimento e 
implementação do plano de comunicação e exposição de conteúdo do 
OBID.  O Portal foi relançado durante a Semana Nacional de Políticas 
sobre Drogas, no dia 25 de junho de 2018. O portal disponibiliza 
estudos, pesquisas, vídeos e outros materiais elaborados pela SENAD 
na temática drogas. Desde seu relançamento, o portal obteve mais 
de 69,7 mil acessos em 2018, superando a meta de 30 mil acessos 
estabelecida para o ano de 2018. O Portal passa por melhoria contínua 
e já foram iniciados os trabalhos no 2º semestre de 2018 para a inclusão 
do georreferenciamento das comunidades terapêuticas contratadas 
pela SENAD, que será finalizado em 2019.
O financiamento de pesquisas relacionadas à temática drogas, por 
parte da SENAD, é um ponto fundamental para a efetividade da política 
pública, além de impactar diretamente no cumprimento da finalidade 
do OBID. Em 2018, a SENAD fomentou 17 pesquisas, sendo 4 delas 
firmadas em 2017 e as demais firmadas em anos anteriores.

Na Semana Nacional de Política sobre Drogas, que marcou o 
relançamento do portal do Observatório de Informações sobre Drogas 
(OBID), contou com a programação de painéis sobre cinco temas: i) 
ações de prevenção ao uso de drogas; ii) ações de cuidado e reinserção 
social em comunidades terapêuticas; iii) redução da demanda e da 
oferta; iv) intersecções entre o uso, tráfico e homicídios no brasil; v) 
políticas internacional e nacional sobre drogas. Além disso, foi realizado 
talk show com a jornalista Mônica Nóbrega no qual dependentes deram 
testemunho das dificuldades para recuperação e superação da sua 
dependência.

Em relação à formação técnica, em 2018, 6 Centros Regionais de 
Referência (CRRs) estiveram em funcionamento. Além disso, destaca-
se a realização do curso ESCUTA - Estratégias Integradas de Cuidado 
aos Usuários de Álcool e outras Drogas, em formato EaD, que ofereceu 
7.000 vagas com foco nos diversos profissionais da área da saúde, e do 
curso Lassus - Linhas de Cuidado e Atenção aos Usuários de Álcool e 
outras Drogas no Sistema Penitenciário, com 3.853 inscritos. 
Por fim, destaca-se a disponibilização de cursos de educação a 
distância por meio do Portal Aberta, no qual foram oferecidos, em 
2018, 21 módulos autoinstrucionais sobre drogas nos seguintes eixos: i) 
fundamentos e políticas; ii) práticas; e iii) instrumentos. 
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Inovações e Melhorias

Gestão do 

conhecimento sobre a 

temática de drogas

Reestruturação (inovação da diagra-
mação) e relançamento do Portal do 

OBID.

Disponibilização de novos conteú-
dos no OBID.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Gestão do 

conhecimento sobre a 

temática de drogas

Fortalecimento do OBID como repo-
sitório de pesquisas, estatísticas e 
informações sobre drogas.

Redução ou contingenciamento de 
recursos voltados para a pesquisa 

na temática drogas.

Ampliação do alcance da formação 
técnica sobre drogas para atores-
-chave da política pública como pro-
fessores, profissionais da saúde etc.

Disponibilização de novos conteú-
dos no OBID.
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Prioridades e Metas

Gestão do 

conhecimento sobre a 

temática de drogas

Melhoria contínua do Portal do 
OBID.

Fomento a realização de estudos, 
pesquisas e levantamentos.

Formação técnica de atores na 
temática drogas.

Obter 30 mil acessos no Portal do 
OBID.

Inclusão do georreferenciamento de 
comunidades terapêuticas no portal 

do OBID.

Oferta de informações que subsi-
diem o planejamento e implementa-

ção das Políticas sobre Drogas.
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Cadeia 4
Defesa da concorrência e do consumidor como 
Valor Público

A defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor também compõe uma das competências do Ministério da Justiça. Ao 
analisarmos os processos dessa temática, ficou evidente a necessidade de estruturar uma cadeia específica que tratasse da entrega “Defesa da 
concorrência e do consumidor”, aspectos de natureza singular na atuação do MJ.

Esta cadeia contempla dois macroprocessos. O primeiro, “Proteção da Concorrência”, compreende os processos de atuação direta do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no zelo pela livre concorrência do mercado de forma preventiva, repressiva e educativa. O segundo 
macroprocesso, “Defesa do Consumidor”, compreende processos da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), mais diretamente ligada 
à Gestão da Política Nacional de Relações de Consumo, monitoramento e defesa dos direitos do consumidor e à disseminação dessa temática 
junto à sociedade. 
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Defesa da concorrência e do consumidor como Valor Público

Objetivos estratégicos

Em relação ao tema de defesa da concorrência e do consumidor do 
Ministério da Justiça, os objetivos estratégicos estão relacionados a 
“Ampliar a escala e a efetividade das ações de defesa da concorrência 
e do consumidor”.

A Unidade do MJ envolvida nesta cadeia é a Secretaria Nacional do 
Consumidor – SENACON.

Principais resultados 2018

No âmbito do Planejamento Estratégico, ficou estipulado como meta até 
o final de 2019 a finalização de 1.625.320 reclamações na Plataforma 
Consumidor.gov.br, partindo do total de 509.995 demandas registradas 
entre maio de 2014 a dezembro de 2016:
• 2017: Meta - 905.320 registros (Resultado: 980.743 registros – 8,33% 
maior que a meta)

• 2018: Meta - 1.265.320 registros (Resultado: 1.590.387 registros em 
2018 – 25,6% maior que a meta)
• 2019: 1.625.320
Quanto às capacitações ofertadas pelas Secretaria Nacional do 
Consumidor, informamos que as mesmas totalizam, entre os 
exercícios de 2017 e 2018, 16.318 certificados emitidos, 8.018 e 8.300 
respectivamente.

CUSTO POR MACROPROCESSO
(Custo Total MJ - R$ 222.321.286,06)

Defesa do Consumidor
0,18%

394.425,11
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Defesa do consumidor

Elaborar e gerir a Política Nacional das Relações de 
Consumo

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), criada pelo Decreto 
nº 7.738, de 28 de maio de 2012, integra o Ministério da Justiça e 
tem suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do 
Consumidor, no art. 3º do Decreto n° 2.181/97 e no art. 18 do Decreto 
nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016.
O Plano Nacional de Consumo e Cidadania tem por finalidade a 
promoção, proteção e defesa dos consumidores em todo o território 
nacional, por meio da integração e articulação de políticas, programas 
e ações, que são coordenados pela União em mútua colaboração dos 
Estados, Distrito Federal e a sociedade. Como resultado da gestão 
do PLANDEC, foram capacitados 17.532 cidadãos desde 2016, todos 
com emissão de certificado. Considerável ampliação dos serviços 
públicos ofertados por meio da Plataforma Consumidor.gov.br, que 
em 2016 contava com 401.611 cidadãos cadastrados e no final de 
2018 possuía 1.172.052 cidadãos que utilizavam esse serviço público 
para solucionarem suas demandas de consumo. Visando a garantia de 
produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho, houve significativo avanço no portal de 
recalls da Senacon (justiça.gov.br/recall), devidamente detalhado no 
item “Principais Resultados”.

Fiscalizar o cumprimento das normas de defesa do 
consumidor e aplicar sanções em âmbito nacional

A Coordenação de Sanções Administrativas é unidade do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor indispensável às relações de 
consumo, pois é por intermédio desta área que ocorre a verificação 
das infrações, aplicação de sanções administrativas, com vistas a 
corrigir determinada postura do mercado, e, propiciando, inclusive, 
a reparação de danos aos consumidores. É importante mencionar 
que a sanção administrativa, além de possuir finalidade pedagógica, 
sobretudo para evitar a ocorrência de episódios semelhantes no futuro 
é também repressiva e punitiva, de modo a restabelecer o status quo 
ante. 
Dessa forma, a Coordenação de Sanções Administrativas é 
multitemática, responsável pela tutela de diversos temas, tais como: 
Comércio Eletrônico, Garantia, Maquiagem de Produto, Oferta e 
Publicidade, Planos de Saúde, Práticas Abusivas, Prêmios e Sorteios, 
Produtos e Serviços, Rotulagem, Serviço de Atendimento ao Consumidor 
(SAC), Seguros, Serviços Financeiros, Telefonia, Transporte Aéreo, 
dentre outros.  Como se verifica, é grande a diversidade de assuntos 
e demandas que se relacionam à atuação da Coordenação de Sanções 
Administrativas. A Coordenação foi criada em 2012, no momento da 
criação da própria Senacon.

Fomentar, produzir e disseminar conhecimento sobre 
a proteção e defesa do consumidor 

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor - ENDC possui como missão 

1
2

3
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promover e executar programas e ações de capacitação, construção 
e disseminação do conhecimento na área de proteção e defesa do 
consumidor, com vistas ao fortalecimento do SNDC e ao empoderamento 
do consumidor. Dessa forma a Escola apresenta ofertas semestrais de 
cursos para o SNDC, sociedade e órgãos parceiros. No Portal da Defesa do 
Consumidor e no da ENDC, a equipe da Escola divulga notícias da defesa 
do consumidor, atividades educacionais no portal da ENDC, calendário de 
cursos, notícias de Recall, plataforma consumidor.gov.br, dentre outras 
notícias voltadas para a proteção e defesa do consumidor. Em 2018 a 
Senacon lançou o Projeto Capacitação: Inovação em prol do consumidor 
que visa contribuir para a implementação de ações voltadas para a 
melhoria dos processos de atendimento ao consumidor. Neste projeto 
estão importantes segmentos estratégicos de mercado que participam 
da plataforma consumidor.gov.br, a saber: bancos, telecomunicações, 
indústria, varejo e saúde suplementar. A capacitação e qualificação 
profissional na perspectiva da defesa do consumidor para aqueles 
que lidam com o relacionamento com o cliente é fundamental para a 
prevenção e redução de conflitos, bem como para a educação para o 
consumo, atendendo aos objetivos da Política Nacional das Relações de 
Consumo como a educação e informação de fornecedores quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo, 
o que ampliou no número de capacitados na plataforma de Educação a 
Distância da ENDC. Em maio de 2018, a Senacon participou da Semana 
de Educação Financeira, onde através da ENDC apresentou o Programa 
de Educação Financeira para Consumidor, o qual seu objetivo é ampliar 
o conhecimento dos consumidores relacionado a produtos e serviços 
financeiros, orçamento doméstico e planejamento financeiro, com 
foco em exemplos concretos e na compreensão sobre seus direitos.

Integrar e fortalecer o Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor 

Articulação de atores governamentais e não governamentais, de todas as 
esferas e promoção da integração dos órgãos e entidades que compõem 
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tal como preconizado nos 
artigos 105 e 106 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor 
- CDC). Promoção de um espaço e disponibilização de meios para a 
participação da sociedade na formulação da política nacional das 
relações de consumo. Realização dos encontros oficiais dos órgãos e 
entidades que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - 
SNDC (congresso anual de defesa do consumidor e reuniões da SENACON 
com o SNDC), implementação de ações e iniciativas que promovam 
a atuação articulada dos membros do Sistema e implementar meios 
para que a SENACON exerça a coordenação da política nacional das 
relações de consumo, incluindo a produção e distribuição de material 
e a realização de reuniões.

Monitorar e promover a defesa do consumidor junto 
aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado 
de consumo

A Coordenação-Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado é 
responsável em coordenar e desenvolver estudos e pesquisas relativas 
a temas de interesse da proteção e defesa do consumidor. A CGEMM 
tem por finalidade coordenar e promover ações de monitoramento e 
fiscalização do mercado de consumo, utilizando as informações obtidas 
nos sistemas de informação de defesa do consumidor, além de outras 
fontes, acompanhando e participando de consulta e audiências públicas 

4
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relativas à proteção e defesa do consumidor. A CGEMM elabora material 
técnico, objetivando informar os consumidores e orientar os membros 
do SNDC sobre serviços e produtos, além de propor medidas para o 
aperfeiçoamento das ações de proteção e defesa do consumidor.

Desenvolver e manter atualizados bancos de dados 
de atendimento e proteção do consumidor

A Coordenação Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa 
do Consumidor - Sindec é responsável pela gestão de dois sistemas: 
Consumidor.gov.br e Sindec. O Consumidor.gov.br é um serviço público 
para solução de conflitos de consumo pela internet, monitorado 
pela Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon - do Ministério da 
Justiça, Procons, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Órgãos de 
controle, Agências Reguladoras, entre outros órgãos, e também por 
toda a sociedade. O serviço viabiliza o recebimento e o tratamento 
de reclamações que eventualmente não foram resolvidas por meio 
dos canais tradicionais de atendimento da empresa, evitando que 
se transformem em litígios administrativos e/ou judiciais. Já o 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), 
na linha do que determinam os artigos 105 e 106 da Lei nº 8.078, é 
uma política pública que, por meio de um conjunto de soluções 
tecnológicas, representa um eixo fundamental de integração do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e de fortalecimento 
da ação coordenada e harmônica entre seus órgãos. O Sindec permite 
o registro dos atendimentos individuais a consumidores, a instrução 
dos procedimentos de atendimento e dos processos de reclamação, 
além da gestão das políticas de atendimento e fluxos internos dos 
Procons integrados e a elaboração de Cadastros Estaduais e Nacional 
de Reclamações Fundamentadas. Todo esse trabalho, harmônico e 

articulado entre os Procons, gera informações que são consolidadas 
nos bancos de dados estaduais e replicados na base de dados nacional 
do Sindec no âmbito do Ministério da Justiça.

6
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Principais Resultados

Desenvolver e manter atualizados bancos de dados de 
atendimento e proteção do consumidor

O Consumidor.gov.br conta com um índice médio de resolutividade de 
81%, tendo suas reclamações respondidas pelas empresas em um prazo 
médio de 7 dias. A nota média de satisfação do consumidor é de 3,3. A 
plataforma já conta com um total de 476 empresas cadastradas e 1,5 
milhão de reclamações registradas. Em 2017, 55 fornecedores aderiram 
ao serviço e foram registradas 470.748 reclamações, em 2018, 65 
fornecedores já aderiram à plataforma e 609.644 reclamações foram 
registradas. Já no Sindec, foram registrados 2.287.459 atendimentos 
no ano de 2017. Em 2018, foram registrados 2.274.374 atendimentos. 
Em 2017 foram integrados 37 Procons e em 2018 foram integrados 64 
Procons.

Monitorar e promover a defesa do consumidor junto aos 
órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo 

A CGEMM teve 06 participações importantes no âmbito dos perfis 
tarifários das linhas aéreas, participou de reuniões significativas de 
Grupo de Trabalho sobre seguro DPVAT, organizado pela SUSEP/RJ; da 
3ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) em março de 
2018. Houve 3 participações importantes nas reuniões do Comitê de 
Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações em conjunto 
com o IDEC e PROCON’S para tratativas sobre Banda Larga nas Escolas, 
Boas Práticas e políticas de educação para o consumo. Há 03 propostas 
de ACT’s apresentadas à ANVISA, ANS e INSS cujo objeto consiste em 
proporcionar transparência e relação com operadoras de Plano de 
saúde (ANS e ANVISA) e sobre problemas dos empréstimos consignados 

(INSS).

Fomentar, produzir e disseminar conhecimento sobre a 
proteção e defesa do consumidor

Em 2017 foram realizadas 18 ofertas dos cursos da ENDC, e com 5.747 
aprovados. Em 2018, até o momento, foram realizadas 17 ofertas 
dos cursos da ENDC, e foram alcançados 8.300 aprovados. Os cursos 
ofertados pela ENDC são:

1. Introdução a Defesa do Consumidor;
2. Oferta e Publicidade;
3. Consumo Seguro e Saúde;
4. Formação de Tutores;
5. Princípios e Direitos Básicos dos Consumidores;
6. Vigilância Sanitária e Defesa do Consumidor;
7. Elaboração de Projetos e Execução de Convênios;
8. Planos de Saúde e Relações de Consumo;
9. Curso 1 – Educação Financeira para Consumidores – Planejar para 
Realizar Sonhos;
10. Curso 2 – Educação Financeira para Consumidores – Dominando 
Emoções e Criando Novos Hábitos; e
11. Curso 3 – Educação Financeira para Consumidores – Inteligência 
Financeira: Saia do Sufoco.

Fiscalizar o cumprimento das normas de defesa do 
consumidor e aplicar sanções em âmbito nacional

A produção da Coordenação de Sanções Administrativas no exercício 
de 2017 contou com a abertura de 30 Averiguações Preliminares, 
13 instaurações de processos administrativos, aplicação de sanção 
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administrativa de multa em 03 processos administrativos e 18 notas técnicas contendo subsídios para atuação da Advocacia-Geral da União nos 
processos judiciais. No exercício de 2018, foram abertas 30 Averiguações Preliminares, foram instaurados 10 processos administrativos, aplicação 
de sanção administrativa de multa em 05 processos administrativos e 08 notas técnicas contendo subsídios para atuação da Advocacia-Geral da 
União nos processos judiciais. Foram recebidos, analisados e monitorados 102 procedimentos de recall em 2018 até o presente momento. Em 
2017, o número total de recalls no ano foi de 139. Ademais, houve significativo avanço no portal de recalls da Senacon (justiça.gov.br/recall), 
com o total de 238 recalls com seus dados completamente publicados no portal e mais de outros 200 em fase de publicação. Em 2017, foram 
menos de 100 os recalls inseridos no sistema. Em 2018, foram concluídos 150 procedimentos administrativos relativos à produtos perigosos, 
tendo sido descartado o risco aos consumidores brasileiros.
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Inovações e Melhorias

Defesa do consumidor

Consolidação da Plataforma Go-
vernamental, “Consumidor.gov.br” 
como canal de atendimento ao con-

sumidor.

Mudança na metodologia de aprova-
ção de projetos, com a formação de 
um Banco de Projetos que permitirá 
o CFDD de forma mais célere sele-
cionar e aprovar projetos do poder 

público.

Atualização do regimento Interno 
– prevendo a possibilidade de reu-
niões e deliberação por sistemas 
eletrônicos e fortalecimento das es-

truturas administrativas.

Ampliação dos atendimentos ao 
consumidor por meio de canais não 
presenciais de resolução de confli-

tos(Consumidor.gov.br).

Reengenharia da estrutura orça-
mentária do FDD com o incremento 
de 05 planos orçamentários que ti-
veram por base os eixos temáticos 
historicamente desenvolvidos pelo 

CFDD.

Ampliação em 15% (até setembro 
de 2018) do quantitativo de aprova-
dos em cursos oferecidos pela ENDC 

(2017: 5747; 2018: 6790).
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Inovações e Melhorias da Plataforma Consumidor.gov.br

                                                        https://www.consumidor.gov.br/pages/indicador/infografico/abrir
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Evolução de atendimentos na Plataforma Consumidor.gov.br
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Desafios e Riscos/Incertezas

Defesa do consumidor

Incorporar e dar sustentabilidade 
à Plataforma Consumidor.gov.br no 

âmbito do Ministério da Justiça.

Capacidade de execução, fiscaliza-
ção e desenvolvimento de meios de 
transparência na execução de um 
orçamento de R$ 714.234.529,00, 
face a atual estrutura da Coordena-

ção de Direito Difuso.

Manter a atualização dos cursos 
oferecidos pela ENDC sem o auxílio 

especializado pedagógico..

A ausência de internalização da Pla-
taforma Consumidor.gov.br poderá 
acarretar na suspensão dos serviços 

disponibilizados à sociedade.

A ausência de reforço estrutural e a 
disponibilização de mão de obra ca-
pacitada ao FDD poderá retardar os 
procedimentos para formalização 

de parcerias.

Reforçar a equipe pedagógica da Es-
cola Nacional de Defesa do Consumi-

dor - ENDC



124

Ministério da Justiça

Prioridades e Metas

Defesa do consumidor

Internalizar a plataforma consumi-
dor.gov.br na estrutura informatiza-

da do Ministério da Justiça.

Em 2018 a meta física do FDD con-
sistia na consecução de 14 que 
foram selecionados no edital de 
chamamento biênio 2017/2018. Du-
rante o ano foram empenhados va-
lores para a consecução de 11 pro-
jetos, havendo neste interim uma 
desistência, o número representa o 
atingimento de 79% da meta física 

estimada.

Alcançar em 2019, pela SENACON, o 
total de 13.000 pessoas capacitadas 
externas ao Ministério da Justiça.

Avaliar e enquadrar os sistemas que 
dão sustentabilidade à plataforma 

até dezembro de 2018.

Para os convênios e congêneres fir-
mados foram empenhados 95% dos 
recursos orçamentários previstos e 

disponibilizados.  
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Cadeia 5
Preservação e difusão da memória nacional e desenvolvimento da democracia como Valor Público

O Ministério da Justiça possui como uma de suas competências a gestão da política nacional de arquivos, atuando na guarda e preservação de 
informações para dar acesso aos cidadãos e aos órgãos do Governo Federal. Neste sentido, entendeu-se como a grande entrega dessa cadeia a 
“Preservação e difusão da memória nacional e desenvolvimento da democracia”. 

Essa cadeia é formada por apenas um macroprocesso, “Preservação da memória nacional”, o qual é composto por processos do Arquivo Nacional 
- AN, Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Comissão de Anistia - CA.
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Preservação e difusão da memória nacional e desenvolvimento da democracia como Valor Público

Objetivos estratégicos

Em relação ao tema Preservação e Difusão da Memória Nacional e 
Desenvolvimento da Democracia do Ministério da Justiça, os objetivos 
estratégicos relacionados são o de “Promover o acesso à justiça e 
proteger os direitos do cidadão” e “Aprimorar mecanismos de gestão 
do conhecimento de preservação e difusão da memória arquivística”.
As unidades do MJ envolvidas nesta cadeia são o Arquivo Nacional – AN, 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI e a Comissão de Anistia – CA.

Principais resultados 2018

No ano de 2018, foram alcançados os seguintes resultados relativos à 
preservação da memória nacional:
1. 9.031.550  de acessos às bases de dados para recuperação de 
informações sobre o acervo do Arquivo Nacional (aumento de 202,3% 
em comparação ao ano de 2017 no qual foram registrados 2.987.837 
acessos);
2. 1.939.189 de documentos do acervo do Arquivo Nacional consultados 
(aumento de 60,4% em relação a 2017 que totalizou 1.209.308 
documentos consultados);

3. 51.778 usuários atendidos no Arquivo Nacional, presencial e à 
distância, o que representa 76,8% do resultado alcançado em 2017 
(67.382 usuários atendidos); 

4. 89% dos órgãos e entidades integrantes do SIGA com grau de 
desenvolvimento em gestão de documentos identificado, cujo 
diagnóstico foi iniciado em 2018.
5. 1.516 vagas disponibilizadas para capacitação na área de arquivos 
pelo Arquivo Nacional e pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ 
(aumento de 81,3% em comparação ao ano de 2017 quando foi 
disponibilizado o total de 836 vagas para capacitação).

CUSTO POR MACROPROCESSO
(Custo Total MJ - R$ 222.321.286,06)

Preservação de 
memória 

2,79%

6.203.976,24
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Preservação da memória nacional

Coordenar e gerir o 
Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo

Conforme o Decreto nº 4.915, de 12/08/2003, o Sistema de Gestão 
de Documentos de Arquivo (SIGA) organiza as atividades de gestão 
de documentos de arquivo no âmbito dos órgãos e entidades da 
administração pública federal com a finalidade de racionalizar a 
produção, reduzir os custos operacionais e de armazenagem e garantir, 
de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo, bem como 
preservar o patrimônio documental arquivístico da administração 
pública federal.
Compete ao Arquivo Nacional, como órgão central do SIGA, orientar 
e acompanhar, junto aos órgãos e entidades integrantes do sistema, 
a aplicação das normas técnicas e a implementação das atividades de 
gestão de documentos de arquivo, além de promover a disseminação 
de normas técnicas e informações de interesse para o sistema, o 
intercâmbio de cooperação técnica com instituições e sistemas afins 
e a capacitação de servidores públicos federais que atuam na área de 
gestão de documentos de arquivo. Portanto, contribui para a ampliação 
do acesso à informação atuando no acompanhamento e implantação de 
programas de gestão de documentos de arquivo nos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo.

Além de prestar orientações técnicas a órgãos e entidades integrantes 
do SIGA, realiza a capacitação de servidores públicos federais na 
área de gestão de documentos e aprova a eliminação de documentos 
arquivísticos da administração pública federal. Atua também no 

mapeamento da estrutura administrativa da administração pública 
federal por meio da implementação do Programa Permanente de 
Memória da Administração Pública Brasileira (MAPA), que sistematiza 
informações sobre a história da administração pública desde o período 
colonial.

Preservar, dar acesso e 
difundir o acervo nacional

O Arquivo Nacional é responsável por coordenar as atividades de 
tratamento técnico, preservação, acesso e difusão dos documentos 
sob a sua guarda, um valioso patrimônio documental que imprime 
aspectos históricos, sociais e culturais da sociedade brasileira, bem 
como da admistração do Estado desde o Império aos dias atuais, além 
da documetação colonial cuja mais antiga data do séc. XV. Além disso, 
presta orientação técnica e realizada capacitação de instituições 
custodiadoras de acervos arquivísticos, em especial a órgãos e entidades 
da administração pública federal. 
O Arquivo Nacional conserva hoje, no Rio de Janeiro e em sua sede em 
Brasília, mais de 60 km de documentos textuais (45km no Rio de Janeiro 
e 15km em Brasília), cerca de 1,74 milhão de fotografias e negativos, 
200 álbuns fotográficos, 15 mil diapositivos, 4 mil caricaturas e charges, 
3 mil cartazes, mil cartões postais, 300 desenhos, 300 gravuras e 20 
mil ilustrações, além de cerca 50 milmapas e plantas de arquitetura e 
engenharia, 80 mil documentos audiovisuais, mais de 16 mil registros 
sonoros e uma coleção de livros raros que supera 8 mil títulos. O acervo 
digital ocupa, atualmente, 494,2 terabytes do storage.

1

2
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Acompanhar e implementar a 
política nacional de arquivos

As ações visando à consolidação da política nacional de arquivos são 
emanadas do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, órgão colegiado 
vinculado ao Arquivo Nacional, que tem por finalidade definir a política 
nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central do Sistema 
Nacional de Arquivos (SINAR), bem como exercer orientação normativa 
visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 
arquivo.
Para acompanhar a implementação da política nacional de arquivos, o 
Arquivo Nacional atua no assessoramento ao CONARQ na consecução 
de suas atividades regimentais, na prestação de assistência técnica 
aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, 
na articulação com instituições custodiadoras de acervos e outros 
órgãos públicos nas áreas de educação, cultura, ciência e tecnologia, 
informação e informática, bem como na elaboração de cadastros 
nacionais de arquivos públicos e privados e no desenvolvimento de 
atividades censitárias referentes a arquivos.

3
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Principais Resultados

O Arquivo Nacional iniciou, em 2018, o diagnóstico do grau de 
desenvolvimento em gestão de documentos de arquivo de órgãos e 
entidades integrantes do SIGA, como uma das entregas do projeto 
estratégico “Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do SIGA” que vem 
sendo implementado desde 2017. O Arquivo Nacional desenvolveu uma 
escala de avaliação do nível de maturidade para identificar o grau de 
desenvolvimento em gestão de documentos de arquivo. Participaram 
do diagnóstico 212 órgãos e entidades integrantes do SIGA. O resultado 
do diagnóstico foi apresentado no VI Seminário Nacional do SIGA 
que também teve como objetivo apresentar: i) orientações para a 
implantação de programas de gestão de documentos de arquivo; ii) 
reflexões sobre a atualização da Resolução n. 14 do CONARQ; iii) 
discussão sobre o papel da gestão de documentos de arquivo no processo 
de desburocratização e transparência administrativa do Estado; e 
iv) apresentação de boas experiências em gestão de documentos 
na Administração Pública Federal. É importante destacar ainda as 
seguintes ações realizadas no âmbito do projeto “Desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo 
– SIGA”: i) realização de duas reuniões da Comissão de Coordenação 
do SIGA – CCSIGA; ii) publicação de Portaria com o levantamento das 
atividades críticas para o funcionamento do SIGA; e iii) elaboração do 
documento de visão do sistema informatizado (eSIGA) que dará suporte 
às atividades do SIGA.

Nas ações relativas à Gestão de Documentos de Arquivo, o Arquivo 
Nacional contribuiu para a ampliação do acesso à informação 
atuando no acompanhamento e implantação de programas de gestão 
de documentos de arquivo nos órgãos e entidades integrantes do 

SIGA, bem como no mapeamento da estrutura administrativa da 
administração pública federal. Além de 1.724 orientações técnicas 
prestadas a 187 órgãos e entidades integrantes do SIGA no ano de 
2018 (aumento de 110,2% e 29%, respectivamente, em comparação 
ao ano de 2017), o Arquivo Nacional realizou capacitação na área de 
gestão de documentos de 229 servidores públicos federais e aprovou 
a eliminação de, 39.620 metros lineares de documentos arquivísticos 
da Administração Pública Federal (cerca de 277 milhões de páginas), o 
que representa um aumento de 198,8% em relação ao ano anterior. O 
Programa Permanente de Memória da Administração Pública Brasileira 
(MAPA) alcançou o total de 140.130 acessos ao portal e 12.260 acessos 
à base de dados que armazena informações sobre diversos órgãos da 
estrutura administrativa brasileira em diferentes períodos. 

No âmbito do Programa Permanente de Preservação e Acesso de 
Documentos Arquivísticos Digitais (AN Digital), deu-se continuidade 
à implantação do repositório digital confiável para preservação e 
acesso aos documentos arquivísticos digitais. Ressalte-se também a 
realização das seguintes ações: 1) atualização da Resolução n. 14 do 
CONARQ (Código de Classificação e Tabela Básica de Temporalidade e 
Destinação de Documentos de Arquivo relativos as Atividades-Meio da 
Administração Pública); 2) apresentação de nota técnica com avaliação 
do PL 7920/2017, que trata do processo de digitalização; 3) publicação 
de recomendações sobre o uso do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) nos órgãos e entidades federais; e 4) apresentação de nota técnica 
sobre o registro de microfilmagem.
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Principais Resultados

Nas ações relativas à Preservação do Acervo, foram desenvolvidas ações 
de ampliação do controle e disponibilização de informações ao cidadão 
de fundos documentais, que resultaram: i) no processamento técnico 
de 185.574 documentos; ii) na reformatação de 189.151 documentos; 
iii) na conservação de 372.825 documentos; iv) na restauração de 4.227 
documentos; v) na emissão de 1.007 certidões probatórias. Além disso, 
foram prestadas 45 orientações técnicas e capacitadas 462 pessoas de 
diversas instituições para processamento arquivístico e preservação de 
acervos. Em 2018, foram inseridos 505.347 registros sobre o acervo no 
Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, bem como estavam 
disponíveis 443.814 documentos digitais para acesso online ao público 
no sistema (aumento de 80,9% em relação ao ano anterior). 

No âmbito das ações de Acesso ao Acervo, cumprindo sua missão de dar 
acesso à informação e garantir ao cidadão os seus direitos, o Arquivo 
Nacional realizou 51.778 atendimentos aos usuários, nas modalidades 
presencial e à distância. No ano de 2018, foram registrados 9.031.550 
acessos às bases de dados de consulta ao acervo, bem como foram 
consultados 1.939.189 documentos, presencialmente ou no Sistema de 
Informações do Arquivo Nacional (SIAN), representando um aumento 
de 202,3% e 60,4%, respectivamente, em comparação ao ano de 2017. 
Quanto à Difusão do Acervo, foram realizados 36 eventos técnico-
culturais, com destaque para o evento que marcou os 130 anos da 
Abolição da Escravatura no Brasil. Os sítios eletrônicos de difusão 
do acervo e promoção da instituição registraram 6.160.156 acessos 
e as redes sociais alcançaram 197.911 seguidores. Foram editadas 8 
publicações técnico-científicas e o Arquivo Nacional recebeu 6.297 
visitantes nas ações educacionais.
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Principais Resultados

No plano da Política Nacional de Arquivos, o Conselho Nacional de 
Arquivos – Conarq realizou a orientação técnica a cerca de 248 órgãos 
e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 
Foram inseridas 50 instituições no Cadastro Nacional de Entidades 
Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (aumento de 19% em comparação 
a 2017). O Conarq realizou também a capacitação de cerca de 1.032 
profissionais de diversas instituições do país na área arquivística, o 
que representa um aumento de 129,3% em relação ao ano de 2017. 
O sítio eletrônico do Conarq contabilizou 652.372 acessos em 2018, 
correspondendo a um aumento de 236,3% em relação ao ano de 2017, 
quando foram contabilizados 194.000 acessos.
Na área de projetos especiais interinstitucionais e de promoção do 
direito à memória e à verdade, destaca-se a continuidade das ações 
do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) – 
Memórias Reveladas. A Rede Memórias Reveladas atingiu, em 2018, a 
marca de 155 entidades parceiras no Brasil e no exterior. Atualmente, 
o Banco de Dados Memórias Reveladas, disponível na Internet, possui 
549.668 registros de informações inseridas por instituições parceiras. 
Na nova versão do banco de dado, foi realizada a inclusão de 12.000.770 
páginas de documentos digitalizados do acervo do Arquivo Nacional. 
O Arquivo Nacional deu continuidade ao projeto de digitalização do 
acervo da extinta DOPS no estado de Pernambuco, tendo concluído a 
digitalização de 818.982 páginas. Em 2018, as redes sociais do Centro 
de Referência Memórias Reveladas alcançaram o total de 13.100 
seguidores.



134

Ministério da Justiça

122



134 135

Ministério da Justiça

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NACIONAL



136

Ministério da Justiça



136 137

Ministério da Justiça

Inovações e Melhorias

Preservação da 

memória nacional

Redução do prazo de atendimento 
às demandas dos usuários ao acervo 

de entrada de estrangeiros.

Implantação de autenticação digi-
tal no processo de reprodução de 
documentos do acervo do Arquivo 

Nacional.

Implantação do novo sistema do 
serviço de consulta à distância do 

Arquivo Nacional.

Atualização do Sistema de Informa-
ções do Arquivo Nacional.

Atualização do Banco de Dados Me-
mórias Reveladas.

Implantação do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) no Arquivo Na-

cional.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Preservação da 

memória nacional

Ampliação do grau de desenvolvi-
mento em todos os órgãos e entida-

des integrantes do SIGA.

Fortalecimento do Conselho Nacio-
nal de Arquivos (CONARQ).

Ampliação e modernização do aces-
so ao acervo arquivístico do Arquivo 

Nacional.

Falta de prioridade dos órgãos e 
entidades integrantes do SIGA às 

atividades gestão de documentos.

Não aplicação dos normativos de 
gestão de documentos pelos órgãos 

e entidades integrantes do SIGA.

Contingenciamento do orçamento 
do Arquivo Nacional.
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Prioridades e Metas

Preservação da 

memória nacional

Realização do diagnóstico do grau 
de desenvolvimento em todos os 
órgãos e entidades integrantes do 

SIGA.

Aperfeiçoamento do modelo de go-
vernança e implantação de sistema 
de monitoramento e controle do 

SIGA.

Ampliação da implantação de pro-
gramas de gestão de documentos 
nos órgãos e entidades integrantes 

do SIGA.

Implantação de infraestrutura tec-
nológica no Arquivo Nacional para 
recolhimento, preservação e acesso 

dos documentos digitais.

Ampliação da difusão e da disponi-
bilização do acervo em meio digital 
e aperfeiçoamento do atendimento 

ao usuário.

Ampliação das ações de orientação 
técnica e capacitação do Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ).
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Cadeia 6
Participação e suporte à tomada de decisão no Governo Federal como Valor Público

Uma das competências do Ministério da Justiça diz respeito à execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos ou 
a assuntos dos quais o MJ é partícipe, mas que não constituem a sua vocação principal. Essa cadeia contemplou processos dessa natureza, os 
quais demonstram uma atuação do Ministério de forma diferente das demais, uma vez que a entrega de valor é direcionada à “Participação e 
suporte à tomada de decisão do Governo Federal”. 

Dois macroprocessos completam essa cadeia, sendo eles “Articulação ente poderes e setores” e “Articulação internacional”. São exemplos 
desses processos o suporte em aperfeiçoamento normativo, demarcação de terras indígenas, articulação com o Sistema de Justiça e acordos 
bilaterais ou multilaterais. Em todos esses casos, a atuação do Ministério da Justiça contribui para a tomada de decisão de outras instâncias, as 
quais necessitam ser retratadas como um cliente que requer valor.
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Cadeia 6
Participação e suporte à tomada de  decisão no Governo Federal como Valor Público

Objetivos estratégicos

Em relação ao tema cooperação governamental e intersetorial do 
Ministério da Justiça, não há objetivos estratégicos relacionados.

As unidades envolvidas do MJ nesta cadeia são a Secretaria Nacional 
de Justiça – SNJ, Fundação Nacional do Índio – FUNAI e a Consultoria 
Jurídica – CONJUR.

Principais resultados 2018

Em 2018 a SNJ tramitou 6.424 processos de cooperação jurídica 
internacional em matéria civil e penal, inclusive em assuntos de 
prestação internacional de alimentos, subtração internacional de 
crianças, adoção internacional, extradição, transferência de pessoas 
condenadas e transferência da execução da pen.

Além disso, participou da negociação de 10 acordos de cooperação 
jurídica internacional, assinou 12 acordos e promulgou 1 acordo.

CUSTO POR MACROPROCESSO
(Custo Total MJ - R$ 222.321.286,06)

Articulação 
internacinacional

Articulação entre
poderes e setores

0,16%

0,34%

754.872,28

354.129,48
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Articulação entre poderes e setores

Instruir e opinar sobre atos e processos e 
desapropriações relativos a membros do Poder 
Judiciário e Ministério Público

Compreende os processos de provimento e vacância de cargos do 
sistema de justiça de competência do Presidente da República, bem 
assim os processos de declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, de interesse de órgãos que compõem o sistema de 
justiça da União (Poder Judiciário e Ministério Público da União).

Propor aperfeiçoamento normativo de interesse do 
Ministério da Justiça

No ano de 2018, o Ministério da Justiça promoveu o aperfeiçoamento 
normativo de sua estrutura administrativa, e ainda inovou em atos 
normativos relacionados a migrações, registro civil, classificação 
indicativa e tráfico de pessoas, entre outros.

Analisar atos para sanção ou veto presidencial

O Ministério da Justiça é instado a manifestar-se em todos os Projetos 
de Lei submetidos à Sanção Presidencial. De janeiro a setembro de 
2018, 78 Projetos receberam manifestação pela Sanção, 12 pelo veto 
parcial e 04 pelo veto total.

Articular ações de governo de combate à corrupção e 
ao crime organizado

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(ENCCLA), criada em 2003, é a principal rede de articulação e formulação 
de políticas públicas voltadas ao combate àqueles crimes, em conjunto 
com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, 
bem como do Ministério Público de diferentes esferas.

Os Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, 
integrantes da Rede-Lab, são unidades que atuam na análise de dados, 
especialmente em extratos bancários, dados de sistemas disponíveis em 
cada instituição, entre outros, buscando a identificação de atividades 
ilícitas, utilizando soluções tecnológicas, metodologias especializadas.

Articular ações e políticas de interesse do Poder 
Executivo junto ao Sistema de Justiça

Consiste nas ações e processos que buscam promover o interesse 
da Pasta junto ao sistema de Justiça, por meio da articulação entre 
órgãos, poderes e setores, materializado fundamentalmente na 
ampliação do acesso ao sistema de justiça, por meio de estratégias, a 
exemplo da ENAJUD, que visam à garantia dos direitos fundamentais 
e o desenvolvimento e difusão dos métodos alternativos de solução de 
conflitos, bem como a prevenção e redução demandas judicializadas; 
bem como manifestar-se sobre as propostas normativas que lhe forem 
submetidas, relacionadas à pauta de acesso à justiça.

1

2

3

4

5



142 143

Ministério da Justiça

Principais Resultados

Em 2018, foram analisados 105 (cento e cinco) processos de provimento 
e vacância de cargos cuja competência para nomeação incumbe ao 
Presidente da República, a exemplo de ministros de tribunais superiores, 
desembargadores e juízes de tribunais regionais, Procurador-Geral da 
República, membros do Ministério Público junto ao TCU, conselheiros 
do CNJ e do CNMP, Defensor Público-Geral da União e o seu Subdefensor. 
incluída a análise de 4 (quatro) processos de declaração de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, de interesse do Poder Judiciário, 
que resultou na expedição de quatro Decretos pelo Presidente da 
República.

Referidos processos visam concretizar a articulação entre os Poderes 
da República, observando o princípio constitucional da separação de 
funções estatais, nos exatos contornos delineados pela Constituição da 
República. Na execução de referida tarefa, a SNJ, por meio do Núcleo 
de Provimento e Vacância, tem sua atuação pautada pelas diretrizes 
e modelo ético estabelecidos pela instituição, visando a conferir 
transparência, eficiência e segurança das suas atividades.

Seguindo esse modelo, buscou-se otimizar as ações do setor por meio de 
melhorias nos procedimentos adotados para entrega dos seus produtos, 
como o aperfeiçoamento da interlocução institucional, a utilização 
de ferramentas administrativas disponibilizadas pela instituição, 
a adequação dos seus atos aos novos modelos implementados pelo 
Decreto n. 9.191, de 2017, e a elaboração de um marco técnico-
normativo interno orientador de suas atividades.

Atualmente, o Núcleo responsável pela atividade funciona com apenas 
um servidor, o que dificulta a adequada execução de suas atividades 
e causa a indesejável retenção do conhecimento. Além disso, deve-

se mencionar a incapacidade da unidade de atender a demandas 
simultâneas (situação comumente verificada) em prazo hábil, o que 
causa prejuízo aos clientes/fornecedores do processo, bem como a 
instabilidade nas relações institucionais do Órgão, na medida em que as 
demandas possuem natureza política-jurídica de origem constitucional.

Visando a solucionar referido problema, algumas medidas estão sendo 
adotadas para solucionar ou pelo menos minimizar os seus efeitos: 
retomada do processo para proposição de marco normativo-técnico 
interno, a fim de definir de forma clara e objetiva os procedimentos 
e rotinas da unidade; criação de manual sobre os procedimentos da 
Divisão, no intuito de garantir a compilação e difusão do conhecimento 
técnico da unidade; adoção de ações com o objetivo de atrair servidores 
interessados em participar dos processos da unidade, a exemplo da 
abertura de processos seletivos internos; e estreitamento e abertura de 
novos canais de comunicação institucional, visando ao aprimoramento 
e construção de boas práticas.
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Principais Resultados

No ano de 2018 a ENCCLA completou 15 anos, demonstrando a força 
e a importância da articulação institucional no combate à corrupção 
e à lavagem de dinheiro. Ao todo foram indicados 544 representantes 
de diversa instituições para participar dos grupos de trabalhos das 11 
Ações aprovadas na XV Reunião Plenária, realizada em novembro de 
2017, na Paraíba. Pode-se destacar a Ação 01/2018 que buscou elaborar 
o Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção, sob a coordenação 
do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional (DRCI) e com a coordenação adjunta da Advocacia-Geral 
da União (AGU) e do Ministério Público Federal (MPF). Para a formação 
das diretrizes apresentadas como resultado do Plano, foram realizadas 
05 (cinco) eventos públicos, um em cada região do país, para construir, 
junto com cidadãos, propostas de combate à corrupção.  

O referido Plano traz 70 Diretrizes, sustentadas em 08 Pilares, 
entendidas como fundamentais para avançar na luta contra a corrupção 
no Brasil. Outra preocupação abordada pela ENCCLA, no ano de 2018, 
foi a necessidade de o Estado brasileiro tipificar o crime de corrupção 
privada, sendo apresentada, ao final dos estudos, o anteprojeto de lei 
sobre o tema. 
 
O aperfeiçoamento normativo de interesse do Ministério da Justiça 
envolve tanto a aprovação de proposições no âmbito do Poder Legislativo 
federal quanto a edição de normas infralegais que aprimoram as 
competências institucionais do Ministério.

No que tange às leis aprovadas pelo Congresso Nacional, o Ministério 
da Justiça acompanhou a tramitação, com emissão de parecer, dos 
seguintes projetos:

• PLV 16/2018 (MP 821/2018) – Cria o Ministério da Segurança Pública 
(Lei nº 13.690/2018).
• PLC 349/2015 – Inclui, na LINDB, disposições sobre segurança 
jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público (Lei nº 
13.655/2018).
• PLC 53/2018 – Dispõe sobre o tratamento e a proteção de dados 
pessoais (Lei nº 13.709/2018).
• PLV 13/2018 (MP 820/2018) – Dispõe sobre medidas de assistência 
emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade 
decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária (Lei nº 
13.709/2018).
• SCD 2/2018 – Tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação 
de cena de estupro e dá outras providências (Lei nº 13.718/2018).
Quanto ao aprimoramento normativo infralegal, destaca-se a atuação 
do Ministério para a aprovação dos seguintes dispositivos:
• Decreto 9.440, de 03/07/2018 – aprova o III Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com duração de quatro anos.
• Decreto 9.278, de 06/02/2018 – estabelece os requisitos de emissão 
de Carteira de Identidade por órgãos de identificação dos Estados e do 
DF.
• Portaria Interministerial nº 10, de 06/04/2018 - Dispõe sobre a 
concessão do visto temporário e da autorização de residência para fins 
de acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas residentes 
no Haiti.
• Portaria nº 1.189, de 03/08/2018 – Regulamenta o processo de 
classificação indicativa.
• Portaria nº 1.510, de 19/09/2018 – Declarar de posse permanente dos 
povos indígenas Kaxuyana, Tunayana, Kahyana, Katuena, Mawayana, 
Tikiyana, Xereu-Hixkaryana, Xereu-Katuena e Isolados a Terra Indígena 
Kaxuyana/Tunayana com superfície aproximada de 2.184.120 hectares.
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Inovações e Melhorias

Articulação entre 

poderes e setores

Atualização do arcabouço 
normativo relacionado a áreas

finalísticas do Ministério da Justiça.

Aperfeiçoamento da interlocução 
institucional com o fim de conferir 

celeridade aos processos.

Compilação de arcabouço teórico 
fundado no costume administrativo 

e nas manifestações do órgão 
jurídico da Pasta.

A ENCCLA ampliou o contato com a 
sociedade para a busca de soluções 

para o combate à corrupção e à
lavagem de dinheiro, abrindo 
espaço em eventos públicos e 

consulta pela rede 
mundial de computadores.

10 unidades LAB-LD 
implementaram softwares de 
gestão de casos, gratuitos, 

desenvolvidos por outras unidades 
da Rede-Lab, por meio de ação do 

Comitê Gestor.

Aproximação às unidades do 
Ministério com vistas à agilidade na 

análise dos processos em que são 
solicitados pareceres jurídicos.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Articulação entre 

poderes e setores

Análise aprofundada de todos os 
projetos de lei em fase de sanção 

presidencial, com prazo exíguo.

Perda das informações e do conhe-
cimento técnico do Departamento 

de Políticas de Justiça.

Perda de segurança institucional, 
no caso de manutenção de normas 
ministeriais que se encontrem desa-

tualizadas.

Reforço do caráter nacional 
da ENCCLA, integrando os órgãos 

estaduais, sem que haja um
esgotamento da capacidade de

 trabalho da estratégia.

Cooperação interinstitucional para 
ampliação do compartilhamento 

de dados entre órgãos da 
Administração Pública visando 

produção integrada de 
conhecimento e maior apuração 

de crimes e fraudes.

Ausência de investimentos para 
estruturação e modernização 

das unidades LAB-LD 
implementadas 

em parceria com o 
Ministério da Justiça.
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Prioridades e Metas

Articulação entre 

poderes e setores

Adequar a estrutura do Núcleo e 
ampliar a equipe de trabalho.

Elaborar manual sobre os procedi-
mentos da área.

Propor marco normativo interno re-
gulando os procedimentos e rotinas 

da área.

Emissão de posicionamento ministe-
rial a todas as proposições em fase 

de sanção presidencial.

Constante acompanhamento das 
proposições legislativas de interes-
se do Ministério junto ao Congresso 

Nacional.

Promover a articulação entre 
os diversos atores que compõem a 

ENCCLA buscando amplificar os 
resultados da estratégia.
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Articulação Internacional

Fomentar a cooperação 
jurídica internacional

O Ministério da Justiça, por Intermédio do Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de 
Justiça (DRCI/SNJ/MJ), atua como Autoridade Central para os tratados 
de Cooperação Jurídica Internacional dos quais o Brasil faz parte.

A cooperação jurídica internacional pode ser entendida como um modo 
formal de um país solicitar a outro alguma medida que se destine a fins 
judiciais, investigativos ou administrativos no país de origem.

Negociar acordos de cooperação jurídica 
internacional e consultas bilaterais e 
multilaterais

A celebração de acordos de cooperação jurídica internacional tem 
o objetivo de permitir a prática de atos fundamentados em bases 
normativas consistentes, o que contribui para a segurança das relações 
entre países, tornando as regras a serem seguidas mais claras.

Os acordos viabilizam também a compreensão e a harmonização 
das legislações dos países envolvidos, por meio da regulação escrita 
sobre temas de interesse comum, bem como facilitam os pedidos de 
cooperação jurídica dirigidos aos países com os quais se estabelecem 
relações, promovendo a agilidade e a efetividade da cooperação 
jurídica internacional. A efetividade da justiça, dentro de um cenário 
de intensificação das relações entre as nações e os seus povos, demanda 

cada vez mais um Estado colaborativo nas relações internacionais.

Acompanhar e gerir medidas para a recuperação de 
ativos

O combate tradicional ao crime sempre foi centrado na prisão 
dos criminosos, o que é muito importante, mas não suficiente para 
combater o crime organizado. As organizações criminosas, como 
qualquer empresa, podem existir e sobreviver às próprias pessoas que 
as integram. Assim, quando se afasta um líder ou integrante de uma 
organização criminosa, a sua substituição permite a continuidade da 
atividade. Para impedir a atuação do crime organizado, é preciso retirar 
os meios que permitem às organizações desenvolver suas atividades 
ilícitas.
Uma das principais metas do Estado brasileiro no combate ao crime 
organizado é tornar-se mais eficiente na recuperação de ativos de 
origem ilícita.

1

2

3
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Principais Resultados

O DRCI/SNJ/MJ tem atuado no fortalecimento e na ampliação da 
cooperação jurídica internacional em matéria civil e penal, inclusive 
em assuntos de prestação internacional de alimentos, subtração 
internacional de crianças, adoção internacional, extradição, 
transferência de pessoas condenadas e transferência da execução da 
pena e recuperação de ativos. 

Em 2018 foram tramitados 4.135 processos de cooperação jurídica 
internacional e, até o final do ano, estima-se a tramitação de 6.200 
pedidos, resultando num aumento aproximado de 9% em relação ao 
ano de 2017.

A nova lei de migração (Decreto nº 13.445) previu expressamente a 
possibilidade do Estado brasileiro solicitar ou autorizar a Transferência 
de Execução da Pena. Assim, em 2018, foi solicitada a 1ª transferência 
de execução da pena ativa.

Em 2018, o MJ, de forma conjunta e coordenada com o MRE, participou 
da negociação de 10 acordos de cooperação jurídica internacional, 
assinou 12 acordos e promulgou 1 acordo.

Nesse período foram encaminhadas 63 propostas brasileiras de acordos 
de cooperação jurídica internacional, demonstrando os esforços do 
governo brasileiro em impulsionar a cooperação jurídica internacional.

Quanto aos casos de recuperação de ativos, até o momento, o DRCI/
SNJ/MJ repatriou aproximadamente USD  271,00 (Duzentos e setenta 
e um milhões de dólares) no exterior, além de obras de artes, bem 
imóveis, dentre outros.
  

Somente em 2018 já foram bloqueados mais de US$ 115.000.000,00 
(cento e quinze milhões de dólares) e repatriados mais de US$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de dólares) no exterior, valores extraídos 
de processos criminais brasileiros, fruto de crimes praticados no Brasil, 
tais como crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro.

Somente na Operação Lava jato, foram recuperados aproximadamente 
176.000.000,00 (Cento e setenta e seis milhões de dólares). Ao total, 
a operação já alcançou 55 países e gerou 567 pedidos de cooperação 
jurídica Internacional.

Em 2018, foram efetivadas 33 extradições ativa e 29 passivas. Foram 
também executadas 8 transferências de pessoas condenadas para o 
exterior e 8 transferências para o Brasil.

Além disso, foram finalizados 35 pedidos ativos de subtração 
internacional de crianças e 52 pedidos passivos. Foram também 
concluídos 11 pedidos ativos de visitas internacionais e 10 pedidos 
passivos.

A nova lei de migração (Decreto nº 13.445) previu expressamente a 
possibilidade de o Estado brasileiro solicitar ou autorizar a Transferência 
de Execução da Pena. Assim, como resultado dessa inovação, em 2018, 
foi solicitada a 1ª transferência de execução da pena ativa, que se 
encontra em tramitação.
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Cooperação Jurídica Internacional Extradição e Transferência de pessoas Condenadas         

Subtração Internacional de Menores e 
Regulamentação de Visitas
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Recuperação de Ativos
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Mapa Operação Lava-Jato
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Inovações e Melhorias

Articulação 

Internacional

Ampliação da tramitação eletrônica 
de pedidos de cooperação jurídica 
internacional entre o Ministério da 
Justiça e as instituições parceiras 
nacionais e outras Autoridades Cen-

trais estrangeiras.

Disponibilização de espaço online 
com informações para a obtenção 
de pensões alimentícias no exterior, 
com destaque para a ferramenta 
interativa que permite ao cidadão 
saber se a sua situação se enqua-
dra na recente Convenção de Haia 
sobre Alimentos:  www.justica.gov.

br/alimentos.

Atualização das Portarias de Extra-
dição e Transferência de Pessoas 
Condenadas, dando mais celeridade 
e transparência a esses processos.

Aumento na quantidade de pedidos 
de cooperação jurídica internacio-

nal tramitados.

Maior participação nos grupos de 
trabalho da Conferência da Haia de 
Direito Internacional Privado, bem 
como a interlocução com suas con-

gêneres em outros países.

Maior eficiência e celeridade nas 
negociações de Tratados Internacio-
nais, por meio da coordenação com 
o Itamaraty e priorização das nego-

ciações.
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Desafios e Riscos/Incertezas

Articulação 

Internacional

Conciliar ordenamentos jurídicos 
soberanos, como forma de aumen-
tar a capacidade de cooperação 
entre autoridades nacionais e es-
trangeiras no combate ao crime, de 

forma válida e eficaz.

Avançar na tramitação eletrônica 
de pedidos de cooperação

 jurídica internacional. 
A transmissão eletrônica de pedidos 
já foi consolidada entre os órgãos 
nacionais, mas, na seara internacio-
nal, a fase ainda é de convencimen-

to dos parceiros

Manter a celeridade e a eficiência 
na tramitação dos pedidos de coo-

peração jurídica internacional.

Aprimorar a cooperação jurídica in-
ternacional no tema de subtração 
internacional de crianças, em vista 
das diferentes legislações e formas 
de cooperação administrativa entre 

os diversos países parceiros.

Promulgação e publicação de Decre-
tos a fim de internalizar no ordena-
mento jurídico brasileiro os acordos 
de cooperação jurídica internacio-

nal já negociados. 

Consolidar o instituto da transfe-
rência da execução da pena, que se 
destina à aplicar, em outra jurisdi-
ção e nos limites da lei estrangeira, 
uma sentença criminal condenatória 
transitada em julgado proferida em 

um país.
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Prioridades e Metas

Articulação 

Internacional

Atuar com efetividade e celeridade 
na tramitação dos pedidos de coo-
peração jurídica, zelando pela dina-
micidade e qualidade das comunica-
ções, sempre dentro dos preceitos 
das leis e dos acordos internacionais

 que regem a matéria.

Atuar com celeridade e objetivida-
de nas negociações de Acordos e Fo-
ros Internacionais, buscando ampla 
e mútua cooperação entre as Par-

tes.

Ampliar o grau de efetividade dos 
pedidos de Extradição, Transferên-
cia de Pessoas Condenadas (TPC) e 
Transferência da Execução da Pena 
(TEP), além de buscar a cooperação 
com novos Estados nessas matérias. 

Aumentar os ativos repatriados 
e bloqueados, por meio da coope-
ração jurídica internacional, cujos 
valores são fruto de crimes pratica-
dos no Brasil, tais como corrupção, 
lavagem de dinheiro e crimes finan-

ceiros.

Fortalecer a Autoridade Central 
para a tramitação dos pedidos de 
cooperação jurídica interacional, 
nos termos da Convenção sobre a 
Cobrança Internacional de Alimen-
tos para Crianças e Outros Membros 

da Família.

Aperfeiçoar a prática da  mediação 
familiar nos casos de subtração in-
ternacional de crianças, com a troca 
de boas práticas e participação em 
rede internacional de mediadores.
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Declaração da 
Subsecretária de 
Planejamento e 
Orçamento, 
Christiane Maranhão de 
Oliveira

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO integra a estrutura 
da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, conforme previsão 
do Decreto nº 9.360 de 7 de maio de 2018. As suas competências 
regimentais encontram-se estabelecidas na Portaria MJSP nº 1.222, 
de 21 de dezembro de 2017, que fundamenta a definição da missão 
institucional de planejar, coordenar, apoiar e supervisionar as atividades 
de execução orçamentária e financeira junto ao Ministério da Justiça, 
contribuindo para a melhoria contínua do serviço público de forma 
eficiente e sustentável. A SPO desempenha, no âmbito do Ministério, a 
função de órgão setorial dos sistemas federais de organização e inovação 
institucional, de planejamento e de orçamento, de administração 
financeira, de contabilidade e de custos, sujeitando-se à orientação 
normativa e à supervisão técnica dos respectivos órgãos centrais. Nesse 
contexto, compete à SPO planejar, coordenar, apoiar e supervisionar 
atividades relacionadas aos citados sistemas, exercendo, portanto, 
papel articulador entre as unidades gestoras executoras do Ministério 
da Justiça e o órgão central de cada sistema da administração pública 
federal, a saber:

a) a) Secretaria de Planejamento e de Assuntos Econômicos – SEPLAN e 
Secretaria de Orçamento Federal – SOF (Sistema Integrado de Planejamento 
e Orçamento); ambas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão.

b) Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda (Sistema 
de Administração Financeira Federal, Sistema de Custos do Governo Federal 
e Sistema de Contabilidade Federal);

c) Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) (Sistema 
de Organização e Inovação do Governo Federal – SIORG);

A SPO atua junto à Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Sistema de Pessoal Civil 
– SIPEC), no tocante à homologação de processos para pagamento de 
valores provenientes de despesas de exercícios anteriores, decorrentes 
de requerimentos administrativos ou decisões judiciais, bem como 
de despesas de pessoal do exercício vigente, quanto ao pessoal do 
Ministério da Justiça. No entanto, vale notar que a SPO atua tão somente 
em relação a esses aspectos; sendo a Subsecretaria de Administração 
responsável pela condução de gestão de recursos humanos no âmbito 
do Ministério da Justiça e principal articulador junto ao órgão central 
do SIPEC.
A SPO atua, por fim, coordenando o apoio à gestão estratégica do 
Ministério da Justiça, que congrega a alta gestão do Ministério no 
Comitê de Gestão Estratégica, nos termos das portarias nº 2.831 de 26 
de dezembro de 2018 e nº 675 de 14 de agosto de 2017. A gestão da SPO 
está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional do Ministério 
da Justiça, notadamente com o Mapa Estratégico e a Cadeia de Valor 
Integrada, conforme Portaria MJSP nº 1.684 de 10 de novembro de 
2017.
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Das ações realizadas pela SPO em 2018, destacam-se, a seguir, os 
resultados que impactaram positivamente a gestão estratégica do 
Ministério da Justiça:

• Painel de Custos, Transparência e Controle: trata-se de uma visão panorâmica 
dos principais tipos de custos do Ministério da Justiça, em que se verificam os 
custos por grupo de apuração, por macroprocessos e seus processos, assim como por 
valores e entregas à sociedade. Pode ser feita a verificação dos principais elementos 
de despesas, assim como o detalhamento por macroprocesso acompanhado da 
evolução temporal, gerando transparência quanto aos custos no âmbito de cada 
unidade vinculada ao Ministério. Com vistas ao aprimoramento da gestão, o painel 
foi disponibilizado a todos os servidores do Ministério.

• Painel Orçamentário: trata-se de ferramenta que disponibiliza um painel 
detalhado da execução orçamentária e financeira do órgão, contendo a divisão por 
unidades orçamentárias, ação orçamentária, plano orçamentário, identificando, 
inclusive, o favorecido do empenho, a modalidade de licitação e a natureza da 
despesa. Traz, ainda, um relato atualizado da execução das emendas individuais 
impositivas e da execução de restos a pagar, auxiliando, desta forma a tomada de 
decisões pelos gestores. Com vistas ao aprimoramento da gestão, a ferramenta foi 
disponibilizada a todos os servidores do Ministério.  

• Cartilha de Emendas Orçamentárias: refere-se a documento publicado pelo 
Ministério da Justiça com intuito de auxiliar o trabalho dos parlamentares na 
elaboração e indicação de emendas ao Orçamento Geral da União de 2019. Contém 
os principais programas e projetos priorizados pelo Ministério da Justiça, com as 
devidas finalidades e justificativas e o público beneficiário das eventuais emendas 
ao orçamento para o exercício de 2019.

• Plano de Análise da Integralidade de Restos a Pagar: refere-se à análise da 
manutenção de determinados empenhos inscritos em restos a pagar pelo Ministério 
da Justiça, em que se identificou um acréscimo de 1.073% nos cancelamentos de 
resto a pagar, apurando-se com isso uma soma no valor de R$ 495,2 milhões, até a 
data de 31 de dezembro de 2018. Trabalho realizado em atendimento à orientação 
dos órgãos centrais do Sistema de Orçamento Federal e de Administração Financeira 
Federal.

• Gestão junto aos Órgãos Centrais dos Sistemas de Orçamento e de Administração 
Financeira Federal para Ampliação dos Limites de Empenho e de Pagamento: 
trata-se da articulação, por meio de reuniões realizadas, bem como da expedição 
de documentos para a Secretaria de Orçamento Federal e para a Secretaria do 
Tesouro Nacional, solicitando recomposições financeiras e orçamentárias que 
resultaram na ampliação de R$ 678 milhões de limite de movimentação e empenho, 
e de R$ 516,6 milhões de limite de pagamento.

• Atendimento às Unidades Gestoras Executoras e às Seccionais de Contabilidade 
dos órgãos vinculados: refere-se à atividade permanente de acompanhamento 
e análise das demonstrações contábeis do Ministério da Justiça, por meio de 
atendimentos via telefone, e-mail, mensagem SIAFI, bem como por meio da emissão 
de relatórios de conformidade contábil, totalizando a quantidade de 687 relatórios 
encaminhados às unidades para as providências cabíveis quanto à correção das 
inconsistências contábeis.

Concernente ao funcionamento dos controles internos de gestão, a SPO 
conta com o suporte da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI 
do Ministério da Justiça. Nesta atuação conjunta, atendeu, no exercício 
de 2018, tempestivamente a todas as recomendações, determinações, 
notificações e solicitações de auditoria encaminhadas pelos órgãos de 
controle e vinculadas aos processos de gestão do Ministério da Justiça.
A conformidade e a confiabilidade de gestão deste capítulo encontram-
se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas 
gerenciais da Administração Pública (SIAFI e SIOP) e foram atestadas nas 
declarações de conformidade apresentadas pelos gestores responsáveis 
nos órgãos vinculados à conta deste Relatório de Gestão 2018.
A presente declaração é uma demonstração dos esforços envidados 
no intuito de aprimoramento das atribuições desempenhadas pela 
SPO, mediante implementação das boas práticas de governança, com 
vistas a proporcionar o devido suporte para a entrega de resultados à 
sociedade, mediante a prestação adequada de serviços e da execução 
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de políticas públicas sob responsabilidade do Ministério da Justiça. 
Concluindo, DECLARO que os padrões de gestão do Ministério da 
Justiça atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade das 
informações prestadas neste capítulo.

Gestão de Orçamento e Finanças

A Lei Orçamentária Anual de 2018 – LOA/2018 consignou aos órgãos 
da administração direta do Ministério da Justiça (assistência direta 
e imediata e órgãos específicos singulares) dotação orçamentária no 
total de R$ 848,7 milhões. Contudo, suplementação de dotações da 
ordem de R$ 28,58 milhões redimensionaram o orçamento/2018 para 
a cifra de R$ 877,3 milhões. Os dados analisados excluíram os valores 
da reserva de contingência e os recebidos de outros Ministérios, bem 
como informações conexas as entidades da administração indireta 
vinculadas ao Ministério da Justiça, quais sejam, Fundação Nacional do 
Índio e Conselho Administrativo de Defesa Econômica, referentes aos 
órgãos que por força da Lei nº 13.690, de 10 de julho de 2018 passaram 
a Integrar o Ministério da Segurança Pública (Departamento de Polícia 
Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento 
Penitenciário Nacional, Fundo Penitenciário Nacional, Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública).

 
 
 

VARIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)
*Integram este relatório:  Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Comissão de Anistia, Consultoria Jurídica, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Arquivo Nacional. 



160

Ministério da Justiça

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO E VALOR TOTAL PAGO EM 2018, 
INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

VALORES PAGOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EM 2018

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

Execução Orçamentária
Em face das peculiaridades das políticas públicas a cargo do Ministério 
da Justiça, a maior despesa do Órgão diz respeito à folha de pessoal 
(despesas obrigatórias).
Em 2018, o Ministério da Justiça recebeu dotação de R$ 877,3 milhões. 
Desse total, foram empenhadas R$ 832,25 milhões, liquidadas R$ 633,5 
milhões e pagas despesas no montante de R$ 596,9 milhões, valor esse 
equivalente a 68% do autorizado na LOA/2018.

Execução Financeira
O valor total pago em 2018 (despesas do exercício mais de restos a 
pagar) somou R$ 714 milhões, dos quais a maior parte foi direcionada 
ao pagamento de despesas obrigatórias. Nesse montante, inclui-se as 
despesas com a folha de pessoal, benefícios assistenciais aos servidores 
e sentenças judiciais.
O segundo maior gasto se refere às despesas discricionárias que 
atendem todas as políticas finalísticas a cargo do MJ, bem como supre 

*Integram este relatório:  Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Comissão de Anistia, Consultoria Jurídica, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos, Secretaria Nacional Antidrogas, Arquivo Nacional. 
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todos os contratos que dão sustentabilidade a essas políticas.
Em 2018, o pagamento de obrigações oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar processados e não processados) 
totalizou R$ 117 milhões. As despesas do exercício, conforme citado anteriormente, comprometeram R$ 596,9 milhões em pagamentos.

Alocação Orçamentária – Finalidade dos recursos

A  LOA/2018 fixou ao Ministério da Justiça dotação para o atendimento de despesas cujas finalidades podem ser assim sintetizadas: 1) Despesas 
de Governança, Gestão e Suporte: gastos relacionados à manutenção do Ministério da Justiça em suas atividades meio, que dão sustentabilidade 
para a implementação das políticas a cargo da pasta (despesas de pessoal, contratos, despesas de TI, reformas, aquisições, manutenções, etc.); 
e 2) Despesas finalísticas: gastos relacionados diretamente com a implementação das políticas públicas.

Despesas de Governança, Gestão e Suporte

 • Gestão de Pessoas: Retrata os principais processos de gestão de pessoal, capacitação e desenvolvimento de pessoas e clima organizacional, aqui estão 
inseridos os gastos com auxílios (transporte, alimentação, pré-escolar, funeral), benefícios, indenizações e ajudas de custo, despesas de pessoal e 
encargos sociais, além dos gastos com capacitação de servidores;

 • Gestão da Logística: Retrata os principais processos de gestão de suprimentos, patrimônio e segurança institucional e gestão de eventos, aqui estão 
inseridos os gastos com prestação de serviços e manutenção organizacional, aquisição de equipamentos e materiais, serviço de apoio às atividades 
finalísticas;

 • Comunicação: Retrata os principais processos de gestão da comunicação institucional, relacionamento com imprensa e comunicação interna;
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 • Obras e reformas: construção, reforma, manutenção de edificações/ instalações;
 • Governança da tecnologia da informação: Retrata os principais processos para gerenciar a estratégia de TIC, desenvolvimento, operações e desempenho 

de serviços de TIC, aqui estão inseridos gastos com manutenção e aprimoramento de sistemas, aquisição de equipamentos de TIC, que são fundamentais 

às atividades Finalísticas e de Governança, Gestão e Suporte.

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

Despesas Finalísticas

 • Promoção da Política sobre drogas: Retrata a atuação do Ministério da Justiça junto aos diferentes organismos da administração pública brasileira 
e estrangeira realizando articulação e coordenação para o tratamento e divulgação de informações, proposição de políticas públicas coordenadas e 
definição de ações na prevenção e enfrentamento às drogas.

 • Defesa do Consumidor: Compreende processos da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), mais diretamente ligada à Gestão da Política Nacional 
de Relações de Consumo, monitoramento e defesa dos direitos do consumidor e à disseminação dessa temática junto à sociedade.

 • Proteção dos direitos do Cidadão: Arrecadação federal, financiamento público, comércio exterior, fiscalização e litígio tributário, controle aduaneiro, 
políticas econômica, fiscal e previdenciária, dentre outras.

 • Gestão de conhecimento sobre a temática de drogas: Retrata a atuação do Ministério da Justiça na promoção do acesso a informações, no fomento, 
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na produção e na disseminação do conhecimento sobre a temática de drogas. Além disso na atuação do Ministério da Justiça no fomento, produção e 
coordenação da formação técnica na temática de drogas.

 • Garantia dos direitos dos migrantes e refugiados: Retrata a atuação do Ministério da Justiça no que tange à promoção e garantia dos direitos dessa 
parcela da sociedade, incluindo a participação do MJ nos processos decisórios desses direitos e promoção e disseminação dessa temática junto à sociedade.

 • Preservação da memória nacional: 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.

 • Articulação internacional: Compreende à execução do Ministério da Justiça em processos afetos ao gerenciamento de pedidos de cooperação internacional, 
negociação de acordos com países estrangeiros e gerenciamento de medidas para a recuperação de ativos. Além disso também no acompanhamento e 
gerenciamento de medidas para a extradição, expulsão, transferência de pessoas condenadas e de execução da pena.

 • Articulação entre poderes e setores: 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.

 • Garantia dos diretos da transição: Retrata a atuação do Ministério da Justiça junto aos anistiados políticos brasileiros, por meio da análise de requerimentos 
de anistia política e a formulação e promoção de ações sobre reparação e verdade.

 • Enfrentamento ao tráfico de pessoas: Retrata a atuação do Ministério da Justiça na coordenação da política nacional e no plano de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas, gestão de redes de núcleos e postos, bem como a produção e disseminação de conhecimentos na temática.

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)
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Orçamento Discricionário / MJ

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

O Orçamento Discricionário do Ministério da Justiça no ano de 2018 correspondeu a R$ 294,5 milhões, sendo que R$ 136,4 milhões foram 
referentes a despesas de Governança, Gestão e Suporte, gastos que englobam despesas com comunicação, tecnologia da informação, logística, 
obras e reformas e gestão de pessoas. A maior alocação de recursos ficou por conta das despesas com Gestão da Logística, cujo aporte foi de R$ 
80,39 milhões. Essas despesas que dão sustentabilidade para as políticas finalísticas. 
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Em despesas Finalísticas forma alocados R$ 158,1 milhões distribuídos nas diversas políticas a cargo da pasta, que no quadro acima encontram-
se alinhadas aos Macroprocessos do Ministério. O Macroprocesso com maior alocação de recursos foi o de Promoção da Política sobre drogas com 
R$ 134,1 milhões, seguido pelo de Gestão de conhecimento sobre a temática de drogas que teve uma alocação de R$ 7 milhões.

Dotação e execução das despesas do Ministério da Justiça em 2018 e 2017 por indicador de resultado primário.

*RP Pago: Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos / Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)
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Valores empenhados em 2018/ Ministério da Justiça
EXECUÇÃO POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Grupo de natureza de despesa:
Classe de gasto em que foi realizada a despesa.

Elemento de despesa:
Classificação dos insumos utilizados ou adquiridos

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 
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Dotação e execução das despesas do Ministério da Justiça em 2018 e 2017 por Grupo de Despesa

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 

Execução do Ministério da Justiça por Macroprocesso da Cadeia de Valor



168

Ministério da Justiça

Em 2018, construiu-se um alinhamento entre as rubricas orçamentárias e os Macroprocessos da Cadeia de Valor do Ministério.
Esse desenho orçamentário permite ter uma visão mais clara do direcionamento de recursos no âmbito do MJ, bem como da segregação da 
despesa entre despesas Finalísticas e despesas de Governança, Gestão e Suporte.
Registre-se que 85% do montante direcionado para despesa Finalísticas referem-se à Promoção da Política sobre drogas. E que 58,9% do montante 
direcionado para despesas de Governança, Gestão e Suporte referem-se à Gestão da Logística.  

Dotação e execução das despesas do Ministério da Justiça em 2018 e 2017 por Programa de Governo

*RP Pago: Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos / Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)
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Gestão de emendas parlamentares
A Lei Orçamentária Anual de 2018 – LOA/2018 consignou aos órgãos 
da administração direta do Ministério da Justiça (assistência direta 
e imediata e órgãos específicos singulares) dotação orçamentária 
de emendas parlamentares individuais impositivas no total de R$ 
23,55 milhões. Contudo, cancelamentos de dotações da ordem de 
R$ 2,49 milhões redimensionaram o orçamento/2018 para a cifra 
de R$ 21,06 milhões. Os dados analisados excluíram os valores 
das entidades da administração indireta vinculadas ao Ministério 
da Justiça, quais sejam, Fundação Nacional do Índio e Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, referentes aos órgãos que 
por força da Lei nº 13.690, de 10 de julho de 2018 passaram a 
Integrar o Ministério da Segurança Pública (Departamento de Polícia 
Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento 
Penitenciário Nacional, Fundo Penitenciário Nacional, Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública). 

VARIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 

Fonte: : Sistema de Planejamento e Orçamento - SIOP (encerramento 2018)) 
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Valor Empenhado das emendas parlamentares

       Fonte: Sistema de Planejamento e Orçamento - SIOP (encerramento 2018)

          Fonte: Sistema de Planejamento e Orçamento - SIOP (encerramento 2018)

Valores Pagos pelo Ministério da Justiça em 2018 

  Fonte: Sistema de Planejamento e Orçamento - SIOP (encerramento 2018)

Execução Orçamentária

As emendas possuem um procedimento próprio de execução, inclusive 
deve-se levar em consideração o valor priorizado pelo parlamentar, 
que a cada divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias, pode sofrer alterações.

Conforme disposto no art. 64 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, 
os autores das emendas deverão indicar os beneficiários específicos e a 
ordem de prioridade para efeito da aplicação dos limites de execução. 
Cabe observar que o limite de emendas individuais corresponde a 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida, 
conforme prevê o § 9º do art. 166 da Constituição Federal. 
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Comparativo entre o empenhado em 2017 e 2018

Fonte: Sistema de Planejamento e Orçamento - SIOP (encerramento 2018)

Entretanto, conforme §3º do art. 59 da Lei nº 13.473, de 2017, caso 
seja verificado que as reestimativas da receita e da despesa poderão 
resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal, os montantes 
de execução obrigatória das programações poderão ser reduzidos em 
até a mesma proporão da limitação incidente sobre o conjunto das 
despesas primárias discricionárias.
Em 2018, o MJ geriu 89 emendas impositivas, relativas às unidades 
que integram este relatório de gestão. Ocorre que das 89 emendas, 85 
foram priorizadas, ou seja, o parlamentar alocou limite de empenho 
para que pudessem ser executadas. Sendo assim, dos R$ 21.060.679 
priorizados, R$ 20.635.604 foram empenhados, o que representa 98% 
de execução.

Gestão de restos a pagar
Os órgãos da administração direta do Ministério da Justiça (assistência 

direta e imediata e órgãos específicos singulares) iniciaram o exercício 
de 2018 com um estoque de restos a pagar na monta de R$ 355,14 
milhões, cancelamentos ocorridos durante o ano, na ordem de R$ 81,06 
milhões, redimensionaram esse valor para R$ 274,07 milhões, dos quais 
foram pagos R$ 117,14 milhões. Os dados analisados excluíram os valores 
recebidos de outros Ministérios, bem como informações conexas às 
entidades da administração indireta vinculadas ao Ministério da Justiça, 
quais sejam, Fundação Nacional do Índio e Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica, referentes aos órgãos que por força da Lei nº 
13.690, de 10 de julho de 2018 passaram a Integrar o Ministério da 
Segurança Pública (Departamento de Polícia Federal, Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, 
Fundo Penitenciário Nacional, Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública).

VARIAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

(processados e não processados)

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)  
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 Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS POR INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 
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Restos a Pagar Pagos pelo MJ em 2018 

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 

RESTOS A PAGAR DAS UGS DO MJ 
O quadro abaixo retrata a inscrição de restos a pagar nas unidades 
gestoras executoras do MJ, aqui percebe-se um valor significativamente 
superior por ocasião da UG executora da estrutura central do MJ 
executar parte do orçamento das unidades que integram o atual 
Ministério da Segurança Pública. 

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018) 

PLANO DE ANÁLISE DA INTEGRALIDADE DOS RESTOS A PAGAR

No dia 3 de maio de 2018 o Ministério da Justiça implementou um 
plano de ação para que todos os empenhos inscritos em restos a pagar 
no órgão orçamentário 30000 – MJ fossem analisados, e no caso de 
ausência de lastro de continuidade, cancelados. O plano resultou em 
uma redução significativa dos restos a pagar do Ministério. 

No início do plano, ou seja, até o início de maio de 2018, haviam sido 
cancelados, do orçamento sob a gestão das unidades que integram 
este relatório de gestão, 2,4 milhões de restos a pagar, sendo que no 
final do exercício de 2018 apurou-se um montante cancelado de 81,06 
milhões. 

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2018)
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Contingenciamento de despesas

O contingenciamento consiste na postergação do fluxo de liberação de 
limites de movimentação e empenho - LME e de limites de pagamentos 
- LP, retardando ou impedindo a execução de parte das despesas 
discricionárias (custeio e investimento) previstas na Lei Orçamentária 
Anual em função da insuficiência de receitas.
O gráfico abaixo explicita o Limite para Movimentação e Empenho – 
LME e Limite de Pagamento – LP estabelecidos, no ano de 2018, para a 
execução das despesas discricionárias do Ministério da Justiça, órgão 
orçamentário 30000, aqui incluído o Ministério da Segurança Pública, 
que apesar da proposta orçamentária de 2019 ter sido construída 
no novo Órgão 82000 - Ministério da Segurança Pública, a estrutura 
orçamentária e de execução no exercício de 2018 foi a do Órgão 30000 
- Ministério da Justiça, conforme previsto no Decreto nº 9.360, de 7 
de maio de 2018 – “Art. 20.  Até 31 de janeiro de 2019, as unidades 
integrantes do Ministério Extraordinário da Segurança Pública poderão 
utilizar as unidades gestoras executoras da estrutura do Ministério da 
Justiça”. Os valores contingenciados resultam da diferença entre a 
Dotação autorizada e o Limite para Movimentação e Empenho - LME.

Valores de dotação orçamentária, limite de movimentação e empenho e limite de pagamento ao 
longo do exercício de 2018. Valores em R$ milhões

Fontes: Arquivo CGOF/SPO, Tesouro Gerencial (encerramento 2018)

O Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, impôs um contingenciamento em 
torno de 16 % da dotação das despesas discricionárias do Ministério da Justiça – MJ.

As limitações orçamentárias foram sendo reduzidas ao longo do exercício, quando o 
Decreto nº 9.515/2018 recompôs o LME ao valor da dotação autorizada.
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Principais impactos do contingenciamento

O contingenciamento não afetou significativamente a execução do 
planejamento de gastos das várias unidades, considerando o baixo 
percentual que foi contingenciado:

Foram necessárias algumas reprogramações orçamentárias e ajustes 
de bloqueios, ao longo de 2018, com o propósito de atender obrigações 
contratuais e garantir a continuidade das políticas públicas a cargo da 
Pasta;

Limites orçamentários liberados no final do exercício acarretaram 
atrasos na abertura de certos processos licitatórios, o que estimulou as 
inscrições de restos a pagar, uma vez que não existe tempo hábil para 
liquidar e pagar a despesa dentro do próprio exercício;

Foi necessária a gestão junto aos Órgãos Centrais dos sistemas de 
Orçamento e de Administração Financeira para ampliação/antecipação 
dos limites de empenho e de pagamento.

Medidas mitigadoras

Adoção de diversas medidas de contenção de gastos, exemplificadas a 
seguir: 
Substituição de frota própria de veículos pelo serviço do TaxiGov;

Utilização Sistema Eletrônico de Informação – SEI que permite a 
redução de custos, principalmente o consumo de papel;

Adesão ao Almoxarifado Digital, um sistema de compras centralizadas 

para material de expediente e de informática, com distribuição sobre 
demanda, que traz economia de escala nas aquisições por parte do 
órgão gerenciador, economia na logística de distribuição e de fluxo de 
contratações internas;

Redução de Contratos Administrativos, em função da mudança na 
execução, representando redução de escopo e economia de recursos, 
a exemplo: Dos 70 contratos administrativos vigentes em outubro 
de 2018, 9 passaram por supressão, desde o início de suas vigências, 
representando cerca de 7,6 milhões do valor contratado;

Controle de Gastos com energia e água do MJ;

Implantação das Compras Compartilhadas dentre as diversas unidades 
do Ministério, o que gera economia de escala e processual.

Conformidade da gestão orçamentária e financeira

Como responsável pela consolidação do Estado Democrático de Direito, 
o Ministério da Justiça possui na sua esfera de competência a defesa da 
ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, 
a política judiciária, os direitos dos índios, a política sobre drogas, a 
defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor, a 
nacionalidade, imigração e estrangeiros, a Ouvidora-geral dos índios 
e do consumidor, a prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e 
cooperação jurídica internacional, a defesa dos bens e dos próprios 
da União e das entidades integrantes da administração pública 
federal indireta, a articulação, coordenação, supervisão, integração 
e proposição das ações governamentais e do Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas nos aspectos relacionados com as atividades de 
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prevenção, repressão ao tráfico ilícito e à produção não autorizada 
de drogas e aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação 
e a reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, a atuação em favor da 
ressocialização e da proteção dos dependentes químicos, sem prejuízo 
das atribuições dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD, a política nacional de arquivos e as 
matérias não afetas a outro Ministério.

Considerando a diversidade de temas afetos ao Ministério, demandando 
conhecimentos específicos de cada área de atuação das unidades do 
órgão, a execução orçamentária e financeira no âmbito do Ministério 
da Justiça ocorre de forma descentralizada, conferindo aos gestores 
maior assertividade e celeridade no atendimento de suas entregas.

Neste contexto, os registros de conformidade de gestão efetuados pelos 
servidores responsáveis, indicaram que os atos de gestão orçamentária 
e financeira praticados pelas unidades do MJ, em 2018, guardaram 
total conformidade com as normas legais aplicáveis à matéria.

Registre-se que esta Pasta Ministerial tem incentivado a adoção de 
medidas com vistas à conformidade dos atos de gestão, a exemplo 
do engajamento no cumprimento das recomendações e determinações 
dos órgãos de controle interno e externo; da disseminação de 
orientações técnicas e normativas proferidas pelos órgãos centrais; 
do aprimoramento dos controles internos de forma a nortear o 
desenvolvimento das atividades, capacitações dos servidores 
responsáveis pela conformidade de gestão, entre outras medidas.
 

Principais desafios e ações futuras
Desafios
Manter em bom funcionamento toda a estrutura do MJ, a despeito do 
cenário econômico desfavorável e das restrições financeiras;
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira no âmbito do MJ.

Ações

Dar continuidade às atividades de racionalização das despesas correntes 
do MJ;
Plano de Conscientização dos servidores em relação à utilização dos 
ativos de TIC, visando a segurança da informação e a economia de 
energia;
Promover melhoria nos processos de contratação de bens e serviços; 
Aprimorar o Painel do Orçamento do MJ, plataforma que permite aos 
gestores acompanharem a execução orçamentária e financeira do 
Ministério, sendo um facilitador para a tomada de decisão;
Aprimorar o Painel de Custos do MJ, plataforma que permite aos 
gestores acompanharem os custos do Ministério, sendo um facilitador 
para a tomada de decisão;
Revisão de normativos referente ao macroprocesso “licitações e 
contratos”, a exemplo do estabelecimento de diretrizes para elaboração 
do preço referencial de uma contratação, que consequentemente 
traz redução dos preços licitados diante de uma estimativa mais 
representativa do mercado; e
Divulgar os resultados alcançados com as medidas de racionalização de 
despesas implementadas.
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Declaração do 
Subsecretário de 
Administração, 
Rogério Xavier Rocha
A Subsecretaria de Administração - SAA 
integra a estrutura da Secretaria Executiva 
do Ministério da Justiça, conforme o disposto 
no Decreto nº 9.360, de 7 de maio de 2018, 
tendo entre suas competências principais a 
de supervisar e coordenar a execução das 

atividades relacionadas com os sistemas federais de administração de 
recursos de informação e de informática, de recursos humanos, de 
serviços gerais e de gestão de documentos de arquivo, no âmbito do 
Ministério, tendo a função de órgão setorial, promovendo a articulação 
das unidades internas com os respectivos órgãos centrais, a saber:

a. Secretaria de Gestão-SEGES do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (Sistema de Organização e Inovação Institucional 
e Sistema de Serviços Gerais);
b. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-SETIC do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação);
c. Secretaria de Gestão de Pessoas-SGP do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (Sistema de Pessoal Civil – SIPEC); e
d. Arquivo Nacional (Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – 
SIGA).

A provisão e o gerenciamento dos insumos ao desenvolvimento das 
atividades administrativas (material, pessoas, tecnologia, etc.) e 
dos principais macroprocessos de gestão e suporte (administração 
predial e logística de bens e serviços, gestão de pessoas, gestão da 
tecnologia da informação, etc.) ocorrem, no âmbito do MJ, de forma 
centralizada, por meio das 6 (seis) Coordenações-Gerais que compõem 
a Subsecretaria de Administração. Excetua-se deste cenário, dada 
sua localização física, a estrutura do Arquivo Nacional que tem certa 
autonomia para a condução de suas ações administrativas, inclusive na 
aplicação dos recursos recebidos e na gestão de pessoas, por exemplo. 

Os objetivos estratégicos de Gestão da SAA estão alinhados com o Mapa 
Estratégico e a Cadeia de Valor do Ministério. Das ações realizadas 
pela SAA em 2018, destacam-se os esforços para a sistematização do 
acompanhamento de contratos e licitações; a gestão de pessoas por 
competências focando na capacitação e qualidade de vida no trabalho; a 
modernização da gestão documental e serviços gerais, com a constante 
evolução do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, implantação 
de sistema de patrimônio, frotas e segurança; o aprimoramento no 
processo de desenvolvimento de software, provendo o Ministério com 
capacidade interna de desenvolvimento de soluções; a modernização 
da infraestrutura e de soluções de tecnologia da informação, incluindo 
esforços no sentido da consolidação da governança e gestão de TIC, 
para uma boa integração e gestão de informações e dados do MJ.

Em se tratando do funcionamento dos controles internos de gestão, a 
SAA conta com as diretrizes e suporte da Assessoria Especial de Controle 
Interno-AECI do Ministério da Justiça. Nesta atuação conjunta, no 
exercício de 2018, atendeu tempestivamente a todas as recomendações, 
determinações, notificações e solicitações de auditoria vinculadas aos 
processos de gestão interna do Ministério, encaminhadas pelos órgãos 
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de controle interno ou externo.

Na área de gestão de pessoas, um dos principais desafios do Ministério é 
prover ambiente favorável ao desenvolvimento contínuo dos servidores 
públicos, de forma a ampliar continuamente a produtividade no trabalho 
e a qualidade do ambiente de trabalho. Neste cenário, a otimização 
dos recursos destinados à capacitação e o fomento a iniciativas de 
inovação, tais como a consolidação do Teletrabalho e do plano anual 
de capacitação, mostram-se ferramentas altamente relevantes num 
contexto com altos níveis de desligamento e aposentadorias de 
servidores públicos.

Destaca-se também na gestão das licitações o projeto de Planejamento 
Anual de Aquisições e de Compras Compartilhadas. Desde 2017, 
por meio da Portaria GM/MJ n° 682/2017, o Ministério da Justiça 
institucionalizou o processo de Planejamento Anual de Aquisições, 
que além de determinar as necessidades e prioridades, possibilitando 
direcionar o gasto público, também implementou as aquisições 
compartilhadas, que permite, quando compatíveis às necessidades, 
a realização de processos licitatórios por meio de Registro de Preços 
para mais de uma unidade da Pasta, trazendo economia de escala, 
de esforços e de fluxos internos. Agora, com o advento da Instrução 
normativa nº 1, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre o Sistema de 
Planejamento e Gerenciamento de Contratações, o modelo está sendo 
adaptado para se adequar às novas exigências.

Quanto à área de Tecnologia da Informação e Comunicação, os principais 
desafios estão na consolidação dos mecanismos de governança de TIC 
para tomada de decisões: seus princípios, sua arquitetura, aplicações de 
negócio, investimentos e dados. Além disso, manter os níveis adequados 
de investimentos na infraestrutura de TIC de forma a oferecer ao 

Ministério maior confiabilidade no tratamento de informações.

A conformidade e a confiabilidade de gestão desse capítulo encontram-
se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas 
gerenciais da Administração Pública e foram atestadas pelos 
Coordenadores-Gerais desta Subsecretaria e Gestores do Arquivo 
Nacional.

Mais que uma declaração, o presente enunciado é uma demonstração 
dos esforços envidados na superação dos desafios e obstáculos, na busca 
pela gestão baseada na excelência de valores, no aprimoramento do 
desempenho organizacional, no desenvolvimento de parcerias com o 
foco em resultados orientados para a satisfação da sociedade.

Concluindo, DECLARO que os padrões de gestão do Ministério da 
Justiça atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade das 
informações prestadas neste capítulo.



178 179

Ministério da Justiça

Gestão de Pessoas

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP e a área de 
gestão de pessoal do Arquivo Nacional são responsáveis por 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. Nesse esteio, 
dentre as atribuições afetas à temática, a gestão de pessoal tem como 
principal objetivo a formulação, implementação e monitoramento da 
política de gestão de pessoas da Pasta, bem como da legislação de 
pessoal e demais normas emanadas dos órgãos competentes. 

Conformidade Legal
Legislação Aplicada

O Ministério da Justiça observa as diretrizes da Constituição Federal 
e da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais, bem como o conjunto de regras e 
normativos estabelecidos ou referendados pelo Governo Federal. 

As áreas de gestão de pessoas do Ministério da Justiça acompanham 
e legislação publicada, bem como as orientações expedidas pelo 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, por meio 
da Secretaria de Gestão de Pessoas - órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), retratando o 
cenário quantitativo de normativos a seguir:

Fonte: CGGP/SAA/SE e AN

Análise de Conformidade

A avaliação de conformidade nos processos de Gestão de Pessoas é 
realizada em observância às normas e ao cumprimento dos procedimentos 
específicos, considerando o controle e acompanhamento das seguintes 
atividades e processos: 

Fonte: CGGP/SAA/SE e AN

Em 2018, todos os servidores entregaram a Declaração de Bens e 
Rendas ou autorizaram seu acesso, conforme dispõe a Lei nº 8.730, de 
10/11/1993.

Os atos de admissão, concessão de pensão civil e aposentadoria foram 
registrados no SISAC (sistema desativado em 05/03/2018) e no e-Pessoal 
(obrigatório para todos os órgãos da Administração Pública Federal, em 
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substituição ao SISAC), de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 
55/2007 e Instrução Normativa TCU nº 78/2018.

Avaliação da força de trabalho
Quadro de Pessoal

No exercício de 2018 o quadro de pessoal fechou com 1.060 servidores 
efetivos, compostos por servidores ativos permanentes (873), excedente 
de lotação (1), cedidos (154) e em licença de longa duração (32). O 
quadro de pessoal do Ministério da Justiça é formado em sua maioria 
por servidores do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, 
estruturado pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006. Registre-
se que os cargos de Engenheiro, Arquiteto e Economista são cargos 
específicos do PGPE com estrutura remuneratória especial, conforme 
a Lei nº 12.277/2010. 
Além dos cargos do PGPE, constam no quadro servidores ocupantes 
do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais da Carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais, criada pela Lei nº 12.094/2009.

Fonte: SIAPE

Fonte: SIAPE
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O quadro de servidores efetivos do MJ vem sendo reduzido a cada ano, 
principalmente pelas aposentadorias e pela ausência de autorização 
para novos concursos públicos. 

Envelhecimento do Quadro de Servidores Ativos 
Aproximadamente, metade dos servidores efetivos estão acima de 51 
anos de idade (45,38%) e apenas 1,98% do quadro tem até 30 anos de 
idade.

Fonte: SIAPE

Previsão de Aposentadorias

Há previsão de que 362 servidores (34,15% do Quadro de Pessoal) se 
aposentem até o final de 2019, uma vez que já se encontram com os 
requisitos necessários, e 449 até o final de 2023. Embora a possibilidade 
dessas aposentadorias acontecerem na totalidade seja reduzida, cada 
vez que um servidor se aposenta, agrava a situação do déficit de 
pessoal, uma vez que não há reposição de imediato.

Fonte: SIAPE

Atualmente, os servidores em condições de se aposentar têm mais um 
incentivo chamado “Gratificação de Desempenho” para permanecerem 
em atividade, cujo percentual aumenta de acordo com o ano de saída, 
o que levou alguns a adiarem o pedido. No entanto, a partir de janeiro 
de 2019, será possível incorporar o percentual de 100% da gratificação 
de desempenho aos proventos, o que aumenta a probabilidade de 
aposentadorias.

Verifica-se, ainda, que 316 servidores (29,81% do Quadro de Pessoal do 
MJ) encontram-se percebendo Abono de Permanência.

Evasão dos Servidores

A evasão (*) de servidores do Ministério da Justiça ocorre, 
principalmente, em função de aposentadorias e para ocupar outros 
cargos inacumuláveis. 
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(*) Os dados não consideram o número de servidores redistribuídos para o Ministério 
de Segurança Pública - MSP

Fonte: SIAPE 

Força de Trabalho

Fonte: SIAPE
Além do Quadro de Pessoal do MJ, excetuando os servidores cedidos 
(154), compõem a Força de Trabalho do MJ/2018: servidores/
empregados de outros órgãos no exercício de cargos comissionados; 
servidores sem vínculo com a Administração Pública; profissionais 
contratados por tempo determinado (sob a égide da Lei nº 8.745/93); 
servidores de outras carreiras com exercício descentralizado; e 
empregados em exercício temporário, totalizando 1.193 servidores.
Os contratados temporários, atualmente nesta Pasta, são oriundos 
do processo seletivo realizado para o desenvolvimento de atividades 
inerentes ao gerenciamento do projeto Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas – SINESP. (Edital nº 1, de 
27 de janeiro de 2015).
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Fonte: SIAPE

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
Necessidade de Recursos Humanos e Recomposição da Força de Trabalho 
(Concurso Público)

O provimento de cargos efetivos é feito por meio de concurso público, 
de acordo com a Lei nº 8.112/1990 e o Decreto nº 6.944/2009.
Para subsidiar o pedido ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão - MP, as unidades desta Pasta foram consultadas, por meio de 
processo específico, quanto ao perfil necessário, a fim de suprir as 
vacâncias ocorridas no período de 2014 a 2018.

No pedido, também, foram considerados os macroprocessos, produtos e 
serviços prestados pela unidade; o posto de trabalho ou processo crítico 
com carência de servidores; os resultados que se pretende alcançar 
com o fortalecimento institucional e indicadores para mensurá-los; e 
os impactos à missão institucional ou à sociedade, em caso de não 
alocação de mais servidores, dentre outros fatores, tais como: a evasão 
de servidores e as projeções futuras de aposentadorias.

Dessa forma, em maio de 2018, foi solicitada autorização para realização 
de concurso público para o provimento de 191 (cento e noventa e um) 
cargos, sendo 25 (vinte e cinco) cargos da Carreira de Desenvolvimento 
de Políticas Sociais e 166 (cento e sessenta e seis) cargos do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE. No entanto, o pedido não 
foi deferido.
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Destaca-se que, desde o exercício de 2014, o Ministério da Justiça vem 
buscando obter autorização para realização de concurso público a fim 
de recompor o quadro de servidores no âmbito da Pasta. Entretanto, 
os pedidos enviados ao MP foram indeferidos.
 

Seleção e Recrutamento de Pessoas 

O Ministério da Justiça, no âmbito do processo de seleção e 
recrutamento interno, oportuniza aos gestores de cada área a 
discricionariedade de preenchimento das gratificações e funções de 
acordo com o perfil necessário para o desempenho das funções em suas 
equipes, respeitando os normativos internos. Para tanto, ao longo do 
tempo, o Ministério vem buscando aprimorar normativos de seleção e 
recrutamento interno de pessoas.
Para ocupação de Função Comissionada Técnica- FCT, o MJ utiliza como 
base de seleção a Portaria nº 1.299, de 03 de setembro de 2003, que 
aprova normas para a administração do Plano de Funções Comissionadas 
Técnicas, e a Portaria nº 9.988, de 27 de novembro de 2009, que 
estabelece procedimento para avaliação de desempenho e certificação 
de servidores ocupantes e candidatos à FCT. Existe orientação aos 
gestores para que realizem processo seletivo interno, com lançamento 
de edital, de forma a preencher a função com o perfil mais adequado.
Devido à redução da força de trabalho, o Arquivo Nacional faz uso 
preponderante do instituto de cessão de servidores. Nesse sentido, 
foi normatizada a Portaria nº 45, de 1º de março de 2018, da Diretora 
Geral/AN, publicada no Boletim Interno Especial nº 2, em 05 de março 
de 2018, a respeito da temática

Processos seletivos

NNo ano de 2018, não houve nova contratação de pessoal nos termos 
da Lei nº 8.745/1993, para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público. O último processo seletivo ocorreu em 
2015.
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Liberação de servidores do MJ a outros órgãos (cessão/
requisição)
Atualmente, há 154 servidores do MJ cedidos/requisitados para outros 
órgãos da Administração Pública (a maioria com poder de requisição, 
casos que prescindem da concordância do órgão de origem):

Ausência de uma Carreira Administrativa

Com exceção do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais da 
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, para atuação 
em áreas específicas conforme determina a Lei nº 12.094, de 19 de 
novembro de 2009, todos os demais cargos do Quadro de Pessoal do MJ 
são vinculados ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE.

As remunerações do PGPE estão entre as menores no âmbito da 
Administração Pública Federal, o que leva a procura por outros 
concursos públicos, inclusive em outros órgãos do Poder Executivo 
Federal. Do último concurso público, realizado no exercício de 2013, 
41% dos empossados pediram desligamento.

Dessa forma, entende-se que a implementação de uma carreira 
fortalecerá institucionalmente o MJ, na medida em que poderá 
proporcionar a redução da evasão de servidores e, consequentemente, 
garantirá a continuidade da prestação de serviços públicos à sociedade 
dentro dos padrões de qualidade e tempo estabelecidos em suas metas 
institucionais. Todavia, o pedido encaminhado em maio de 2018 foi 
indeferido.
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Detalhamento da Despesa de Pessoal

Em 2018, o Ministério da Justiça teve um gasto de 183,2 milhões com 
Pessoal Ativo. O gasto com pessoal inativo e pensionistas, no período, 
superou 136 milhões de reais.

Fonte: SIAPE/SIAFI

Evolução dos Gastos com Pessoal

Fonte: SIAPE/SIAFI

No ano de 2018, houve uma redução das despesas com os servidores 
ativos, em razão da extinção da Secretaria Extraordinária de Segurança 
Pública – SESGE, em 31 de julho de 2017.

Já com relação aos inativos, houve acréscimo em razão do novo 
percentual da Gratificação de Desempenho incorporada aos proventos 
de aposentadoria.
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Avaliação de Desempenho e Remuneração
Avaliação de Desempenho

O desempenho dos servidores é aferido anualmente por meio de 
processo de avaliação de desempenho, que utiliza como referência as 
metas de desempenho individual somadas ao cumprimento das metas 
de desempenho institucional definidas para cada ciclo avaliativo.

A avaliação de desempenho individual dos servidores tem como 
objetivo verificar o seu desempenho no exercício das atribuições do 
cargo ou função para o alcance dos objetivos organizacionais e impacta 
diretamente na remuneração.

O servidor do MJ, conforme o cargo efetivo que ocupa, faz jus à 
Gratificação de Desempenho de Atividade em Políticas Sociais - 
GDAPS, Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo - GDPGPE, da Gratificação de Desempenho de Cargos 
Específicos - GDACE ou à Gratificação de Desempenho de Atividades 
Médicas do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDM-PGPE.

Para as unidades do MJ, com exceção do Arquivo Nacional, o ciclo de 
avaliação iniciou-se em 1º de novembro de 2017 e encerrou-se em 31 
de outubro de 2018. Já o ciclo do Arquivo Nacional, compreende o 
período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. O quantitativo 
de servidores avaliados foi de 1.014, entre servidores em exercício no 
órgão e cedidos/requisitados.

Fonte: SIAPE/SEI

Progressão funcional

Em julho de cada ano, inicia-se o processo de progressão funcional com 
a participação de todos os servidores ativos que não se encontram na 
última classe e padrão do cargo, os quais são submetidos à avaliação 
de desempenho pelas respectivas chefias imediatas, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento funcional dentro da carreira.
No caso do PGPE, os efeitos financeiros podem ser no mês de setembro 
do exercício que se inicia o procedimento de avaliação, ou no mês de 
março do ano seguinte, dependendo do conceito (nota) recebido na 
avaliação.
A progressão funcional observa o determinado no art. 72 da Lei nº 
11.357, de 19 de outubro de 2006, sendo concedida conforme o disposto 
no Decreto nº 84.669, de 29 de abril 1980.
Já no caso do servidor ocupante do cargo de Analista Técnico de Políticas 
Sociais, considera-se o interstício de 18 (dezoito) meses contados da 
data do exercício do servidor.
Após as respectivas avaliações dos servidores elegíveis, em 2018 
foram publicadas 10 (dez) portarias em Boletim de Serviço com 530 
progressões funcionais.
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Fonte: SIAPE/SEI

Estágio Probatório

Em 2018, 22 servidores concluíram o estágio probatório, adquirindo a 
estabilidade:

Fonte: SIAPE/SEI

Composição Remuneratória dos Servidores do MJ

Basicamente, a remuneração dos servidores efetivos ocupantes dos 
cargos de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo – PGPE é composta de Vencimento Básico 
e Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GDPGPE, com valores fixados em lei, com exceção dos 
titulares dos cargos de Arquiteto, Economista, Engenheiro, Geólogo e 
Médico.
Os servidores ocupantes dos cargos de Arquiteto, Economista e 
Engenheiro do PGPE, foi instituída por meio da Lei nº 12.277/2010, 
e suas alterações, uma estrutura remuneratória especial. Assim, 
a remuneração é composta pelas parcelas: Vencimento Básico - VB 
e Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos – 

GDACE, cujos valores são superiores ao da GDPGPE.
Já com referência aos servidores ocupantes do cargo de Médico do 
PGPE, por meio da Lei nº 12.702/2012, foi instituída Gratificação de 
Desempenho de Atividades Médicas do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo - GDM-PGPE, com valores superiores e não acumulável com 
a GDPGPE.
No caso de cargo de nível auxiliar, ainda há o pagamento da Gratificação 
Específica de Atividades Auxiliares do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GEAAPGPE.
Destaca-se que, às remunerações são acrescidas as vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicional por tempo de 
serviço, dentre outras). 
O MJ também conta com servidores ocupantes do cargo de Analista 
Técnico de Política Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, cuja remuneração é constituída por Vencimento Básico e 
Gratificação de Desempenho de Atividade em Políticas Sociais – GDAPS.

Remuneração
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Cargos Gerenciais Ocupados por Servidores com vínculo

No âmbito do MJ, 59,93 % dos cargos são ocupados por servidores 
efetivos, conforme abaixo:

Fonte: SIAPE

Capacitação
Estratégia e números

As ações de Capacitação do Ministério são norteadas pelo Plano Anual 
de Capacitação. A fase inicial do documento é o Levantamento de 
Necessidades de Treinamento realizado com as unidades organizacionais 
da pasta, visando identificar competências e habilidades a serem 
desenvolvidas para o desempenho das atividades de forma eficiente 
e com qualidade. A capacitação dos servidores do Arquivo Nacional é 

orientada pelo Programa de Capacitação e Desenvolvimento do Arquivo 
Nacional, que estabelece as suas diretrizes e visa o alinhamento da 
gestão de pessoas as estratégias institucionais. Ele está em consonância 
com a política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da 
administração direta, autárquica e fundacional, instituída pelo Decreto 
nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.

Ao final de cada ano, são elaborados os Planos Anuais de Capacitação 
para o ano seguinte, o qual é executado com os recursos destinados à 
capacitação e também ações gratuitas. A final do exercício é elaborado 
o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação, conforme 
orientações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
Em 2018, foram capacitados 1.105 servidores, totalizando 16.326 horas 
de capacitação e investidos R$ 659.404,94 conforme tabela abaixo:

Fonte: CGGP/SAA/SE e AN

Dentre as ações de capacitação, destacam-se:

- Cursos in company, ofertados pelas escolas de governo – Escola 
Nacional de Administração Pública – ENAP e Escola de Administração 
Fazendária – ESAF. No exercício de 2018, foram ofertados 19 cursos e 
capacitados 330 servidores.

- Curso do idioma inglês, ministrado pela Casa Thomas Jefferson. 
Atualmente, 90 servidores estão matriculados em diversos níveis 
(básico, intermediário, avançado e aperfeiçoamento).
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Ações voltadas à saúde e à qualidade de vida

Foram realizadas ações de qualidade de vida no trabalho no exercício 
de 2018, as quais contribuem para a manutenção de ambiente positivo e 
saudável que favorecem o bem-estar e a produtividade da coletividade 
organizacional.

Também há a parceria com a Fundação de Seguridade Social – GEAP, 
por meio da qual é oferecido atendimento médico, psicológico e 
nutricional aos beneficiários, com vista à redução aos fatores de risco.

Principais Entregas

Além das atividades de administração, pagamento e desenvolvimento 
dos servidores do MJ, a gestão de pessoas buscou aprimorar a qualidade 
de vida dos que integram a Pasta.

Teletrabalho

O Teletrabalho do Ministério da Justiça, instituído pela Portaria 
nº 926/2017, completou, em 31 de outubro de 2018, 12 meses de 
instituição como processo permanente e facultativo, no âmbito das 
unidades em que a gestão de pessoal é de responsabilidade da CGGP. 
De acordo com pesquisa realizada, em outubro de 2017, o Teletrabalho 
foi considerado uma modalidade de trabalho que alia produtividade 
à motivação do servidor no desempenho das atividades, em alguns 
casos, inclusive superior à meta pactuada e prevista em Portaria, que 
é no mínimo 20%. Houve o aumento da atratividade das unidades, 
alcançado servidores de outros órgãos; aumento do potencial da força 
de trabalho, sem necessidade de incremento do espaço físico; redução 
de licenças médicas, com reflexos diretos na saúde e no bem-estar do 
servidor.  

Por se tratar de valores pessoais, não há como mensurar objetivamente 
que a qualidade de vida do servidor tenha melhorado simplesmente 
por seu ingresso em Teletrabalho. Todavia, é certo que sua integração 
nessa modalidade proporciona benefícios sabidos como a eliminação do 
tempo gasto no deslocamento casa/trabalho/casa, com consequente 
redução dos riscos inerentes a esse deslocamento; a redução de algumas 
despesas associadas ao trabalho; a possibilidade de um maior convívio 
familiar. Portanto, podemos afirmar que essa modalidade de trabalho 
tem condições de proporcionar um maior bem-estar e qualidade de 
vida àqueles que participam.

Em consequência do êxito da iniciativa “Teletrabalho”, o Ministério 
da Justiça ficou classificado entre os 10 projetos para concorrer ao 
prêmio da 22ª edição do Concurso Inovação no Setor Público, realizado 
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pela Escola Nacional de Administração Pública e o Ministério do 
Planejamento, na categoria “Inovação em Processos Organizacionais 
no Poder Executivo Federal”.

Com o advento da Instrução Normativa nº 01, de 31 de agosto de 
2018, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a 
qual estabelece orientação, critérios eprocedimentos gerais, a serem 
observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal – SIPEC, relativos à implementação de 
Programa de Gestão, de que trata o § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, 
de 10 de agosto de 1995, houve a necessidade de revisar os processos 
organizacionais inscritos nessa iniciativa, com fins de adequá-los à 
referida norma.

Dessa forma, está sendo elaborada nova Portaria, observando os 
critérios estabelecidos pelo Órgão Central do SIPEC.

Constituição de Grupo Técnicos de Incentivo à Prática Física e 
à Inclusão e Acessibilidade.

No ano de 2018, foram constituídos grupos técnicos responsáveis por 
elaborar o Plano Institucional de Acessibilidade e Inclusão do Ministério 
da Justiça, assim como Plano Institucional de Incentivo à Prática 
Física, com os seguintes objetivos: promover medidas de inclusão de 
pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; propor ações 
para eliminar barreiras tecnológicas, arquitetônicas e demais que 
inviabilizem o acesso, de todas as pessoas à informação, às tecnologias 
implementadas no órgão e de forma a garantir o livre trânsito com 
segurança; estruturar plano de ação com foco no incentivo à prática 
física regular.

Principais Desafios e Ações Futuras
Recomposição da Força de Trabalho

Considerando a necessidade de recompor o quadro de servidores, bem 
como diante da previsão de futuras aposentadorias, o MJ carece de 
autorização para realização de concurso público para provimento de 
cargos efetivos no quadro. Além disso, com a publicação da Portaria n° 
193/2018, que disciplina o instituto da movimentação de servidores e 
empregados públicos para composição de força de trabalho, conforme 
previsto no §7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
o MJ iniciou tratativas com o MP no sentido de prover determinados 
postos de trabalho com profissionais de perfil compatível.



192

Ministério da Justiça

Modelo de Estruturação do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor

Em junho de 2013, o Ministério da Justiça firmou o Acordo de Cooperação 
Técnica para a implantação da Unidade do Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor, quando então foi instituída a Unidade 
SIASS/MJ, em Brasília - DF, para atendimento das demandas dos 
servidores do MJ e de outros órgãos partícipes (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica; Ministério dos Direitos Humanos; Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte; Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil). 

No entanto, atualmente, esta Unidade SIASS não possui quantitativo 
suficiente de profissionais da área de saúde para atender a demanda, 
fato que tem impactado na realização de junta médica, sendo necessário 
recorrer a outros órgãos. Assim, há a necessidade de realização de 
concurso público para provimento de cargos específicos para atender 
as demandas do subsistema. 

No caso do Arquivo Nacional, o modelo de estruturação do subsistema 
integrado de atenção à saúde do servidor é composto por Perícia 
Oficial Singular em Saúde (como perícia médica, perícia odontológica, 
psicologia, serviço social e enfermagem) e Junta Oficial em Saúde que 
é realizada por meio de convênio com o Ministério da Fazenda, na qual 
um médico do Arquivo compõe a Junta.

Vale ressaltar que, de acordo com o Decreto nº 6.833/2009, o SIASS 
tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas 
de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e 
acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal 

direta, autárquica e fundacional, de acordo com a política de atenção à 
saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida 
pelo Governo.

Programa de Mestrado

Para o exercício de 2019, pretende-se o lançamento do Programa de 
Mestrado, a fim de oferecer aos servidores do Quadro de Pessoal do MJ 
oportunidades de capacitação em temas que guardem correlação entre 
as atividades exercidas e a grade curricular do curso. O desenvolvimento 
de uma visão estratégica de atuação focada no processo evolutivo da 
gestão administrativa é fomentado em paralelo à contínua busca de 
melhoria na oferta dos serviços prestados para à sociedade. Logo, 
a estruturação dessa iniciativa científica fomentará a pesquisa, a 
produção de conhecimento e a inovação, resultando no aprimoramento 
das políticas públicas sob a tutela desta Pasta.

Portal de Serviços

Pretende-se a curto prazo, o lançamento do Portal de Serviços da 
CGGP/MP, o qual conterá as informações referentes à gestão de 
pessoas. Esse canal atuará como instrumento de comunicação, como 
também de ações gerenciais no âmbito da Pasta, pois, em sua estrutura, 
apresentam-se determinadas ferramentas de gestão, tais como: Painel 
de Informação Quantitativo e Qualitativo (Bussiness Inteligence – BI) 
a respeito da Força de Trabalho MJ; Banco de Talentos, dispositivo 
onde se deve constar informações sobre o perfil dos profissionais que 
atuam na Pasta; acesso aos principais canais de atendimento afetos à 
temática Gestão de Pessoas.
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Gestão da Logística

A contratação pública é um dos macroprocessos mais importantes para a 
gestão administrativa, uma vez que se trata de um dos principais meios 
para a implementação da política pública. É um processo transversal, 
que envolve legalmente todas as áreas do órgão (Finalísticas, 
Autoridades, Logística, Jurídica e Controle). Gera a necessidade de 
planejamento com visão de longo prazo, pois contratações, quando 
continuadas, podem perdurar por até 5 anos, ultrapassando, inclusive, 
gestões políticas, e a necessidade de maior controle e gestão de riscos. 
Se bem estruturado, o processo de contratação pública, traz ao órgão 
economia de recursos e efetividade para as suas políticas internas e 
externas e, consequentemente, uma melhor entrega para a sociedade.

Com vistas a implementar uma gestão de contratações mais eficiente, o 
Ministério da Justiça instituiu a Comissão de Aquisições Compartilhadas 
- CAC (Portaria MJ 682 de 15 de agosto de 2017), a fim de coordenar 
a sistemática de planejamento conjunto das contratações de bens e 
serviços da Pasta. Como resultado, iniciou-se o exercício com o Plano 
Anual de Aquisições (consolidação das intenções de contratações de 
todas as unidades do MJ), registrando a expectativa do MJ em 81 
contratações e do Arquivo Nacional em 43, e com o Plano de Aquisições 
Compartilhadas (consolidação das contratações a serem realizadas de 
modo compartilhado), contendo 20 necessidades para o MJ e 1 para o 
Arquivo Nacional. O planejamento conjunto gera economia de escala, 
otimização dos recursos envolvidos e a troca de conhecimento entre 
as unidades. 

Sobre o Planejamento de Contratações, que contemplou objetos 
finalísticos, logística e infraestrutura, foram realizados 33 processos 

licitatórios pelo MJ e 20 daqueles previstos pelo AN. Somam-se a 
essas contratações, outras 70 realizadas pelo Arquivo Nacional, em 
decorrência do incremento de sua disponibilidade orçamentária. Logo, 
foram concluídas 123 licitações em 2018, no montante total de 50 
milhões.

Entre as contratações diretas realizadas pelo Ministério da Justiça, 12 
foram por dispensa de licitação justificadas pelo artigo 24, incisos I, II 
e XI da Lei 8.666/93 e 2 por inexigibilidade, justificadas pelo art. 25 
caput e inciso II da Lei 8.666/93. Já quanto às contratações diretas do 
Arquivo Nacional, 29 foram por dispensa de licitação justificadas pelos 
artigos 24, incisos II, IV e VIII da Lei 8.666/93 e 22, por inexigibilidade, 
justificada pelo art. 25 caput e inciso II da Lei 8.666/93.
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Tecnologia da Informação 99.151.287,90R$                     

Funcionamento Administrativo 68.977.844,86R$                     

Engenharia e Arquitetura 16.581.132,74R$                     

Outros 7.655.843,89R$                        

Total 192.366.109,39R$                  

Gastos por finalidadeContratações mais relevantes

Fonte: : CGL/SAA/SE e AN.

Destacam-se as contratações em alinhamento ao objetivo estratégico 
“aprimorar a gestão da logística e a infraestrutura interna”, como a 
contratação de CFTV e Manutenção de rede e acervo.  Em relação a 
contratação de Fábrica de Software, há de se evidenciar a relação 
entre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação com o objetivo 
estratégico “fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de TI”.

Gestão Contratual 

O MJ geriu 111 contratos administrativos e instrumentos congêneres no 
decorrer do exercício. O quantitativo de contratos muda periodicamente 
em função de novas contratações e vigências encerradas, o que 
culminou no fechamento do exercício com 73 contratações vigentes. 
Os gastos com as contratações se dividiram da seguinte forma: 

  Fonte: CGL/SAA/SE e AN. 

Cumpre ressaltar que esses valores correspondem a toda execução da 
unidade central do MJ (UG 200005) e do Arquivo Nacional (UG 200247). 

Conformidade Legal

Além das normas que subsidiam de forma geral os procedimentos 
licitatórios, Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e Decretos decorrentes 
nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, os normativos legais em destaque 
que orientam os processos de contratações no MJ, entre outros, 
são: Decreto nº 7.746/2012, que estabelece critérios e práticas para 
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; as Instruções 
Normativas SEGES/MP nº 05/2017, que estabelece regras e diretrizes 
para os procedimentos de contratação de serviços sob o regime de 
execução indireta; SLTI/MP nº 04/2014, que dispõe sobre o processo 
de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação; SEGES/MP 
nº 05/2014 e suas alterações, que apresenta diretrizes para realização 
de pesquisa de preços; e SLTI/MP nº 01/2010, que apresenta critérios 
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras. 

As diretrizes trazidas pelas IN e pelo arcabouço legal referente ao 
macroprocesso contratações são cotidianamente objetos de estudos 
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internos e oficinas entre as equipes do MJ. 

Melhorias de Gestão de Licitações e Contratos  

Diversas iniciativas internas foram desenvolvidas com intuito de 
aprimorar a gestão orçamentária e financeira e de licitações e 
contratos. Destacamos:

 • Revisão da Portaria sobre o Planejamento de Contratações 
e Compras Compartilhadas:com o advento da Instrução 
Normativa SEGES/MP n° 1/2018, o planejamento de contratações 
implementado está sendo revisado para cumprir os novos prazos, 
entretanto o MJ permanecerá com a diretriz de economia de 
escala e melhoria da comunicação, mantendo as contratações 
compartilhadas e a Comissão de Planejamento e Gerenciamento 
de Contratações – CPGC;  
 • Revisão da Portaria de Pesquisa de Preços para 

contratações: com a alteração da IN SESGE/MP n° 05/2014, o 
MJ instituiu nova portaria que estabelece diretrizes e orientações 
para a realização de pesquisa de preços, a fim de estabelecer o 
preço referencial e a vantajosidade das contratações, uma vez 
que tal procedimento se mostra extremamente relevante para as 
especificidades dos atores do processo de contratações – Portaria 
SE nº 804/2018;
 • Padronização da instrução dos processos de contratação: 

implementação dos Modelos da AGU, listas de checagens; 
fluxos para cada modalidade de contratação e notas técnicas 
padronizadas; implementação da prática de reuniões técnicas 
com as unidades requisitantes quando da análise de Termos de 
Referências e Projetos Básicos;
 • Implementação da IN 05/2017: considerando o grande 

volume de contratação de serviços em regime de execução 
indireta, o MJ criou Fluxo Interno e promoveu capacitações, de 
modo a atender às diretrizes estabelecidas pela IN 05/2017; 
 • Implantação de sistemas de acompanhamento de 

Contratações: é um dos projetos do Planejamento Estratégico 
do MJ – 2016-2019, e consiste na necessidade de implementar 
um sistema que engloba todo o ciclo de vida do processo de 
contratação, em módulos: (i) Planejamento de Aquisições; 
(ii) Licitações; (iii) Gestão de Contratos; (iv) Fiscalização 
Contratual; (v) Pagamentos. O sistema objetiva a racionalização 
dos gastos públicos e o aperfeiçoamento do macroprocesso de 
contratação pública qualitativamente e quantitativamente; 
melhoria na relação com fornecedores; acompanhamento e 
gestão in time de contratos; gestão de estoque; e gestão do 
processo de liquidação e pagamento. O sistema está em fase de 
prospecção de aquisição ou desenvolvimento. Porém, podemos 
destacar várias ações que complementam o escopo do Projeto: 

-  Metodologia de acompanhamento das contratações 
(reuniões quinzenais/semanais entre o setor de licitações e 
requisitante);
- Metodologia sistematizada de controle da gestão 
administrativa dos contratos, que consolida diversas planilhas de 
controle e acrescenta alertas de vigências contratuais, via e-mail, 
aos envolvidos;
- Implementação no VOCÊ.MJ (intranet) de espaço reservado 
a Licitações e Contratos, otimizando a comunicação dos atores do 
processo de contratações; e
- Implantação do Núcleo de revisão do processo de 
faturamento (controle do gasto público).

 • Projeto de Redução de Restos a Pagar: o Plano de 
Trabalho para redução dos Restos a Pagar, lançado em março 
de 2016 teve por objetivo a redução de 50% dos Restos a Pagar 
Não Processados inscritos na UG 200005, dos exercícios de 
2009 a 2015 que, naquele momento, eram da ordem de R$ 295 
milhões. Desde então, foram alcançados os seguintes resultados: 
 
- Exercício de 2016:  Redução de R$ 46.109.195,00; 
- Exercício de 2017: Redução de R$ 58.922.073,00; 
- Exercício de 2018: Redução de R$ 58.858.318,16; 
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- Total da redução de RAP de 2009 a 2015 
cancelados: R$ 163.889.585,89 (55% de redução). 
- Total de Empenhos de 2009 a 2015 cancelados: R$ 
120.731.768 (41% de redução).

 • Força de Tarefa de Penalidades: o exercício de 2018 
foi o último ano da força tarefa para análise do passivo de 109 
processos sancionatórios por infrações em licitações e contratos. 
O ano de 2018 iniciou com 63 processos do passivo e atualmente, 
estão em fase final somente 9 processos de penalidades. Além 
de solucionar o passivo, a Força Tarefa implementou novo fluxo 
processual otimizado, padronizou termos contratuais referente 
as sanções administrativas em atenção às orientações da AGU e 
de acordo com a tipificação dos objetos contratados, bem como 
realizou capacitações a fim de fomentar melhorias e boas práticas 
do processo.
 • Ciclo de Capacitação de Fiscais de Contratos do MJ: com 

o objetivo de capacitação contínua de fiscais de contratos, foi 
realizado o 2° Ciclo de Capacitação, contendo abordagem mais 
aprofundada no que tange às especificidades das rotinas do 
acompanhamento contratual no âmbito do MJ. O Ciclo também é 
um meio de melhorar a comunicação entre os fiscais contratuais e 
as unidades licitantes para que, trabalhando em equipe, busquem 
atingir um padrão de excelência e sustentabilidade nas licitações 
e no processo de fiscalização contratual.

Principais desafios e ações futuras

Um dos principais desafios na gestão do macroprocesso contratações é 
aprimorar a comunicação com as Unidades Demandantes, notadamente 
na etapa de planejamento e elaboração das especificações técnicas 
objetivando maior fluidez e redução do tempo médio dos procedimentos 
licitatórios. Cita-se, também, a adequação de contratos diante do 
cenário de limitações orçamentárias, que acarreta esforços no sentido 

de estabelecer uma melhor relação de prestação de serviços/custos. 

Outra ação na diretriz de melhoria de gestão é o projeto de conferência 
para ordenação de despesas. Trata-se de medida para verificação do 
processo de faturamento dos contratos administrativos, contemplando 
padronização de metodologia de fiscalização e checklists, visando 
dar segurança à ordenação de despesas, bem como aperfeiçoar a 
gestão de riscos do processo, permitindo a correção de falhas, quando 
identificadas, em tempo hábil.

Serviços Gerais 

Sobre a Gestão Documental e de Serviços Gerais do Ministério da 
Justiça, destacam-se os projetos abaixo implantados em 2018: 

 • Módulo de Pesquisa Pública do SEI: implantação do 
módulo que permite a pesquisa de processos e documentos 
do sistema SEI pelos usuários externos, oferecendo maior 
agilidade e conforto aos usuários dos serviços prestados pelo MJ. 
 

 • Centralização das Expedições pelo Protocolo: implantação 
de metodologia de triagem que possibilitou a uniformização dos 
procedimentos e a expedição pelo tipo de postagem mais adequada, 
trazendo uma economia de 51% no consumo dos contratos firmados 
junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. O gráfico 
a seguir compara os gastos dos 6 meses anteriores com os 6 meses 
posteriores à implantação da centralização das expedições. 
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 • Tratamento de Obras Literárias: contratação da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE para a prestação de serviços 
de higienização e pequenos restauros de livros e documentos 
que compõem o acervo da Biblioteca do Ministério da Justiça. 
 

 • TáxiGov: adesão ao serviço de agenciamento de transporte 
terrestre de pessoal a serviço dos órgãos da Administração 
Pública direta, por meio de táxi, no âmbito do Distrito Federal e 
entorno, resultando em economia substancial, conforme abaixo: 
 
 
 
 
 

 
 

 • Almoxarifado Virtual: adesão ao serviço de outsourcing 
para operação de almoxarifado virtual, de suprimento de materiais 
de consumo administrativo, mediante o uso de sistema web, o 
que trouxe economia nos insumos e a implementação do conceito 
de consumo consciente aos usuários do Ministério da Justiça. 
 

 • Aquisição de um novo Sistema de CFTV: modernização 
do sistema de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) 
e do Sistema de Controle de Acesso (SCA), todos integrados 
entre si, visando garantir a segurança e proteção das pessoas e 
do patrimônio (móvel ou imóvel) nas dependências do Palácio da 

Justiça, Anexos I e II.

Fonte: CGDS/SAA/SE
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Principais desafios e ações futuras 

 • Aumento da Capacidade de Armazenamento do Arquivo 
Central: visando a transferência da maior parte do acervo 
documental existente no Palácio da Justiça e nos Anexos I e II, será 
necessária aquisição de novos módulos de arquivos deslizantes 
para serem instalados no Arquivo Central. 
 • Aprimoramento da Gestão Arquivística: visando uma 

maior eficiência na gestão dos arquivos do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, pretende-se contratar uma associação de 
pessoas portadoras de deficiência para executar as atividades 
de higienização, digitalização de documentos, tratamento de 
imagens, indexação e organização dos arquivos sob custódia do 
Arquivo Central.
 • Implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – 

Siads: a  gestão patrimonial precisa adequar-se à Portaria nº 385, de 
28 de novembro de 2018, que instituiu o Siads como sistema padrão 
para o poder executivo. A ferramenta se destina a informatizar 
e operacionalizar o gerenciamento e controle dos acervos de 
bens móveis, permanentes e de consumo, de bens intangíveis e 
frota de veículos com a finalidade de viabilizar o reconhecimento 
periódico da depreciação e da amortização desses bens, realizar o 
inventário eletrônico e ampliar a automação do registro contábil, 
possibilitando que o ato e o fato das ações administrativas sejam 
registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - SIAFI, de forma on-line.

Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação
Conformidade legal da gestão de TIC

A área de TIC da Administração Pública Federal segue uma série de 
normativos que buscam manter conformidade legal da gestão da 
temática. Regulamentos e guias elaborados pelo Governo Federal, 
Órgãos de Controle, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão-MP, como por exemplo, a Lei 8.666/93, as Instruções Normativas 
IN-04/2014-MP e IN-05/2017-MP, orientam fluxos de contratações e 
uma gama de procedimentos de TIC que subsidiam a qualidade em 
sua gestão. No que tange especificamente as diretrizes referentes à 
acessibilidade e dados abertos, este Ministério se utiliza também do 
Modelo de Acessibilidade em Governo -  MAG; e da Política de Dados 
Abertos - Decreto 8.777, de 11/05/2016.

Os Padrões Internacionais que tratam sobre as melhores práticas 
relacionadas à área de TIC também norteiam condutas gerais de 
segurança da informação e estruturação de processos e serviços. As 
ações de Tecnologia da Informação e Comunicação do MJ estão alinhadas 
ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI/MJ, representados 
pelos seguintes objetivos: Consolidação da Governança e Gestão de 
TIC; Modernização da Infraestrutura de TIC; e Promoção da Integração 
e Gestão de Informações de Dados.

Modelo de Governança de TIC do MJ

O Comitê de Tecnologia da Informação – CTI aliado ao Comitê de Gestão 
Estratégica – CGE são as instâncias máximas do Modelo de Governança 
de TIC do MJ. São responsáveis pela revisão periódica do Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) pela aprovação de 
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Planos, Políticas, Normas e Procedimentos, além de deliberar sobre as 
Prioridades e demais decisões estratégicas relacionadas à área de TIC. 
A Coordenação-Geral de Infraestrutura e Governança de Tecnologia da 
Informação (CGTI) auxilia e dá suporte ao funcionamento do CTI e à 
implementação das definições e decisões tomadas pelos Comitês para 
todo o MJ. 

O PDTIC (2017-2019) do MJ foi revisado em 2018 e aprovado pela 
Portaria n° 615, de 2 de agosto de 2018. As seguintes políticas e normas 
também foram aprovadas no âmbito do CTI/MJ em 2018: Política de 
Segurança da Informação e Comunicações - POSIC; Norma de Segurança 
de Controle de Uso de Internet; Norma de Gestão de Ativos de TIC; e 
Norma de Registro de Eventos, Coleta e Preservação de Evidências de 
Incidentes. 
 
A Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 
– PGTIC, em fase de aprovação, trará novo modelo de governança, 
conforme modelo proposto pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - SETIC/MP. Este tem como propósito a criação de valor 
para a TIC com a otimização dos riscos e dos recursos, assim como 
o alinhamento das estratégias de negócio às práticas de TIC do MJ, 
atendendo as necessidades das unidades organizacionais e a execução 
dos objetivos corporativos. 
Referência:(http://www.sisp.gov.br/govtic/wiki/download/file/Guia_
de_Governan%E7a_de_TIC_do_SISP_v_2.0)

A PGTIC/MJ apresenta uma cadeia decisória conforme Mapa de 
Responsabilidades relacionando as atividades com a atuação de 
instâncias multidisciplinares das diversas áreas da organização para 
sua elaboração, revisão e aprovação. Os envolvidos são: Secretaria 
Executiva; Comitê de Gestão Estratégica – CGE; Comitê de Tecnologia 

da Informação – CTI; Gestores de TIC (CGTI e CGSIS); e Representantes 
das áreas finalísticas (GT-PDTIC).

O modelo de governança de TIC do Arquivo Nacional está alinhado ao 
Modelo de Governança de TIC do Ministério da Justiça e tem como 
principal instância o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 
(COGESTI), instituído pela Portaria nº 8, de 12/01/2017, com a 
finalidade de formular a política de Tecnologia da Informação no âmbito 
do Arquivo Nacional, composto pelas unidades do órgão.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Arquivo Nacional 
relativo ao período 2017-2019 foi elaborado pelo COGESTI e aprovado 
por meio da Portaria nº 628, de 28/11/2017. A Política de Governança 
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Arquivo Nacional ainda 
está em fase de elaboração. Na área de desenvolvimento de sistemas 
está sendo implantada metodologia ágil utilizando os modelos Kanban 
e SCRUM. 

O Ministério da Justiça efetivou a formalização da metodologia de 
desenvolvimento de software interna juntamente à nova contratação 
de fábrica de software, por meio da evolução da Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas do MJ com abordagem no Desenvolvimento 
Ágil, concepção esta adotada no MJ, dada as suas peculiaridades 
de velocidade na produção de sistema, integração contínua com a 
área negocial e adequação ao modelo de desenvolvimento praticado 
mundialmente. Quanto aos artefatos já produzidos, a área de 
desenvolvimento de sistemas, com o objetivo de verificar aderência 
à arquitetura tecnológica do Órgão, elaborou o Guia de Absorção de 
Sistemas, já consolidado e em utilização. 

No exercício de 2018, foi realizada a contratação de um novo modelo 
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de Fábrica de Software, prospectando a redução de custos e incluindo 
novas atividades voltadas à gestão de dados. 

Em 2018 também foram implantados e evoluídos sistemas que 
contribuíram significativamente na execução do trabalho diário 
das diversas áreas que compõe o MJ, dentre os quais:  Solução de 
Controle de Almoxarifado e Patrimônio (GEAFIN); Controle de 
Planejamento Estratégico (CIVIS); Gerenciamento de Acervo Digital 
(DSPACE); e a implantação do módulo de pesquisa pública do SEI. 
Além destes sistemas, o MJ mantém a sustentação de 33 sistemas e 
o desenvolvimento de outros 6, atendendo à pluralidade de pastas do 
Órgão, como segurança pública, controle de refugiados, consumidores 
finais e políticas nacionais antidrogas.

Montante de recursos aplicados em TIC

Montante de recursos aplicados em TIC em 2018

Fonte: CGTI/CGSIS/SAA/SE e AN.

Comparação do valor empenhado em 2017 e 2018

Fonte: CGTI/CGSIS/SAA/SE e AN.

Participação de empresas públicas em TIC em 2018

Fonte: CGTI/CGSIS/SAA/SE e AN.

Gastos de TIC por natureza de despesa

Fonte: CGTI/CGSIS/SAA/SE e AN. 
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Contratos mais relevantes de recursos de TIC
(Vigentes em 2018)

Fonte: CGTI/CGSIS/SAA/SE e AN. 
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Principais iniciativas e resultados na área de TIC por Cadeia 
de Valor do MJ

Iniciativas Cadeia de Valor Resultados, Benefícios ou Impactos

Aquisições - Solução de 
armazenamento de dados 

(Storage)

Gerir estratégia de serviços 
de TIC; 

Gerir operações de serviços 
de TIC;

Gerir desempenho de serviços 
de TIC;

Prover serviços de suporte técnico para os 
equipamentos de infraestrutura de armazenamento 
de dados do MJ, com monitoramento, manutenções 

preventivas, corretivas e evolutivas.

Aquisições - Solução 
automatizada para cópia 
de segurança dos dados 
em fita (Robô de backup 

em fita)

Gerir segurança institucional;
Gerir operações de serviços 

de TIC;
Gerir desempenho de serviços 

de TIC;

Prover infraestrutura de backup dos dados dos 
usuários do MJ, mantendo o armazenamento em 

mídia do tipo fita (LTO).

Aquisição de Ferramenta 
de Auditoria (Varonis) e

Implantação de 
Ferramenta de Auditoria 

(Varonis)

Gerir segurança institucional;
Gerir operações de serviços 

de TIC;

Fornecer às unidades de negócio do MJ e à 
sociedade soluções tecnológicas de auditoria e 
gerenciamento de serviços que agreguem valor 

ao negócio e atendam às necessidades do cidadão 
no fornecimento de informações e serviços 
disponibilizados com qualidade e eficiência.

Implantações - 
Solução de proteção 

de computadores 
(ENDPOINT/Antivírus)

Gerir segurança institucional;
Gerir operações de serviços 

de TIC;

Prover solução integrada de proteção contra 
malware para as estações de trabalho e ambiente 

corporativo da rede computacional do MJ.

Implantações - Solução de 
proteção contra invasões 
(Segurança/Firewall/APT) 
e Implantações - Solução 

de filtro de conteúdo para 
acesso à internet (Web 

proxy)

Gerir segurança institucional;
Gerir operações de serviços 

de TIC

Prover solução de Segurança de Perímetro da rede 
de computadores do MJ (Firewall, IDS, IPS, Proxy), 
garantindo a salvaguarda de dados e informações 

sensíveis, mantendo a disponibilidade dos serviços 
de TIC, preservando o investimento, melhorando a 
qualidade dos serviços e atualização da tecnologia 
de acordo com as melhores práticas de mercado.

Aquisições - Manutenção 
da sala segura dos 

servidores de TIC (Sala 
Cofre CICCN)

Gerir segurança 
institucional;

Gerir operações de 
serviços de TIC;

Prover manutenção preventiva e corretiva da Solução 
de Infraestrutura Tecnológica do Centro Integrado 

de Comando e Controle Nacional de Brasília, visando 
a   preservação da disponibilidade “365/24/7” dos 

serviços de TIC nela hospedados.

Implantações - 
Computadores para 

usuários do MJ (Desktops)

Gerir operações de 
serviços de TIC

Renovar o parque de computadores dos usuários 
do MJ, provendo atualização tecnológica por meio 
de equipamentos modernos e atualizados com os 

padrões de mercado, gerando mais eficiência na rotina 
administrativa do órgão.

Implantações 
-Manutenção e suporte 
da Central Telefônica/

Telefonia IP

Gerir operações de 
serviços de TIC

Garantir o suporte técnico adequado de todo o 
ambiente da solução de telefonia do MJ, preservando 
os investimentos já realizados por meio do contrato 

administrativo nº 060/2012 de forma a ganhar 
escalabilidade da solução como um todo.

Implantações - Link 
redundante de internet 

(TELEBRAS)

Gerir operações de 
serviços de TIC

Prover solução Internet redundante, garantindo a 
disponibilidade e continuidade dos serviços de TIC, 

melhorando a qualidade dos serviços em caso de falhas 
no link principal.

Aquisições - Renovação do 
suporte Microsoft e

Implantações - 
Licenciamento e suporte 

Microsoft

Gerir operações de 
serviços de TIC

Fornecer licenças de software, aplicativos e sistemas 
operacionais, destinados aos equipamentos e estações 

de trabalho e servidores de rede do MJ.

Aquisições - Solução de 
Virtualização (Servidores 

Físicos)

Gerir segurança 
institucional;

Gerir operações de 
serviços de TIC;

Modernizar o ambiente de virtualização do Data 
center do MJ, incluindo novos servidores de rede, 

aumentando a capacidade de processamento do órgão.

Aquisições - Solução 
de Virtualização 
(Licenciamento)

Gerir segurança 
institucional;

Gerir operações de 
serviços de TIC;

Modernizar o ambiente de virtualização do Data center 
do MJ, incluindo novas licenças e funcionalidades que 

permitam melhor gestão e segurança da infraestrutura.

Implantações - 
Licenciamento e suporte 

Oracle

Gerir operações de 
serviços de TIC;

 Proporcionar a capacidade de processamento 
necessária para suportar os sistemas da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública – SENASP do Ministério 
da Segurança Pública.
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Iniciativas Cadeia de Valor Resultados, Benefícios ou Impactos

Atualização do sistema de 
informações do Arquivo Nacional 

(SIAN)

Preservar, dar acesso 
e difundir o acervo 

nacional

Novas funcionalidades foram adicionadas 
para facilitar a busca de documentos pelos 

usuários

Ampliação da disponibilização de informações 
sobre o acervo para acesso aos usuários;

Atualização da base de dados do 
Memórias Reveladas (MR)

Preservar, dar acesso 
e difundir o acervo 

nacional

Modernizar o ambiente de virtualização do 
Data center do MJ, incluindo novos servidores 

de rede, aumentando a capacidade de 
processamento do órgão.

Importação de dados descritivos 
do acervo para o sistema de 

informações do Arquivo Nacional 
(SIAN)

Preservar, dar acesso 
e difundir o acervo 

nacional

Novas funcionalidades foram adicionadas 
para facilitar a busca de documentos pelos 

usuários

Ampliação da disponibilização de informações 
sobre o acervo para acesso aos usuários

Ministério da Justiça, preservados pela p

Segurança da Informação
Principais medidas adotadas em 2018 pela TIC do MJ:

Atualização e armazenamento dos códigos-fonte e a documentação 
dos sistemas que são desenvolvidos e sustentados em repositórios 
com versionamentos no ambiente do Ministério da Justiça, 
preservados pela política de segurança adotada pela Coordenação-
Geral de Governança e Infraestrutura de TI.

Adoção de quatro ambientes apartados (desenvolvimentos, testes, 
homologação e produção), os quais garantem que o código em 
produção foi testado em aspectos de segurança e qualidade, 
homologados, minimizando problemas no ambiente de produção.

Aquisição de solução de auditoria de e-mails, autenticação e arqui-
vos da infraestrutura TIC do MJ.

Aquisição de licenças Antivírus para proteção de estação de trabalho.

Aquisição de Firewall para proteção contra invasão na rede do MJ

Elaboração da Norma para Registro de Eventos, Coleta e Preservação 
de Evidências de Incidentes de Segurança em redes. Previsão de 
publicação no primeiro semestre de 2019.

Revisão da Política de Governança de TIC – PGTIC. Previsão de publi-
cação no primeiro semestre de 2019.

Revisão e atualização da Política de Segurança da Informação e 
Comunicações do MJ – POSIC. Previsão de publicação no primeiro 
semestre de 2019.
Elaboração da Norma de Controle do Uso da Internet. Previsão de 
publicação no primeiro semestre 2019.

Elaboração da Norma de Gestão de Ativos. Previsão de publicação no 
primeiro semestre de 2019.

Principais medidas adotadas em 2018 
pelo Arquivo Nacional:

Implementação da primeira fase (Desenvolvimento) e início da 
segunda fase (Aprovação) da Política de Segurança da Informação e 
Comunicação (POSIC).

Adoção de regras de comportamento nos ativos de segurança para 
conformidade com as normas internacionais PCI DSS 3.0.

Implementação de auditoria e prevenção de segurança nas políticas 
do firewall do AN alinhadas a norma Firewall STIG.

Criação de benchmark “Regras de Segurança” para utilização e ade-
quação conforme os resultados de POC (Proof of Concept).

Adoção de relatórios mensais de segurança e relatórios trimestral 
para resultados de vulnerabilidades.
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Principais desafios (dificuldades, fraquezas e riscos) 

A diversidade de políticas tratadas pela Pasta, bem como a necessidade 
de sua digitalização para melhor conexão com o cidadão, com o 
advento da Estratégia de Governança Digital, eleva a importância das 
iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação contemplando 
os princípios, arquitetura, aplicações de negócio, investimentos e 
gestão dos dados.

Dessa forma, os desafios na gestão de TIC estão crescendo 
exponencialmente, especialmente em relação ao aprimoramento 
dos mecanismos de governança de TIC para tomada de decisões da 
alta administração. Esse desafio é tratado pela alta administração 
com o apoio técnico das unidades de TIC da Subsecretaria de 
Administração, quais sejam, Coordenação-Geral de Infraestrutura 
e Governança de Tecnologia da Informação – CGTI e Coordenação-
Geral de Desenvolvimento de Sistemas – CGSIS, e do Arquivo Nacional, 
seguindo os parâmetros da Comissão de Coordenação do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação-SISP e da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Outro desafio é a insuficiência de recursos para investimentos 
na infraestrutura de TIC de forma a oferecer ao Ministério maior 
confiabilidade no tratamento de informações e ao fortalecimento da 
do corpo de profissionais de TIC a fim de compatibilizar a força de 
trabalho às demandas. 

Gestão dos ativos (aquisição e devolução) para ajustes automáticos 
das políticas de segurança (migração).

Adoção de metodologia “Gestão Estratégica” para implantação e 
acompanhamento da segurança da informação no AN.

Implementação das práticas de regras de segurança alinhadas com as 
normas internacionais ISO/27001 e ISO/27002.

Criação de indicadores de segurança para avaliação do “ambiente 
seguro” do AN em conformidade com a norma NIST 800-53.

Gestão integrada e monitoração dos ativos de segurança do AN.

Criação de monitoramento para alertas de ameaça de “cyberataque 
global”.

Criação de estatística “Evolução da Implantação de Segurança” no 
ambiente do Arquivo Nacional.

Documentação Procedimento Operacional Padrão - POP dos proce-
dimentos de segurança, Planejamento e Gestão por Processos - PGP 
dos processos de segurança e Programa Setorial de Qualidade - PSQ 
dos índices de qualidade da segurança.
Início da implementação das práticas para tratamento a incidentes 
de segurança alinhadas com as normas internacionais ISO/27005.
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Gestão de Infraestrutura e Patrimonial 
Investimento em Infraestrutura e equipamentos

Em 2018, o Ministério da Justiça e o Arquivo Nacional realizaram gastos 
no total de R$ 10.070.269,02 em contratos de manutenção predial, 
manutenção de ar condicionado, de elevadores, entre outros.

Fonte: CGAE/SAA/SE e NA. 

Foram realizados serviços importantes de infraestrutura, dos quais 
destacam-se: manutenção da impermeabilização da cobertura do 
Edifício Sede do MJ, impermeabilização interna dos reservatórios 
inferiores do Ed. Sede do MJ e instalação dos UPS´s nobreaks com 
banco de baterias no CPD Infoseg/MJ. No Arquivo Nacional, em 2018, 
os recursos disponíveis foram utilizados para atender os serviços 
continuados, como por exemplo, manutenção preventiva e corretiva 
do conjunto arquitetônico tombado da União, dos elevadores e 
dos equipamentos do sistema de condicionamento de ar, limpeza, 
conservação e asseio, dentre outros.

Entre os resultados decorrentes destaca-se: 

- Aprimoramento da infraestrutura das instituições;
- Melhoria da eficiência energética dos edifícios;
- Melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho e das áreas 
de guarda do acervo.

Conformidade Legal

Para assegurar a conformidade legal da gestão patrimonial, o Ministério 
da Justiça observa e aplica as Leis nº 8.666/1993, nº 8.429/92 e nº 
4.320/64; o Decreto-lei nº 200/67; a Instrução Normativa nº 205/88; 
a Lei Complementar nº 101/200 e os demais instrumentos legais que 
regem a gestão patrimonial na Administração Pública Federal, dentre 
eles as leis sobre a atuação de arquitetos e engenheiros e os normativos 
da SPU referentes à Gestão Imobiliária da União e Normas Técnicas 
sobre a temática.
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Desfazimento de ativos
Por parte da Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços 
Gerais da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva - 
CGDS/SAA/SE/MJ, foram executados os seguintes desfazimentos de 
bens:

Fonte: CGAE/SAA/SE e NA. 

Não houve desfazimento de ativo no Arquivo Nacional no exercício de 
2018. Os bens em estoque são mensurados ou avaliados com base no 
valor de aquisição.  

Distribuição geográfica de imóveis

A estrutura física dos órgãos que compõem a estrutura organizacional 
do Ministério da Justiça, contempladas neste relatório, está distribuída 
da seguinte forma:

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE IMÓVEIS
LOCAL ÓRGÃO DO MJ

Edifício Sede do Ministério da Justiça 
– Palácio da Justiça, Esplanada dos 

Ministérios, Bloco T, Brasília/DF

Gabinete do Ministro e unidades de sua estrutura, exceto Ouvidoria-
Geral.

Secretaria-Executiva e unidades de sua estrutura.

Subsecretaria de Administração e Coordenações-Gerais que integram a 
sua estrutura, exceto Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGL), Coordenação-Geral 
de Gestão Documental e Serviços Gerais (CGDS).

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e Coordenações-Gerais 
que integram a sua estrutura.

Consultoria Jurídica e unidades de sua estrutura.

Comissão de Anistia (apenas o Gabinete).

Assessoria Especial de Controle Interno e unidades de sua estrutura.

Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares e 
unidades de sua estrutura.

Secretaria Nacional de Justiça (apenas o Gabinete).

Secretaria Nacional do Consumidor e unidades de sua estrutura.

Anexo II do Ministério da Justiça – 
Palácio da Justiça, Esplanada dos 
Ministérios, Bloco T, Brasília/DF

Ouvidoria-Geral

Coordenações-Gerais da Subsecretaria de Administração, a saber: 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), Coordenação-
Geral de Licitações e Contratos (CGL), Coordenação-Geral de Gestão 
Documental e Serviços Gerais (CGDS), exceto o Arquivo Central.

Demais unidades que compõem a estrutura da Comissão de Anistia.

Demais unidades que compõem a estrutura da Secretaria Nacional de 
Justiça, exceto o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional da SNJ.

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e unidades de sua 
estrutura.

Protocolo-Geral da Ministério da Justiça.

SCN Quadra 6, Bloco A, 2° andar, Ed. 
Venâncio 3000 – Shopping ID, Asa 

Norte, Brasília/DF

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional da Secretaria Nacional de Justiça.
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Locação de imóveis e equipamentos

O MJ em Brasília, possui dois contratos de locação que são fiscalizados 
pela área demandante (unidade que ocupa os imóveis). O primeiro 
é de uso do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional - DRCI da Secretaria Nacional de Justiça e o 
segundo é destinado ao Arquivo Central do MJ, sob a responsabilidade 
da Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais - CGDS. 

Fonte: CGAE/SAA/SE.

Gasto com Locação de imóveis - Comparação 2017 e 2018

Fonte: CGAE/SAA/SE.

Em 2018, foram realizadas pelo Arquivo Nacional 02 locações de 
equipamentos (16 impressoras e 02 veículos motorizados para 
movimentação do acervo), totalizando um valor de R$ 114.227,19. 

Fonte: AN.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE IMÓVEIS
LOCAL ÓRGÃO DO MJ

SIG, Quadra 8, Lote 2225, Parte G, Setor 
de Indústrias Gráficas, Brasília/DF

Arquivo Central da Coordenação-Geral de Gestão Documental e 
Serviços Gerais da Secretaria Executiva.

Sede Praça da República, nº 173, 
Rio de Janeiro/RJ

Arquivo Nacional.

Setor de Indústrias Gráficas (SIG), 
Quadra 06, Lote 800, Brasília/DF

Coordenação-Geral do Arquivo Nacional em Brasília.
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Principais desafios e ações futuras 

Dentre os principais desafios enfrentados pelo Ministério da Justiça, 
em 2018, destacam-se aqueles relacionados a sua infraestrutura física. 
Os edifícios do Ministério em Brasília, tombados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, possuem arquitetura 
singular dos anos 1960 e 1970 e apresentam hoje uma grande demanda 
de serviços de manutenção, além da necessidade de reformas e 
restauros. 

Nesse sentido, a Secretaria Executiva, por meio da Subsecretaria de 
Administração e suas Coordenações-Gerais, envidou esforços ao longo 
de 2018 com o objetivo de providenciar os serviços de manutenção e 
conservação necessários para as atividades do ministério.

Para o ano de 2019, o MJ dará continuidade a este processo, incluindo 
a contratação de projetos de engenharia e arquitetura necessários 
para a contratação de obras de restauro e reforma dos edifícios. O 
objetivo, a longo prazo, é prover o Ministério da Justiça de instalações 
modernas, energeticamente eficientes e acessíveis a todos os usuários, 
tudo isso alinhado à devida preservação e restauração do patrimônio 
histórico arquitetônico.

Sustentabilidade Ambiental

Os critérios de sustentabilidade são definidos pelas unidades 
requisitantes nos Termos de Referência ou Projetos Básicos, a depender 
dos objetos a serem contratados, quando aplicados, fundamentados no 
Decreto nº 7.746/12, que regulamentou o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, 
a Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/10. 
O descarte de lâmpadas do MJ é efetuado de acordo com procedimento 
sistêmico para que os serviços de manutenção prestados tenham o 
adequado gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, contemplando 
todas as etapas desde a sua geração até a destinação final. 
O tratamento deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes. Estes 
produtos, quando descartados, são separados e acondicionados em 
recipientes adequados para destinação específica. 

Fonte: CGAE/SAA/SE.

Em relação a utilização de resmas de papel, é possível observar uma 
grande economia no consumo, calculada em 40% quando se compara o 
ano de 2017 com 2018.

Fonte: CGDS/SAA/SE e AN.
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Fonte: CGDS/SAA/SE.

Consumo de água e tratamento de esgoto

Fonte: CGAE/SAA/SE/MJ e AN.

Consumo de energia elétrica

Fonte: CGAE/SAA/SE/MJ e AN.

O MJ realizou ações de forma a possibilitar a redução do consumo de 
água, tais como:
 

• 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 Ministério da 
Justiça; e 
• Reparo na impermeabilização do fundo do espelho d´água do 
edifício Sede. 

Nas aquisições realizadas, foram observados os critérios de 
sustentabilidade, como procedência dos materiais, conteúdo reciclável, 
fonte não poluidora, certificações de extração, emissão de radiação 
e nível de ruído. As contratações realizadas por pregão eletrônico 
também procuraram atender ao disposto no Decreto nº 7746/2012, 
estabelecendo critérios tanto na especificação do objeto quanto nas 
obrigações das contratadas, no sentido de obedecer a critérios e 
práticas de sustentabilidade.

Em relação à gestão de TIC, os contratos firmados possuem a 
obrigatoriedade de a contratada garantir o descarte correto e seguro 
de todos os insumos/itens que forem removidos em manutenções, 
por exemplo: embalagens, peças, fluidos, gases, resíduos e materiais 
diversos, adotando práticas de sustentabilidade ambiental na execução 
do objeto, quando couber, conforme disposto na IN/SLTI/MP nº 01/10. 

A gestão de TIC da sede do MJ iniciou ações para implementação da TI 
Verde, com o objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais, tais 
como:
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• Configuração padrão para as impressoras imprimirem 
automaticamente frente/verso na mesma folha com objetivo de 
redução de consumo de papel;
• Implantação e configuração do plano de energia nas estações 
de trabalhos dos usuários, possibilitando o desligamento/
hibernação automática dos monitores, CPU e impressoras de rede 
com objetivo de redução do consumo de energia.

O Arquivo Nacional realiza a coleta seletiva de materiais e sua destinação 
a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 
nº 5.940/2006. Em 2018, deu continuidade à campanha para utilização 
de copos permanentes em substituição aos copos descartáveis.

Principais desafios e ações futuras 

Em 2018, a Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia - CAGE/
SAA/SE manteve intenso monitoramento do consumo de água dos 
edifícios do Ministério da Justiça, mantendo consumo semelhante ao 
do ano de 2017, e com uma redução de aproximadamente 39% em 
relação ao ano de 2016. Dada a idade avançada dos edifícios do MJ 
em Brasília, seriam necessárias maiores intervenções nas instalações 
para alcançar novas reduções do consumo de água e uma significativa 
redução do consumo de energia. 

Dentro deste cenário, a equipe de arquitetura e engenharia do MJ 
planeja para o ano de 2019, a melhoria das rotinas de manutenção 
predial e a contratação de projetos de restauro, reforma e modernização 
dos edifícios do ministério. A partir destes projetos, serão contratadas 
as obras que por fim promoverão a devida e necessária atualização das 
instalações prediais e trarão os consequentes ganhos com eficiência 

energética e redução de consumo de água.

Já a área de TIC do MJ pretende adquirir computadores e servidores 
com processadores e fontes conversoras que consomem menos 
energia em sua operação; fazer a consolidação e a virtualização de 
equipamentos/servidores, que consiste em consolidar equipamentos 
em uma quantidade menor de servidores, o que provocará a diminuição 
da quantidade de energia consumida; modernizar a operação do 
datacenter, o que incluirá o monitoramento permanente e a reparação 
correta de unidades de ar condicionado e dos pisos, com a criação 
de corredores frios e quentes, limpeza periódica, melhorando assim 
a eficiência da refrigeração e diminuindo o consumo de energia dos 
equipamentos; e investir na conscientização e na mobilização dos 
usuários para fazer o uso eficiente dos seus equipamentos.

Relacionamento com a Sociedade 

Principais canais de comunicação 

O Ministério da Justiça vem, desde fevereiro de 2018, quando houve 
a separação da Segurança Pública da pasta, trabalhando no âmbito 
da comunicação social o conceito de justiça do cidadão, no tocante 
aos temas ligados ao direito do consumidor, à questão migratória - em 
específico as políticas que envolvem os refugiados -  e, a corrupção 
– tema tratado pelo Departamento Internacional de Recuperação de 
Ativos da Secretaria Nacional de Justiça, SNJ. 

O MJ possui diversos canais de comunicação (interna e externa) pelos 
quais se relaciona com seus servidores e a sociedade, dando publicidade 
e transparência às informações institucionais, dados oficiais, políticas, 
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projetos e ações formuladas e/ou implementadas pelos diversos órgãos 
que compõem a Pasta. Além do relacionamento com a imprensa, pelo 
e-mail imprensa@mj.gov.br, o Ministério da Justiça faz a comunicação 
direta com a sociedade por meio de seu site na internet www.justica.
gov.br, onde disponibiliza informações institucionais sobre o MJ, órgãos 
vinculados e secretarias que compõem a pasta, além da divulgação de 
notícias.

Nas redes sociais, o MJ busca aproximar e divulgar assuntos que são 
objeto do ministério. A meta é ampliar a informação disseminada para 
o cidadão com linguagem mais informal e condensada. Sempre que 
possível o usuário é convidado a visitar o portal de notícias do MJ para 
ampliar o conhecimento, caso tenha interesse. Neste momento, ainda 
não há interação nos canais; apenas moderação e monitoramento 
manual (sem ferramentas de monitoramento).

Os canais de redes sociais são: Facebook, Twitter, Youtube e Flickr 
que podem ser acessados pelo site http://www.justica.gov.br ou, 
individualmente, conforme a lista:

• Facebook: https://www.facebook.com/JusticaGovBr/
• YouTube: https://www.youtube.com/user/JusticaGovBR
• Twitter: https://twitter.com/JusticaGovBR
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/justicagovbr

Outros órgãos vinculados ao MJ como o Arquivo Nacional, Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI) atuam de forma direta na comunicação e interação com 
a sociedade por meio de canais próprios. 

Cada órgão tem o próprio site e, também, canais de redes sociais que 

atendem diretamente os objetivos desses órgãos conforme planos de 
comunicação autônomos. Além disso, cada um possui assessoria de 
imprensa própria por meio das quais interagem diretamente com os 
veículos da imprensa nacional e internacional. 
Seguem canais de cada órgão:

Arquivo Nacional

• Site: http://www.arquivonacional.gov.br/br/
• Facebook: https://www.facebook.com/arquivonacionalbrasil/
• Instagram: https://www.instagram.com/arquivonacionalbrasil/
• Pinterest: https://br.pinterest.com/arquivonacional/
• Twitter: https://twitter.com/arquivobrasil
•YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcB7XUfJLfmtXx5KRKWAwCg

FUNAI

• Site: http://www.funai.gov.br/
• Facebook: https://www.facebook.com/Funaioficial/
• Instagram: https://www.instagram.com/funaioficial/
• Twitter: https://twitter.com/funaioficial
• YouTube: https://www.youtube.com/user/FunaiOficial

CADE

• http://www.cade.gov.br/
• https://www.facebook.com/CADE-Conselho-Administrativo-de-Defesa-E 
  con%C3%B4mica-100530453358734/
• https://twitter.com/cadegovbr
• https://www.youtube.com/channel/UCyrUTf3VB47oOAnDGczB-mw
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Resultados dos serviços da Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça – MJ tem por competências: 
coordenação das atividades de Ouvidoria junto a rede de representantes 
de Ouvidoria do MJ; monitoramento da atualização da Carta de Serviços 
do MJ; coordenação e orientação técnica da rede de Transparência 
e Acesso à Informação; elaboração de relatórios gerenciais contendo 
informações, dados e sugestões para aprimoramento da gestão; 
promoção da interlocução entre o cidadão e o MJ, bem como a 
atribuição de mediar conflitos e fomentar o cumprimento da Lei nº 
12.527, de 2011. O acesso à Ouvidoria se dá pelos seguintes meios: 
e-Ouv (Sistema de Ouvidoria do Serviço Público Federal); disponível no 
link https://sistema.ouvidorias.gov.br/Principal.aspx  e na página da 
Ouvidoria no Portal do MJ http://justica.gov.br/ouvidoria; telefone; 
e-mail – ouvidoriageral@mj.gov.br; carta e atendimento presencial. 
Entre janeiro e dezembro de 2018, por meio dos dois sistemas, Legado 
e e-OUV, foram recebidas 3.118 manifestações, conforme apresentado 
no gráfico abaixo:

De abril até a dezembro, no Sistema e-OUV, foram recebidas 1.778 
manifestações, conforme a seguinte distribuição:

Como canal direto e desburocratizado de comunicação entre o cidadão 
e o Estado, a Ouvidoria-Geral tem atuado, junto ao Comitê Permanente 
para a Desburocratização, na apresentação, às unidades do Ministério 
da Justiça, de Solicitação de Simplificação, na qual o usuário do Serviço 
Público enseja revisão para a diminuição de exigências na obtenção de 
determinado serviço. A Carta de serviços ao Cidadão foi aprimorada no 
exercício de 2018, tendo em vista as alterações estruturais e regimentais 
decorrentes da reestruturação da Pasta, conforme Decreto nº - 9.150, 
de 4 de setembro de 2017. O MJ possui 15 serviços publicados no Portal 
de Serviços, www.servicos.gov.br.

Arquivo Nacional/MJ: gestão do recolhimento, do tratamento 
técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do 
País.
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Ouvidoria do Arquivo Nacional Serviço de Informação ao Cidadão 

SIC recepcionou o total de pedidos de informação 2.903;
Prazo médio de resposta: 11,44 dias;
Pedidos respondidos: 99,97%;

Os pedidos de informação versaram sobre os mais diversos assuntos, 
porém, assuntos relativos ao poder judiciário, refúgio, naturalização e 
segurança pública foram os mais solicitados.

Do total de pedidos respondidos pelo Ministério da Justiça, 5,2% 
geraram recursos à autoridade superior.

1,7% subiram para 2ª instância
0,38% para a CGU
0,034% chegaram à CMRI

A autoridade de monitoramento do Ministério da Justiça recebeu 8 
(oito) reclamações devido à falta de resposta no prazo estipulado em 
lei, o que equivale à 0,28% do total geral de manifestações recebidas.

Desde a criação do SIC em maio de 2012 até 31/12/2018, o Ministério 
da Justiça recebeu 15.787 pedidos de informação.

Desse total:
Prazo médio de resposta:  11,58 dias
Pedidos respondidos: 99,96%
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Transparência Ativa  

O Ministério da Justiça publica suas principais bases de dados em 
formato aberto, conforme regulamentado pela sua Política de Dados 
Abertos aprovada nos termos da Portaria nº 1.378, de 20 de agosto de 
2014. Os dados estão disponibilizados no Portal “dados.mj.gov.br” e 
“dados.gov.br”. Da mesma forma, seguindo as orientações do Guia Para 
Publicação de Informações em Transparência Ativa da Controladoria 
Geral da União, o MJ publica informações no Portal Institucional, 
disponível no link (justiça.gov.br).  

 Principais bases de Dados:

• Classificação Indicativa
(http://dados.mj.gov.br/dataset/classind-sistema-gerencial-da-classificacao-indicaiva)

• Comitê Nacional para os refugiados 
(http://dados.mj.gov.br/dataset/comite-nacional-para-os-refugiados)

• Pesquisa sobre tempo médio do processamento de homicídios  
(http://dados.mj.gov.br/dataset/pesquisa-sobre-tempo-medio-do-processamento-de-

homicidios)

• Comitê Nacional para os Refugiados 
(http://dados.mj.gov.br/dataset/comite-nacional-para-os-refugiados)

• Recall - Campanhas de Chamamento 
(http://dados.mj.gov.br/dataset/recall-campanhas-de-chamamento)

• Reclamações do Consumidor.gov.br
(http://dados.mj.gov.br/dataset/reclamacoes-do-consumidor-gov-br)

Menu Acesso à Informação:

• Institucional
(http://www.justica.gov.br/Acesso/institucional)

• Ações e programas
(http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas)

• Participação Social
(http://www.justica.gov.br/Acesso/participacao-social)

• Convênios e Transferência
(http://www.justica.gov.br/Acesso/convenios)

• Licitações e Contratos
(http://www.justica.gov.br/Acesso/licitacoes-e-contratos)

Principais Eventos, diálogos públicos, etc;

Parcerias:
Evento IBM Cloud Discovery
Realizado pela parceria do Ministério da Justiça com IBM, UNODC e ASBRAD 
–  Uma maratona de programação (hackathon) com mais de 30 horas de 
duração em que desenvolvedores, designers e empreendedores se reúnem 
para solucionar desafios propostos em diversos temas – 08 e 09/10/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1538745742.71

Cursos e Seminários:
Senacon oferece cursos gratuitos com temas relacionados aos direitos do 
consumidor e execução de convênios
Tem objetivo de oferecer ao cidadão cursos gratuitos que os ensinem mais 
sobre defesa do consumidor – 18/09/2018 a 30/10/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1538075398.38

Curso sobre Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes e 
a Convenção de Haia de 1980 – Desafios para a Justiça Brasileira
Ação destinada aos Advogados da União, Procuradores, Advogados, 
Servidores e estudantes em geral para ensiná-los sobre a atuação da 
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Convenção de Haia – 24 a 26/09/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1537823933.88

5º Congresso Internacional Freemind 2018
Referência no debate mundial sobre drogas, e busca, por meio de uma 
discussão com especialistas de vários países, maneiras de prevenir e tratar o 
problema da toxicodependência, bem como mobilizar a sociedade em torno 
do assunto – 19 e 22/09/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1537465810.28

Seminário “Justiça começa na infância:a Era dos Direitos
positivos”
Visa integrar contribuições e qualificar o papel das instituições e dos 
agentes de justiça para a efetividade do Marco Legal da Primeira Infância 
(Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016) – 18/09/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1537294727.35

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro (PNLD)
Tem como o objetivo criar um plano integrado de capacitação e 
treinamento de agentes públicos e de orientação à sociedade, otimizando a 
utilização de recursos públicos e disseminando uma cultura de prevenção e 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil – 11 a 14/09/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1537203079.95

MJ promove curso sobre Superendividamento
Cerca de 150 agentes de órgãos de defesa do consumidor serão 
multiplicadores -12/9/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1536765658.97 

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro

O evento tem como o objetivo criar um plano integrado de capacitação e 
treinamento de agentes públicos e de orientação à sociedade, otimizando a 
utilização de recursos públicos e disseminando uma cultura de prevenção e 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil.  – Até 24/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1534944971.56

VII Seminário de Análise Financeira da Rede-LAB
O evento tem como objetivo aprimorar a produção de informações 
relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro. - 21/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1534888537.72

Seminário “Melhores Práticas em Solução de Conflitos”
O evento tem por objetivo disseminar o uso de métodos alternativos na 
solução de conflitos, abordando os institutos da mediação, arbitragem e 
justiça restaurativas, além de apresentar outras práticas auto compositivas 
de resolução de disputas – 07/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1533652419.9

XVI Curso de Análise dos Laboratórios de Tecnologia contra 
Lavagem de Dinheiro
A capacitação permitiu aos participantes ampliar o conhecimento sobre 
análise de dados bancários, fiscais, relatórios de inteligência financeira do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), bem como sobre 
o desenvolvimento e metodologia de trabalho das unidades LAB-LD.  11 e 
12/04/2018.
http://www.justica.gov.br/news/rede-lab-faz-treinamento-contra-crimes-
financeiros

O curso “Estratégias Integradas de Cuidado aos Usuários de Álcool 
e outras Drogas” (Escuta) 
Desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância da UFSC e se destina 
à preparação de profissionais não-médicos para o atendimento a usuários de 
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álcool e drogas psicoativas – 21/05/2018 a 01/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/inscricoes-abertas-para-curso-de-acolhimento-a-
dependentes-de-alcool-e-drogas

Reuniões:
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho para estabelecimento de plataforma 
para tramitação de pedidos de Cooperação Jurídica Penal – Projeto e-MLA 
Coordenado pela Secretaria Geral da INTERPOL, tem a finalidade de suprir 
a demanda por uma plataforma de tramitação de pedidos de cooperação 
jurídica internacional que possa ser utilizada pelos países membros, 
respeitando-se as respectivas legislações internas e tratados internacionais 
já em vigor – 12 e 13/09/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1537208608.48

XV Reunião da Rede de Recuperação de Ativos do Grupo de Ação 
Financeira da América Latina - RRAG/GAFILAT
Seu propósito é estimular seus membros a combater a lavagem de dinheiro 
e o financiamento do terrorismo na região, por meio do compromisso de 
melhorar permanentemente as políticas nacionais e os mecanismos de 
cooperação internacional dos países da América Latina – 10 a 12/09/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1536847863.85

IV Encontro da Aliança Latino-americana Anti Contrabando – ALAC
Possui o objetivo de estabelecer ações compartilhadas para o controle do 
comércio ilegal de vários produtos. Contou com a presença de 13 países da 
região. – 28/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1535572211.27

Encontro Público Regional da Ação 01/2018 da Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)
O objetivo dos encontros foi obter contribuições da sociedade, que servirão 
de diretrizes para o enfrentamento do crime no Brasil pela Enccla ou por 
instituições envolvidas com a temática nos diversos poderes e esferas da 

Federação – 22/07/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1534972050.17

Reunião do Comitê Técnico 7 (CT-7) que trata da defesa do 
consumidor do Mercosul
O objetivo é a integração dos países do Mercosul para a defesa dos 
consumidores – 22/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1534959124.17

Chamadas Públicas:

Aberta chamada para Banco de Projetos do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos
Conselho Federal Gestor do Fundo definirá a metodologia de hierarquização 
e priorização de projetos recebidos neste período de chamamento público - 
11/9/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1536700229.31

Eventos públicos para construção do Plano Nacional de Combate à 
Corrupção
Em parceria  com a em parceria com a Controladoria Geral da União no 
Estado de Minas Gerais (CGU-MG). O objetivo da ação é obter contribuições 
para propor diretrizes visando o enfrentamento do crime no Brasil pela 
Enccla ou por instituições envolvidas com a temática nos diversos poderes e 
esferas da Federação. – 80/08/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1533740759.51

Matérias com impacto direto para a sociedade
Senacon condena operadoras de telefonia por serviços adicionais à conta. 
Operadoras foram condenadas por ofender o direito básico do consumidor à 
informação clara e adequada. 12/9/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1536776729.18



216 217

Ministério da Justiça

Decolar.com é multada por prática de Geo Pricing e Geo Blocking
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) publicou 
hoje no Diário Oficial da União decisão que condenou a Decolar.com ao 
pagamento de multa de R$ 7.500.000,00 por diferenciação de preço de 
acomodações e negativa de oferta de vagas, quando existentes, de acordo 
com a localização geográfica do consumidor, técnicas conhecidas como geo 
pricing e geo blocking – 18/06/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-51

Ministério da Justiça multa CNOVA
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) publicou 
hoje no Diário Oficial da União decisão que condenou a CNOVA Comércio 
Eletrônico S/A ao pagamento de multa de R$ 7.220.000,00 por atraso na 
entrega, não entrega ou entrega irregular de produtos comercializados nos 
sites da empresa – 14/06/2018.
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-47

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério 
da Justiça instaurou processo administrativo contra os bancos Bradesco, 
Santander e Losango por desinformação, propaganda enganosa e prática 
abusiva. – 02/05/2018
http://www.justica.gov.br/news/bradesco-santander-e-losango-sofrem-processo-
da-senacon

Airbags motivam processos contra Ferrari, BMW, Fiat Chrysler, 
Honda e Toyota
As montadoras Ferrari, BMW, Fiat Chrysler, Honda e Toyota respondem a um 
total de nove procedimentos administrativos, em tramitação desde 2016, no 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão vinculado 
à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon/MJ). 
– 26/04/2018
http://www.justica.gov.br/news/airbags-motivam-processos-contra-ferrari-bmw-
fiat-chrysler-honda-e-toyotahttp://www.justica.gov.br/news/airbags-motivam-

processos-contra-ferrari-bmw-fiat-chrysler-honda-e-toyota

MJ passa a oferecer autorização para viagens on-line para 
refugiados
A mudança traz maior segurança já que alguns e-mails não chegavam ao 
destinatário e não era gerado número de protocolo para acompanhamento. 
Agora tanto os refugiados quanto os analistas do Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare) podem acompanhar o processo pelo site, com um único 
número de protocolo. -  25/01/2018
http://www.justica.gov.br/news/refugiados-e-solicitantes-de-refugio-devem-
comunicar-viagem-ao-exterior-pelo-site-do-mj

Atendimentos à imprensa e dados de publicação – portal e redes 
sociais Fev. a Set. 2018

NÚMERO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO QUE FIZERAM DEMANDAS

• Foram respondidas 455 demandas realizadas para veículos 
televisivos;
• Foram respondidas 303 demandas realizadas por jornais 
impressos e virtuais;
• Foram respondidas 44 demandas realizadas por revistas 
impressas e virtuais;
• Foram respondidas 62 demandas realizadas por emissoras 
de rádio. 

Total: 864

NÚMERO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

• Foram 1.297 demandas respondidas pelo atendimento à 
imprensa; 
• 476 notícias foram publicadas no site do Ministério da 
Justiça; 
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• Foram realizados 216 spots de rádio para o Ministério da 
Justiça; 
• Foram postados 285 posts na página do Facebook do 
Ministério da Justiça; 
• Foram tuitados 426 tweets no twitter do Ministério da 
Justiça.

Total: 2.700
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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Declaração do 
Contador, Sérgio 
Rodrigues da Silva

A Coordenação de Contabilidade - CONTAB, de 
acordo com a Portaria n° 1.122, de 21 de dezembro 
de 2017 (http://www.justica.gov.br/Acesso/
institucional/sumario/regimento/se/regimento-
secretaria-executiva-portaria-1222-a.pdf), compõe 
a estrutura da Subsecretaria de Planejamento 
e Orçamento – SPO da Secretaria Executiva do 

Ministério da Justiça que, conforme inciso VI do Art. 67, atua como 
Órgão Setorial do Sistema de Contabilidade Federal – SCF, no âmbito 
do Ministério da Justiça.

Foram objeto desta declaração as demonstrações contábeis consolidadas 
do Ministério da Justiça, administração direta, tendo como base as 
seguintes unidades gestoras:

• Secretaria Executiva;
• Arquivo Nacional;
• Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
• Comissão de Anistia;
• Fundação Nacional do Índio;
• Fundo de Defesa dos Direitos Difusos;
• Fundo Nacional Antidrogas;
• Secretaria do Nacional do Consumidor; e
• Secretaria Nacional de Justiça.

A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada pela 

CONTAB, de acordo com os procedimentos descritos no Manual SIAFI. 
É um processo cujas atividades são realizadas de maneira contínua, 
com o objetivo de se assegurar a integridade, fidedignidade e a 
confiabilidade das informações constantes no SIAFI - Sistema Integrado 
de Administração Financeira, que é o sistema do Governo Federal onde 
são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial.

As Demonstrações Contábeis do Ministério da Justiça são as 
seguintes:

• Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do Ministério;

• Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado 
em confronto com sua execução, ou seja, a receita prevista versus 
a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada;

• Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam 
demonstrar o fluxo financeiro do Ministério no período, ou seja, as 
entradas de recursos em confronto com as saídas;

• Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo 
é apurado o resultado patrimonial do período, fruto do confronto 
das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as 
variações patrimoniais diminutivas (despesas); e

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – divulga 
as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no 
período.

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas observando as 
normas contábeis vigentes no Brasil, a saber:  a Lei n° 4.320/64, a Lei 
Complementar n° 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade 
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Técnicas do Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público 7ª edição – MCASP e o Manual SIAFI.
Cumpre informar que a estrutura atual do órgão foi modificada pela 
Lei n° 13.690, de 10 de julho de 2018, quando os órgãos da segurança 
pública passaram a integrar o Ministério da Segurança Pública – MSP, a 
saber:

“Art. 68-B. Integram a estrutura básica do Ministério da Segurança 
Pública:
I - o Departamento de Polícia Federal (DPF);
II - o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF);
III - (VETADO);
IV - (VETADO);
V - o Departamento Penitenciário Nacional (Depen);
VI - o Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp);
VII - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP);
VIII - a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp); e
IX - até 1 (uma) Secretaria.
Parágrafo único. (VETADO).”

 
Em razão dessa modificação na estrutura e para que fosse possível 
a extração das demonstrações consolidadas apenas das unidades que 
permaneceram no MJ, foi realizada no SIAFI a adaptação necessária no 
exercício de 2018, não sendo possível para
o exercício de 2017. Como consequência, não foi possível obter uma 
base comparativa
dos dados com o período encerrado em 2017, conforme metodologia 
adotada pelo órgão central de contabilidade federal (Secretaria do 
Tesouro Nacional) na elaboração do Balanço Geral da União, sendo 
utilizados então os comparativos entre janeiro e dezembro do exercício 
de 2018.
A segregação da estrutura de ambos os órgãos no SIAFI ocorreria na 

abertura do exercício de 2019. Ocorre que, e razão da equipe de 
transição do novo governo sinalizar que o MSP não persistiria, o processo 
de separação foi interrompido.
No exercício de 2019, a Medida Provisória n° 870, de 1° de janeiro de 
2019,  transformou os Ministério da Justiça e Ministério da Segurança 
Pública em Ministério da Justiça e Segurança Pública:

“Art. 57. Ficam transformados:
(...)
V - o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública no 
Ministério da Justiça e
Segurança Pública;
(...).”

Isso posto, a estrutura das unidades gestoras de ambos os Ministérios 
permanecerá, no SIAFI, no órgão superior 30000 – Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.

Avanços

• Implantação do Painel de Custos, cuja iniciativa faz parte de 
um conjunto de medidas para uma mudança de paradigmas na 
gestão pública com foco na transparência dos gastos públicos. O 
objetivo consiste em estimar os custos do Ministério, utilizando 
a metodologia do Planejamento Estratégico. Assim apurando 
os dados em painéis, com base em informações disponíveis 
através do sistema estruturante do governo federal (SIC- Sistema 
de Informações de Custos) que possibilitará apoiar, informar, 
monitorar e comparar gastos administrativos das diversas unidades 
que compõe o Ministério, tais como: custos com pessoal (exceto 
folha de pagamento), diárias e passagens, serviços, consumo e 
outros e transferências;

• Implantação do Painel do Orçamento, com o objetivo de colocar 
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à disposição do gestor informações que possibilitem a tomada de 
decisão em sua unidade gestora, a partir da análise detalhada das 
informações de natureza orçamentária e financeira, identificando 

tendências e mudanças antecipando problemas e cenários futuros.

 
Ressalvas

Tendo em vista a nova realidade do órgão, cuja estrutura foi alterada 
pela Lei n° 13.690, de 10 de julho de 2018, e os esforços aplicados nos 
processos de transição, cumpre destacar os desafios a serem alcançados 
no tocante à qualidade da informação contábil, adotando as seguintes 
providências:

• Dar início ao reconhecimento dos riscos de recebimentos de 
dívidas e créditos a receber em conta de ajuste;
• Proceder à reavaliação de bens móveis;
• Proceder às regularizações dos registros de depreciação dos 
bens móveis.

 

Declaração

Portanto considerando os avanços realizados, declaro que as informações 
constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, 
Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de Caixa e Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, regidos pela Lei nº 4.320/1964, 
pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e 
pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao 
exercício de 2018, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério da Justiça, exceto 
no tocante às ressalvas apontadas.
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Base de Preparação das  Demonstrações e das Práticas 
Contábeis

As Demonstrações Contábeis (DCON) do MJ foram elaboradas em 
consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-
Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 
e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª edição e o Manual SIAFI, ambos 
da Secretaria do Tesouro Nacional.
As DCON foram elaboradas a partir das informações constantes no 
SIAFI, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas 
contábeis das unidades dos órgãos 30000 – Ministério da Justiça 
(excluindo-se unidades da Secretaria Nacional de Segurança Pública e 
Departamento Penitenciário Nacional), 30211 – Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica, 30905 – Secretaria Nacional do Consumidor, 
30912 – Fundação Nacional Antidrogas e 30202 – Fundação Nacional do 
Índio, todos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS). 
As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão 
de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público 
brasileiro e são compostas por:

Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A  seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis 
adotados no âmbito do Ministério da Justiça, tendo em consideração 
as opções e premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor 
público.



224 225

Ministério da Justiça

Moeda funcional e saldos em moedas

A moeda funcional é o Real. Os saldos em moeda estrangeira devem ser 
convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio 
vigente na data das demonstrações contábeis. Atualmente não existem 
saldos em moeda estrangeira no MJ.

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa na conta única e demais depósitos 
bancários e aplicação de liquidez imediata. Os valores são mensurados 
e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos 
dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. A 
conta única, derivada do princípio de unidade de tesouraria (conforme 
art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), é mantida no BACEN e acolhe 
todas as disponibilidades financeiras da União, inclusive do fundo e 
da fundação. No MJ, ela é representada pela Conta Única Recursos 
Tesouro Nacional.
 
Créditos a curto prazo 

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, no 
MJ, com dívida ativa não tributária. Os valores são mensurados e 
avaliados pelo valor original. Atualmente não são constituídos ajustes 
para perdas dos créditos. Compreendem outros direitos a receber a 
curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) créditos a receber 
por infrações; (ii) adiantamentos; (iii) créditos não tributários; (iv) 
depósitos efetuados e (v) impostos a compensar. Os estoques, que são 
avaliados e mensurados da seguinte forma: (i) nas entradas, pelo valor 
de aquisição ou produção/construção; e (ii) nas saídas, pelo custo 

médio ponderado.

Ativo realizável a longo prazo

Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com: 
(i) dívida ativa não tributária; (ii) créditos a receber decorrentes de 
infração e (iii) crédito por dano ao patrimônio. Os valores são avaliados 
e mensurados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos 
das atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas 
especificadas nas respectivas operações.
Não são realizados os ajustes para perdas.

Imobilizado 

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido 
inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. 
Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, 
amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem 
como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos 
posteriores à aquisição, construção ou produção são 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, eles são reconhecidos diretamente 
como variações patrimoniais diminutivas do período.

Depreciação, amortização ou exaustão de bens móveis  

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é 
o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos 
como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação 
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aplicável é o das quotas constantes. 
Como regra geral a depreciação dos bens móveis deve ser iniciada a 
partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem 
em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da 
depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter 
de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um 
mês.

Depreciação de bens imóveis

As informações da depreciação dos bens imóveis são apuradas pelo 
Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da União - SPIUnet, 
que é gerido pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, nos termos 
da Portaria Conjunta MF/MPOG nº 703, de 10 de dezembro de 2014.
Para fins contábeis, após mensuração e lançamento nos sistemas 
corporativos da SPU, os valores dos bens imóveis de uso especial da 
União, autarquias e fundações públicas federais são: 
I - atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base de 31 de 
dezembro, independentemente da classificação;
II - 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.

O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações 
públicas federais, é apurado mensal e automaticamente pelo sistema 
sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se para tanto o Método 

da Parábola de Kuentzle, expressa na seguinte equação:

Kd = (n² - x²) / n², onde:
Kd = coeficiente de depreciação

n = vida útil da acessão
x = vida útil transcorrida da acessão

Para fins da depreciação, a vida útil é definida com base no laudo de 
avaliação específico ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos 
pela SPU, segundo a natureza e as características dos bens imóveis. 
Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a 
depreciação acumulada é zerada e reiniciada a partir do novo valor. O 
valor residual é estabelecido pela STN e comunicado à SPU.

Intangível 

Direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, no Ministério da 
Justiça são os softwares, destinados à manutenção da atividade pública 
ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com 
base no valor de aquisição ou de produção. Não são deduzidos os saldos 
da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida 
útil definida) em razão de limitações no sistema de gestão patrimonial. 

Passivo 

As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das 
variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações 
contábeis. Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte 
divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) 
fornecedores e contas a pagar e (iii) demais obrigações.
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Apuração do resultado 

No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:.

1. Resultado patrimonial  

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das 
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais 
diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos 
fluirão e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-
se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às receitas 
tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do 
regime de caixa, o que é permitido de acordo com a contabilidade 
aplicada ao setor público. 
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos 
nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de 
recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo 
a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas 
oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências 
concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido 
de acordo com o modelo PCASP.

2. Resultado orçamentário  

O regime orçamentário da União segue o disposto no art. 35 da Lei 
nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as 
receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas 
orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O 
superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

3. Resultado financeiro 

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e 
dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram 
durante o exercício e alteraram as disponibilidades da União. No 
Balanço Financeiro, é possível identificar a apuração do resultado 
financeiro. Em função das particularidades da União, pela observância 
do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado 
financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.
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Demonstrações contábeis/Balanço Patrimonial

ATIVO NE DEZ/ 2018 JAN/ 2018
Ativo Circulante  1.078.823 293.879

    Caixa e Equivalentes de Caixa 1 396.319 215.418

    Créditos a Curto Prazo 2 0 17.847

        Dívida Ativa Não Tributária  0 17.847

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3 679.970 57.653

    Estoques  2.535 2.961

Ativo Não Circulante  102.929.154 99.197.528

   Realizável a Longo Prazo 4 3.446.690 202.960

        Créditos a Longo Prazo 2.330.523 191.851

            Dívida Ativa Não Tributária  2.330.523 191.851

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo  1.116.166 11.109

    Investimentos  22 22

        Propriedades para Investimento  18 18

            Propriedades para Investimento  18 18

        Demais Investimentos Permanentes  4 4

            Demais Investimentos Permanentes  4 4

    Imobilizado 99.407.654 98.932.185

        Bens Móveis  545.309 443.611

            Bens Móveis 5 701.730 570.451

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão 
Acum. de Bens Móveis  -152.711 -126.840

        Bens Imóveis  6 98.862.345 98.488.573

            Bens Imóveis  98.869.922 98.494.059

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. 
de Bens Imóveis  -7.577 -5.486

    Intangível  74.788 62.362

        Softwares  74.665 62.190

            Softwares  75.376 62.755

            (-) Amortização Acumulada de Softwa-
res  -720 -565

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais  133 171

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais  133 171

TOTAL DO ATIVO  104.007.977 99.491.407

R$ mil
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    Fonte: SIAFI

     IMOBILIZADO PELO TOTAL DO ATIVO

   Verifica-se que 95,58% do total do Ativo correspondem a bens imobilizados, sendo     
   95,05% relativos a bens imóveis. 

   Quanto aos bens agrupados como “Outros”, são compostos por: Ativo Realizável a         
 Longo Prazo (3,31%), Intangíveis (0,07%) e Investimentos (0%).

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE DEZ/ 2018 JAN/ 2018

Passivo Circulante  66.539 10.502

    Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a 
Pagar a Curto Prazo 13 44.834 5.282

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.909 2.569

    Obrigações Fiscais a Curto Prazo  2 0

    Demais Obrigações a Curto Prazo  16.793 2.651

Passivo Não Circulante  394 -

    Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. 
de Longo Prazo  32 -

    Demais Obrigações a Longo Prazo  164 -

TOTAL DO PASSIVO  66.932 10.502

Patrimônio Líquido 14 a 18 103.941.045 99.408.904

Demais Reservas  2.205 2.205

Resultados Acumulados  103.938.840 99.478.699

    Resultados do Exercício  3.772.908 -700.271

    Resultados de Exercícios Anteriores  99.894.838 99.898.204

    Ajustes de Exercícios Anteriores 271.094 280.766

TOTAL DO PASSIVO + PL 104.007.977 99.491.407

R$ mil
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Demonstração
das Variações Patrimoniais

       Fonte: SIAFI

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.
As Transferências Intragovernamentais se destacam como os maiores valores tanto na variação patrimonial aumentativa quanto na variação 
patrimonial diminutiva (ver Notas 7, 8 e 9).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS NE DEZ/ 2018 JAN/ 2018
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  37.650 2.907

        Taxas  37.650 2.907

    Contribuições  97 2

        Contribuições Sociais  97 2

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos  34.745 3.246

        Venda de Mercadorias  24 4

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços  34.721 3.242

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras  3.604 300

        Juros e Encargos de Mora  49 3

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finan-
ceiras  3.555 298

    Transferências e Delegações Recebidas 7 16.174.659 1.087.754

        Transferências Intragovernamentais  16.086.693 1.085.706

        Outras Transferências e Delegações Recebidas  87.966 2.048

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos  4.675.858 76.891

        Reavaliação de Ativos  160.234 0

        Ganhos com Alienação  38.272 3.640

        Ganhos com Incorporação de Ativos 8 4.477.149 73.229

        Ganhos com Desincorporação de Passivos  203 23

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  358.138 14.933

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas  358.138 14.933

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 21.284.750 1.186.033

R$ mil
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS NE DEZ/ 2018 JAN/ 2018
    Pessoal e Encargos  571.538 46.772

        Remuneração a Pessoal  468.594 39.957

        Encargos Patronais  66.076 4.752

        Benefícios a Pessoal  32.735 2.041

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos  4.133 22

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais  188.165 13.344

        Aposentadorias e Reformas  100.123 6.667

        Pensões  87.628 6.632

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais  414 45

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo  391.047 26.784

        Uso de Material de Consumo  21.988 1.757

        Serviços  329.463 21.308

        Depreciação, Amortização e Exaustão  39.596 3.719

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  15 0

        Juros e Encargos de Mora  8 0

        Descontos Financeiros Concedidos  7 0

    Transferências e Delegações Concedidas 9 16.251.563 1.799.367

        Transferências Intragovernamentais 16.192.085 1.794.714

        Transferências Intergovernamentais  29.074 61

        Transferências ao Exterior  7.758 0

        Outras Transferências e Delegações Concedidas  22.644 4.592

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos  48.654 1

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas  8.267 0

        Perdas Involuntárias  4.106 0

        Incorporação de Passivos  0 0

        Desincorporação de Ativos  36.282 1

    Tributárias  286 18

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  176 16

        Contribuições  109 2

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  60.575 17

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas  60.575 17

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  17.511.842 1.886.304

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO  3.722.908 -700.271

R$ mil
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Balanço
Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS 
REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES  10 876.773 876.773 710.043 -166.730
    Receitas Tributárias  6.584 6.584 5.273 -1.311
        Taxas  6.584 6.584 5.273 -1.311
    Receitas de Contribuições  64 64 91 28
        Contribuições Sociais  64 64 91 28
    Receita Patrimonial  2.291 2.291 3.684 1.392
        Valores Mobiliários  2.291 2.291 3.684 -1.392
    Receitas de Serviços  34.585 34.585 34.728 144
        Serviços Administrativos e Comerciais 
Gerais  34.585 34.585 34.728 144

    Outras Receitas Correntes  833.249 833.249 666.266 -166.983
        Multas Admin., Contratuais e Judiciais  799.318 799.318 626.717 -172.601
        Indenizações, Rest. e Ressarcimentos  5 5 567 562
        Bens, Direitos e Val. Incorp. ao PL  32.921 32.921 38.621 5.700
        Demais Receitas Correntes  1.005 1.005 361 -644
SUBTOTAL DE RECEITAS 876.773 876.773 710.043 -166.730
DEFICIT 0 0 634.469 643.469
TOTAL  876.773 876.773 1.344.512 467.738
 DETALHAM. AJUSTES NA PREV. ATUALIZ. 0 77.156 77.156 0
Créditos Adic. Abertos c/ Superávit Financ 0 77.156 77.156 0

R$ mil
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Fonte: SIAFI

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas, em confronto com as realizadas. São confrontados o orçamento inicial e 
suas alterações com a execução.

As Receitas são segregadas por natureza, divididas nas categorias econômicas correntes e de capital. Já as despesas são discriminadas por 
categoria econômica e grupo de natureza da despesa, por dotação inicial, atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as liquidadas, 
as pagas e o saldo da dotação.

Verifica-se o déficit de R$ 634 milhões, que ocorre pela diferença entre as receitas realizadas e a despesa empenhadas (Nota 12).

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS NE DOTAÇÃO 

INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZ.

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA

 DOTAÇÃO

Despesas Correntes  11 1.507.948 1.553.413 1.248.258 995.876 943.017 305.156
    Pessoal e Encargos Sociais  957.662 972.903 739.205 752.500 675.652 233.698

    Outras Despesas
Correntes  550.286 580.510 509.053 270.376 267.365 71.457

Despesas de Capital 11 137.745 396.444 96.254 15.324 13.406 300.190
    Investimentos  137.745 380.558 80.368 15.324 13.406 300.190
    Inversões Financeiras  0 15.886 0 0 0 0
Reserva de Contingência  815.845 815.401 0 0 0 815.401
SUBTOTAL DAS DESPESAS  2.461.538 2.765.258 1.344.512 1.011.199 956.423 1.420.746
TOTAL 2.461.538 2.756.258 1.344.512 1.011.199 956.423 1.420.746

R$ mil
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Balanço Financeiro R$ mil
INGRESSOS NE DEZ/18 JAN/18

Receitas Orçamentárias 12 710.043 78.216

    Ordinárias  0 0

    Vinculadas  719.618 78.370

        Seguridade Social (Exceto RGPS)  5.303 1.504

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas  76.045 5.189

        Outros Recursos Vinculados a Fundos  638.270 71.677

    (-) Deduções da Receita Orçamentária  -9.575 -154

Transferências Financeiras Recebidas  16.079.087 1.081.481

    Resultantes da Execução Orçamentária  14.860.015 1.031.258

        Cota Recebida  13.323.813 929.691

        Repasse Recebido  585.308 36.621

        Sub-repasse Recebido  937.264 58.167

        Repasse Devolvido  10.924 4.074

        Sub-repasse Devolvido  2.706 2.706

    Independentes da Execução Orçamentária  1.219.072 50.223

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP  1.068.722 44.336

        Demais Transferências Recebidas  71.668 857

        Movimentação de Saldos Patrimoniais  78.677 5.030

        Movimentações para Incorporação de Saldos  6 0

Recebimentos Extraorçamentários  369.905 712.171

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados  54.776 90

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados  33.312 706.549

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  1.938 1.441

    Outros Recebimentos Extraorçamentários  60.840 4.092

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento  0 15

        Restituições a Pagar  0 0

        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior  3 3

        Arrecadação de Outra Unidade  60.032 3.117

        Demais Recebimentos  804 956

Saldo do Exercício Anterior  223.766 223.766

    Caixa e Equivalentes de Caixa  223.766 223.766

TOTAL DOS INGRESSOS  7.463.762 2.095.633
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R$ mil

Fonte: SIAFI.

DISPÊNDIOS NE NOV/18 JAN/18
Despesas Orçamentárias  12 1.344.512 765.427

    Ordinárias  956.734 574.305

    Vinculadas  384.778 191.122

        Seguridade Social (Exceto RGPS)  22.525 188.281

        Previdência Social (RPPS) 202.376 0

        Operação de Crédito  23.900 0

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas  52.158 2.841

        Outros Recursos Vinculados a Fundos  83.819 0

Transferências Financeiras Concedidas  14.487.115 1.090.746

    Resultantes da Execução Orçamentária  13.560.799 976.684

        Repasse Concedido  12.370.531 894.203

        Sub-repasse Concedido  1.179.692 76.246

        Cota Devolvida  8.571 4.228

        Sub-repasse Devolvido  2.006 2.006

    Independentes da Execução Orçamentária  1.926.316 114.061

        Transferências Concedidas para Pagamento de RP  1.127.207 29.185

        Demais Transferências Concedidas  18.300 725

        Movimento de Saldos Patrimoniais  778.900 82.273

        Movimentações para Incorporação de Saldos  1.909 1.878

Despesas Extraorçamentárias  235.816 24.043

    Pagamento dos Restos a Pagar Processados  1.279 1.086

    Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados  232.748 22.463

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  1.785 494

    Outros Pagamentos Extraorçamentários  4 1

    Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento 3 0

        Valores Compensados  1 1

Saldo para o Exercício Seguinte  396.319 215.418

    Caixa e Equivalentes de Caixa  396.319 215.418

TOTAL DOS DISPÊNDIOS  17.463.762 2.095.633



236

Ministério da Justiça

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

  
 
  

A Demonstração de Fluxo de Caixa identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de dispêndio de caixa durante o 
exercício e o saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.
As transferências intragovernamentais representam os maiores valores tanto nos ingressos quanto nos dispêndios.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DEZ/18 JAN/18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERAÇÕES 259.110 -6.779
INGRESSOS NE 16.851.908 1.165.214

Receitas Derivadas e Originárias  710.043 78.216

            Receita Tributária  5.273 407

            Receita de Contribuições  91 8

            Receita de Serviços  34.728 3.246

            Remuneração das Disponibilidades  3.684 308

            Outras Receitas Derivadas e Originárias  666.266 74.245

        Outros Ingressos das Operações  16.141.865 1.086.999

            Ingressos Extraorçamentários  1.938 1.441

            Cancelamento de Obrigações do Ex. Anterior  3 3

            Transferências Financeiras Recebidas  16.079.087 1.081.481

           Arrecadação de Outra Unidade  60.032 3.117

            Demais Recebimentos  804 956

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  -86.556 -1.568
    DESEMBOLSOS NE -86.556 -1.568

        Aquisição de Ativo Não Circulante  -66.402 -1.204

        Outros Desembolsos de Investimentos  -20.154 -364

     GERAÇÃO LÍQ. DE CAIXA E EQUIC. DE CAIXA 172.553 -8.347

     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 223.766 223.766

     CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 396.319 215.418

R$ mil
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R$ mil
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

 DEZ/18 JAN/18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 259.110 -6.779
    DESEMBOLSOS NE -16.592.798 -1.171.994
        Pessoal e Demais Despesas  -1.001.926 -75.859
            Essencial à Justiça  -4 0
            Administração  -157.449 -10.674
            Segurança Pública  -125.525 -7.905
            Assistência Social  -123 0
            Previdência Social  -269.463 -21.192
            Educação  -431 -414
            Cultura  -1.136 -70
            Direitos da Cidadania  -447.425 -35.597
            Agricultura  -183 0
            Encargos Especiais -184 -22
                    (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento  -3 15
        Transferências Concedidas  -101.971 -4.895
            Intergovernamentais  -9.602 0
                A Estados e/ou Distrito Federal  -3.244 0
                A Municípios  -6.357 0
            Intragovernamentais  -67.125 -4.834
            Outras Transferências Concedidas  -25.245 -61
        Outros Desembolsos das Operações  -15.488.901 -1.091.240
            Dispêndios Extraorçamentários  -1.785 -494
            Transferências Financeiras Concedidas  -15.487.115 -1.090.746
            Valores Compensados  -1 -1

 Fonte: SIAFI.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) evidencia a movimentação ocorrida em cada componente do Patrimônio Líquido 
com a divulgação, em separado, dos efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros. A DMPL é uma demonstração mais 
completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do Patrimônio Líquido (PL) durante o exercício social, inclusive a 
formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. As contas que formam o PL podem sofrer variações por inúmeros motivos, sendo que 
alguns itens afetam o patrimônio total, outros não. Um dos eventos que altera o saldo do PL é o acréscimo ou redução por ajuste de exercícios 
anteriores.
Em razão da impossibilidade do SIAFI consolidar a DMPL apenas das unidades componentes do MJ, foram extraídas uma demonstração para cada 
órgão subordinado. Cumpre informar que três unidades gestoras executoras do órgão MSP integram a estrutura do órgão MJ (30000): Secretaria 
Nacional de Segurança Pública e duas unidades do Departamento Penitenciário Nacional.



238 239

Ministério da Justiça

Ministério da Justiça

Fonte: SIAFI.

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2017 13 - - - - 2.273 2.401.077 - - 2.403.350
Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -1.971.164 - - -1.971.164

Const./Realiz. da Reserva de 
Reav. de Ativos - - - - -67 69 - - -

Resultado do Exercício - - - - - 622.885 - - 622.885
Saldos de Fusão, Cisão
e Incorporação - - - - - -168.202 - - -168.202

SALDO FINAL DO 
EXERCÍCIO 2017 - - - - 2.205 884.665 - - 886.869

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2018 13 - - - - 2.205 884.665 - - 886.869
Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - 645.152 - - 645.152

Const./Realiz. da Reserva de 
Reav. de Ativos - - - - - -39 - - -39

Resultado do Exercício - - - - - -541.674 - - -541.674
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 
2018 - - - - 2.205 988.104 - - 990.309

R$ mil
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Fundo Nacional do Índio

Fonte: SIAFI.

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2018 14 - - - - - 98.389.004 - - 998.389.004
Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -483 - - -483

Resultado do Exercício - - - - - 400.577 - - 400.577
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 
2018 - - - - - 98.789.098 - - 98.789.098

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2017 14 - - - - 116.609 92.268.700 - - 92.385.310
Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -45.716 - - -45.716

Const./Realiz. da Reserva de 
Reav. de Ativos - - - - -116.609 119.159 - - 2.549

Resultado do Exercício - - - - - 6.046.861 - - 6.046.861
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 
2017 - - - - - 98.389.004 - - 98.389.004

R$ mil
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Fonte: SIAFI.

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2017 15 - - - - - 52.826 - - 52.826

Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -3.975 - - -3.975

Resultado do Exercício - - - - - 233.525 - - 233.525

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 - - - - - 282.376 - - 282.376

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2018 15 - - - - - 282.376 - - 282.376

Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -8.529 - - -8.529

Resultado do Exercício - - - - - 3.939.001 - - 3.939.001

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2018 - - - - - 4.212.849 - - 4.212.849

R$ mil
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Fundo de Defesa de Direitos Difusos

 

Fonte: SIAFI.

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2017 16 - - - - - 63.251 - - 63.251

Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -20.806 - - -20.806

Resultado do Exercício - - - - - 3.823 - - 8.823

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 - - - - - 46.267 - - 46.267

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2018 16 - - - - - 46.267 - - 46.267
Resultado do Exercício - - - - - 3.826 - - 3.826
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2018 - - - - - 50.093 - - 50.093

R$ mil



242 243

Ministério da Justiça

Fundo Nacional Antidrogas

Fonte: SIAFI.

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2017 17 - - - - - 259.127 - - 259.127

Ajustes de Exercícios 
Anteriores - - - - - -163.677 - - -163.677

Resultado do Exercício - - - - - 27.950 - - 27.950

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 - - - - - 123.400 - - 123.400

ESPECIFICAÇÃO NE PATRIMÔNIO/
CAPITAL SOCIAL

DIANT.P/ FUTURO 
AUMENTO DE 

CAPITAL (AFAC)

RESERVA DE 
CAPITAL

RESERVA DE 
LUCROS

DEMAIS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

AÇÕES/COTAS 
EM TESOURARIA TOTAL

Saldo Inicial do Exercício 2018 17 - - - - - 123.400 - - 123.400

Resultado do Exercício - - - - - 20.697 - - 20.697

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2018 - - - - - 144.097 - - 144.097

R$ mil
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

NOTA 1 - Caixa e Equivalentes

O item Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores disponíveis na Conta Única do Tesouro e em outros bancos, bem como 
equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições 
para uso imediato.
Esse título está registrado em Caixa e Equivalentes em Moeda Nacional. Conforme evidenciado na tabela abaixo, o saldo em caixa em dezembro 
de 2018 foi 83,98% superior a janeiro.

Caixa e Equivalentes de Caixa

            Fonte: SIAFI.

TÍTULO DEZ/2018 JAN/2018 AH(%)

Caixa e Equivalentes de Caixa - Moeda Nacional 396.319 215.418 84

TOTAL 396.319 215.418 84

R$ mil
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Fonte de Recursos Detalhada do Ministério da Justiça

Fonte: SIAFI.

O gráfico acima demonstra o detalhamento da conta Caixa e Equivalentes 
de Caixa por Fonte de Recursos. As fontes “Recursos Ordinários”, 
“Rendas Fundo Prev. Rec. Combate Drogas Abuso” e “Emolumentos 
e Custas Taxas Processuais – CADE” representam 70,58% do total de 
recursos. As “Demais Fontes” agrupam 52 tipos de fontes diversas, 
representando 29,42% do total dos recursos.

NOTA 2 - Crédito a Receber a Curto Prazo

Diferenciar a cor de preenchimento do total

Fonte: SIAFI.

NOTA 3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Importante destacar neste item o aumento de 1.079% dos valores 
referente a Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.  Sendo que 
o maior impacto na conta é referente a créditos a receber decorrentes 
de multas aplicadas pelo CADE, Órgão 30211, que totalizam R$ 673.556 
mil. 

Fonte: SIAFI.

TÍTULO DEZ/2018 JAN/2018 AH(%)

Dívida Ativa não 
Tributária - Consolidação - 17.847 0

TOTAL - 17.847 -

R$ mil

TÍTULO DEZ/2018 JAN/2018 AH(%)

Adiantamentos Concedidos a 
Pessoal 5.654 6.503 (13)

Depósitos Judiciais Efetuados 259 259 0
Outros Créditos a Rec. e Val. a 
Curto Prazo 674.056 50.890 1.225

TOTAL 679.970 57.653 1.079

R$ mil
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NOTA 4 - Créditos a Longo Prazo

Fonte: SIAFI.

Os Créditos a Longo Prazo, somaram um total de R$ 3.446.690 mil 
em dezembro de 2018. São compostos em sua maioria por valores 
contabilizados na rubrica “Dívida Ativa não Tributária”, compondo 
um total de R$ 2.330.523 mil (67,62% do total) e na conta “Créditos 
a Receber Decorrentes de Infrações a Longo Prazo”, totalizando R$ 
1.103.874 mil (32,03%).

Dívida Ativa não Tributária

Fonte: SIAFI.

As “Dívidas Ativas não Tributárias” somaram, em dezembro, R$ 2.330.523 
mil e correspondem na maioria das contabilizações em créditos a longo 
prazo. Por sua vez o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE possui, consignado no seu ativo, quase a totalidade dos registros 
com R$ 2.321.920 mil e referem-se ao reconhecimento no longo prazo 
de multas aplicadas a entidades diversas, por condutas infracionais à 
ordem econômica.

CONTA CONTÁBIL DEZ/2018 JAN/2018 AV(%)
(DEZ/18)

Dívida Ativa não Tributária 2.330.523 191.851 68
Crédito a Receber Decorrente de 
Dolo, Má Fé ou Fraude 211 211 0

Multas/Juros a Receber Servidor 
Responsabilizado 135 135 0

Crédito a Receber Responsáveis por 
Danos/Perdas 7.339 7.582 0

Crédito a Receber por Falta/Irreg. 
ou Comprovação 4.369 3.023 0

Depósito Efetuado para Interposi-
ção de Recursos 202 - 0

Crédito por Concessão Direito Uso/
Exploração Bens 18 19 0

Crédito a Receber por Acerto Finan. 
c/Serv. e Ex- Serv. 17 21 0

Crédito a Receber Decorrente de 
Infrações- Longo Prazo 1.103.874 - 32

 Créditos por Infrações Legal/Con-
tratual - 118 0

TOTAL 3.466.690 202.960 100

R$ mil

ÓRGÃOS DEZ/2018 JAN/2018 AV(%) AH(%)

Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI 8.603 8.667 1 -1

Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE 2.321.920 183.184 99 1.168

TOTAL 2.330.523 191.851 100 494

R$ mil
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NOTA 5 - Bens Móveis

        Fonte: SIAFI.

Os bens móveis são registrados da seguinte forma: o Ministério da Justiça utiliza o ASI - Automation Systems of Inventory; o CADE utiliza o 
GEAFIN - Gestão Administrativa e Financeira; O AN utiliza um sistema próprio, COTIN - Coordenadoria de Tecnologia e Informação; e a Funai o 
SIADS - Sistema Integrado de Administração de Serviços.
Esse último, cabe destacar, gerencia todas as movimentações referentes aos bens móveis das diversas unidades organizacionais. Este controle 
abrange os bens próprios da unidade e os bens de terceiros que estão sob a sua guarda e uso. Este sistema é o único no âmbito do MJ que está 
integrado com o SIAFI.
Em geral, o órgão possui inconsistências nos registros de depreciação e falta de reavaliação de bens móveis:

R$ mil

BENS MÓVEIS VALOR 
RESID.

VIDA 
ÚTIL

DEZ/2018 JAN/2018

CUSTO DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA

SALDO 
LÍQUIDO CUSTO DEPRECIAÇÃO 

ACUMULADA
SALDO 

LÍQUIDO

Máquinas, Aparelhos, 
Equipamentos e Ferramentas - - 130.630 -31.063 99.567 124.311 -26.950 97.361

Bens de Informática 10% 5 146.697 -63.302 83.394 131.619 -51.829 79.790

Móveis e Utensílios 10% 10 57.794 -17.359 40.435 55.645 -14.464 41.181

Material Cultural, 
Educacional e de 
Comunicação

- - 16.675 -5.477 11.198 16.330 -4.592 11.738

Veículos 10% 15 275.589 -35.131 240.459 189.932 -26.239 163.693

Armamentos 15% 20 56.533 -4.019 52.514 44.769 -2.724 42.044

Semoventes e 
Equipamentos de 
Montaria

- - 11.433 -55 11.378 1.683 -34 1.649

Demais Bens Móveis 6.379 -15 6.364 6.164 -7 6.156

TOTAL 701.730 -156.421 545.309 570.451 -126.840 443.611
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•  No MJ as divergências na depreciação decorrem de problemas relacionados ao sistema de gestão patrimonial. Em razão desses problemas os 
trabalhos de reavaliação também ficam inviabilizados;
• Na FUNAI, quanto à depreciação, ocorrem em razão da necessidade de ajustes nos saldos patrimoniais decorrentes de unidades sem movimentos. 
Parte das unidades iniciaram os procedimentos de reavaliação, enquanto as demais necessitam de apoio técnico;
• No AN, o sistema de gestão patrimonial não contempla a funcionalidade para cálculo da depreciação de bens. Também não foram realizados os 
procedimentos de reavaliação dos bens.

NOTA 6 - Imobilizado

Bens Imóveis

  Fonte: SIAFI.

Os imóveis de uso especial são controlados pelo Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União (SPIUnet), sob 
a gestão da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPU/MP). Na Funai estão contabilizados o 
total de R$ 96.581.099 mil em “Bens de Uso Especial”, representando quase a totalidade da conta.

BENS IMÓVEIS
DEZ/2018 JAN/2018

CUSTO DEPRECIAÇÃO SALDO 
LÍQUIDO CUSTO DEPRECIAÇÃO SALDO 

LÍQUIDO

Bens de Uso Especial 98.846.669 -7.536 98.839.133 98.470.112 -5.445 98.464.667
Bens Dominicais 200 - 200 200 - 200

Bens Imóveis 
em Andamento

18.824 - 18.824 19.265 - 19.265

Benfeitorias em 
Propriedade de Terceiros

160 -41 119 164 -41 123

Instalações 3.804 - 3.804 4.054 - 4.054

Demais Bens Imóveis 265 - 265 265 - 265

TOTAL 98.869.922 7.577 98.862.345 98.494.059 5.486 98.488.573

R$ mil
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NOTA 7 - Transferências e Delegações Recebidas - VPA

As transferências financeiras recebidas são provenientes da programação financeira do exercício e variam a cada ano, de acordo com a Lei 
Orçamentária Anual e os limites definidos no decreto de programação financeira.
Em dezembro de 2018 o saldo total foi de R$ 16.174.659 mil, sendo 82,37 % em Cotas Recebidas, em sua maioria na Coordenação-Geral de 
Orçamento e Finanças deste Ministério da Justiça no valor de R$ 13.323.813 mil. Estão incluídos nesse valor os órgãos do MSP, em razão de suas 
estruturas ainda integrarem o MJ no SIAFI.
O valor expressivo ocorre em razão de ser contabilizada a VPA em todos os recebimentos provenientes da programação financeira, mesmo 
quando das rotinas transversais entre unidades gestoras dentro do Ministério.

Fonte: SIAFI.

CONTA 
CONTÁBIL TÍTULO DEZ/2018 AV% JAN/2018 AV% AH%

451120100 Cota Recebida 13.323.813 82 929.697 85 1.333

451120200 Repasse Recebido 585.308 4 36.621 3 1.498

451120300 Sub-Repasse Recebido 937.264 6 58.167 5 1.511
451120802 Repasse Devolvido 10.924 0 4.074 0 168
451120803 Sub-Repasse Devolvido 2.706 0 2.706 0 0

451220100 Transferências Receb. p/ Pgto. de 
RP 1.068.722 7 44.336 4 2.310

451220200 Demais Transferências Recebidas 71.668 0 857 0 8.262

451220300 Movimentações de Saldos Patri-
moniais 78.677 0 5.030 0 1.464

451220400 Movim. de Saldos Patrim. - NSSal-
do 6 0 - 0 0

451220500 Movim. de Var. Patrim. Aumenta-
tiva 7.606 0 4.225 0 80

459010100 Doações/Transferências Recebidas 500 0 - 0 0
459020100 Doações/Transferências Recebidas 87.465 1 2.048 0 4.171

TOTAL 16.174.659 100 1.087.754 100 1.386,98

R$ mil
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NOTA 8 - Ganhos com Incorporação de Ativos

Outros Ganhos com Incorporação de Ativos

Fonte: SIAFI.

A principal variação foi na conta “Incorporação de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos”.
Em dezembro de 2018, as Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA, contabilizaram em “Outros Ganhos de Incorporação de Ativos” o valor 
de R$ 4.477.149 mil, e em janeiro de 2018, apresentou um saldo de R$ 73.229 mil. De janeiro a dezembro houve um aumento de R$ 4.403.921 
mil, sendo 98,36% desse valor proveniente da contabilização de multas e dívidas ativas aplicadas às empresas por infrações cometidas contra a 
ordem econômica pelo CADE.

TÍTULO DEZ/2018 AV% JAN/2018 AV%

Museu do Índio - Rio De Janeiro 1 0 1 0

Coordenação Regional De Cuiabá/ MT 1.429 0 0 0

Coordenação Regional Xingu/ MT 41.409 1 0 0
Funai-Sede Brasília/ DF 56.014 1 0 0

Coordenação Reg. Litoral Sudeste/ SP 27.996 1 0 0
Coordenação Regional Médio Purus/ AM 91.128 2 0 0
Funai- Coordenação Regional Do Juruá/ 

AC 10.164 0 0 0

Coordenação Regional Nordeste 1/ AL 27.555 1 0 0
Coordenação-Geral De Logística E Con-

tratos/ MJ 1 0 0 0

Arquivo Nacional - RJ 5 0 0 0
Conselho Administrativo De Defesa 

Econômica 4.221.447 94 73.228 100

TOTAL 4.447.149 100 73.229 100

R$ mil
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NOTA 9 – Transferências e Delegações Concedidas - VPD
Do total das transferências concedidas em 2018, de R$ 16.251.563 mil, 87,02% provêm das Transferências Intragovernamentais, sendo em sua 
maioria da Coordenação- Geral de Orçamento e Finanças na conta Sub-Repasse Concedido. Os sub-repasses foram transferidos, em sua maioria, 
para os Órgãos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

CONTA 
CONTÁBIL TÍTULO DEZ/2018 AV% JAN/2018 AV% AH%

351120200 Repasse Concedido 12.370.531 76 894.203 50 1.283

351120300 Sub-Repasse Concedido 1.179.692 7 76.246 4 1.447

351120801 Cota Devolvida 8.571 0 4.228 0 103

351120803 Sub-Repasse Devolvido 2.006 0 2.006 0 0

351220100 Transferências Concedidas Para Pgto. 
De RP 1.127.207 7 29.185 2 3.762

351220200 Demais Transferências Concedidas 18.300 0 725 0 2.422

351220300 Movimento De Saldos Patrimoniais 778.900 5 82.273 5 847

351220400 Movim. De Saldos Patrim. - NSsaldo 1.909 0 1.878 0 2

351220500 Movim. De Variação Patrim. Diminu-
tiva 704.970 4 703.968 39 0

352310100 Transferências Voluntárias 28.139 0 61 0 45.900

352340100 Transferências Voluntárias 935 0 - 0 0

356010400 Transf. ao Exterior - Serv. de Terc. PJ 4.035 0 - 0 0

356010500 Transferências Ao Exterior - Contri-
buições 3.724 0 - 0 0

359010100 Doações/ Transf. Concedidas Consolid. 643 0 - 0 0

359020100 Doações/ Transf. Concedidas - Intra 
OFFS 9.450 0 10 0 90.535

359040100 Doações/ Transf. Concedidas - Inter 
Estad. 7.869 0 2.567 0 207

359050100 Doações/ Transf. Concedidas - Inter 
Munic. 4.683 0 2.014 0 132

TOTAL 16.251.563 100 1.799.367 100 803

R$ mil

Fonte: SIAFI.
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NOTA 10 – Receita Orçamentária - Execução

Receitas Correntes

Fonte: SIAFI.

Em relação às receitas orçamentárias realizadas, verifica-se que 
dentre as “Receitas Correntes”, a rubrica “Outras Receitas Correntes” 
representa o maior valor, R$ 666.266 mil. Desse total, 94% (R$ 626.162 
mil) ocorrem no FDD, que tem seu produto de arrecadação previsto na 
Lei n° 9.008, de 21 de março de 1995, em seu Art. 1°, § 2°, voltados à 
reparação de danos aos interesses difusos e coletivos. 
Em razão desse dispositivo legal, multas e sanções executadas por 
outros órgãos são destinadas ao FDD, sendo a maior parte proveniente 
do CADE, em razão da contabilização das sanções pecuniárias aplicadas 
a empresas por conta das decisões do Tribunal Administrativo do órgão.
Houve um crescimento de 797% em “Outras Receitas Correntes” entre 
janeiro e dezembro de 2018, devido à evolução na arrecadação das 
multas. 

NOTA 11 – Despesas Orçamentárias - Execução

Despesa de Pessoal e Encargos Sociais

 Fonte: SIAFI.

Verifica-se que houve um comportamento estável nos gastos mensais 
de janeiro e dezembro, das despesas com pessoal, com crescimento de 
3%. O aumento foi, principalmente, pelas despesas com vencimentos, 
aposentadorias e pensões no órgão do Fundo Nacional do Índio – FUNAI 
- que representa 57% destas despesas.
Os valores se mantém sem grandes alterações, em razão de a despesa 
com pessoal ser integralmente empenhada no início do exercício, 
passando por ajustes conforme a execução no exercício.

RECEITAS CORRENTES DEZ/2018 JAN/2018 AH%

Impostos, taxas e Contribuições de 
Melhoria 5.273 407 1.196

Contribuições 91 8 1.038

Receita Patrimonial 3.684 308 1.096
Receita de Serviços 34.728 3.246 970

Outras Receitas Correntes 666.266 74.245 797

TOTAL 710.042 78.214 808

R$ mil
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEZ/2018 JAN/2018 AH%

Vencimentos e Vantagens Fixas 366.929 385.523 -5

Aposentadorias e Pensões 187.455 235.101 22

Obrigações Patronais 74.104 84.751 -13
Outras Despesas 10.717 11.020 -3

TOTAL 739.205 716.395 3

R$ mil
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Outras Despesas Correntes

Fonte: SIAFI.

Conforme demonstrado na tabela acima, o MJ teve um acréscimo 
de 1.583% nas suas outras despesas de custeio, considerando o 
início do exercício, janeiro de 2018. Os itens mais relevantes na 
rubrica são os “Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas” e “Serviços 
de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica”. 

Despesa de Capital

Fonte: SIAFI.

Em “Despesas de Capital” houve uma evolução de R$ 96.171 mil em 
dezembro com relação a janeiro. Esse acréscimo se deve às inscrições 
de restos a pagar não processados a liquidar e em liquidação no final 
do exercício de 2018. No que se refere às inversões financeiras, o saldo 
é referente à inscrição de empenho em restos a pagar não processado 
de unidades da Funai.

NOTA 12 – Resultado Orçamentário

Fonte: SIAFI.

O Resultado Orçamentário é o confronto entre a receita arrecadada e a 
despesa empenhada. Conforme demonstrado na tabela acima, tanto em 
dezembro quanto em janeiro de 2018, houve um déficit orçamentário. 
Em dezembro (- R$ 634.469 mil) o déficit orçamentário foi inferior em 
8% em relação a janeiro de 2018 (- R$ 687.212 mil).

OUTRAS DESPESAS CORRENTES DEZ/2018 JAN/2018 AH%

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 207.257 5.096 3.967
Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação Pessoa Jurídica 79.952 642 12.356

Locação de Mão de Obra 44.222 2.455 1.701
Indenizações e Restituições 21.994 10.913 102

Material de Consumo 25.475 220 11.468
Auxílio Alimentação 20.010 19.905 1

Passagens e Despesas com Locomoção 16.555 2.580 542
Demais despesas de Custeio 93.587 7.138 1.211

TOTAL 509.053 48.949 1.583

R$ mil

DESPESA DE CAPITAL DEZ/2018 JAN/2018 AH%

Inversões Financeiras 15.886 - 0

Investimentos 80.368 83 96.582

TOTAL 96.254 83 115.693

R$ mil

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DEZ/2018 JAN/2018 AH%

(I) - Receita Arrecadada 710.043 78.216 808

Corrente 710.043 78.216 808

Capital - - -
(II) - Despesas Empenhadas 1.344.512 765.427 76

Corrente 1.248.258 765.344 63
Capital 96.254 83 115.869

(III) - Resultado Orçamentário -634.469 -687.212 -8

R$ mil
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NOTA 13 – BP – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e 
Assistenciais a Pagar
O aparente crescimento no saldo final das Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, comparando-se os meses de 
janeiro e dezembro de 2018, decorre em razão das apropriações 
relacionadas a folha de pagamento persistirem com os saldos 
apropriados ao fim do exercício. 
Os referidos valores seriam baixados pelas realizações das ordens 
bancárias de pagamento, que não ocorreram em dezembro de 2018, 
em razão da alteração na rotina de emissão dessas ordens no SIAFI 
Web. Os pagamentos foram realizados no início de 2019, quando tais 
obrigações foram baixadas.

NOTA 14 – DMPL – Ministério da Justiça
No Ministério da Justiça, o ajuste de exercícios anteriores foi no valor 
de R$ 645 milhões, decorrente de transferência de saldo da Unidade 
Gestora da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres para o 
órgão Presidência da República.

NOTA 15 –DMPL – Fundação Nacional do Índio
Na FUNAI o saldo se manteve estável em relação ao saldo inicial em 
2018, contando apenas com a contabilização do Resultado do Exercício 
após a apuração no fim do ano. As Transferências Intragovernamentais 
somaram um montante de R$ 1.130.138 mil em Variações Aumentativas, 
sendo a principal fonte de receita na FUNAI, influenciando positivamente 
no resultado no final do exercício, no referido Órgão.

NOTA 16 – DMPL – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
O aumento do Patrimônio Líquido ocorreu em razão do crescimento das 

variações patrimoniais aumentativas no decorrer do exercício de 2018 
em ganhos com incorporação de ativos, resultado das contabilizações 
de multas aplicadas pelo CADE, por condutas de infrações à ordem 
econômica.

NOTA17 – DMPL – Fundo de Defesa de Direitos Difusos
O Patrimônio Líquido sofreu uma variação negativa de R$ 20.800 mil 
em Ajustes de Exercícios Anteriores, sendo: R$ 18.700 mil referente a 
baixa de adiantamento de transferências voluntárias, com a finalidade 
de atender o acordão 1320/2017-TCU e R$ 2.070 mil referente a 
baixa de crédito a receber decorrente de falta/irregularidade na 
comprovação de Tomada de Contas Especial. Os valores pendentes de 
julgamento devem ser registrados apenas em contas de controle e o 
ativo reconhecido quando da decisão definitiva do TCU com imputação 
de débito. Porém o Resultado do Exercício apresentou uma variação 
positiva de R$ 3.826 mil.

NOTA18 – DMPL – Fundo Nacional Antidrogas
Houve um aumento no resultado do patrimônio líquido, referentes às 
taxas pelo poder de polícia, Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001 
que em seu art. 21 estabelece: “Os recursos relativos à cobrança da 
Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos, à aplicação de 
multa e à alienação de produtos químicos previstas nesta Lei constituem 
receita do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD.” 
Ocorreram ainda receitas oriundas das decretações por perdimento 
definitivo de numerários apreendidos de narcotraficantes, bem como de 
bens apreendidos e alienados em decorrência do crime de narcotráfico, 
conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.
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           OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

   • Determinações dos temas a serem incluídos no relatório integrado e avaliações

Na definição dos itens específicos de composição do seu relatório de seu gestão, o MJ procurou estabelecer uma estrutura que permitisse à 
sociedade, também aos órgãos de controle, compreenderem o verdadeiro propósito da existência do ministério, bem como apresentasse os 
valores produzidos e resultados entregues no ano de 2018. 

A partir dos elementos que compõe sua missão institucional “Trabalhar para a consolidação do Estado Democrático de Direito”, o Ministério da 
Justiça atua na elaboração e execução de políticas voltadas para a garantia de direitos (do cidadão, dos migrantes, dos refugiados, dos povos 
indígenas), o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro, a defesa da concorrência e do consumidor, preservação e difusão da memória 
nacional e desenvolvimento da democracia e redução do impacto social das drogas, o MJ utilizou para na identificação dos temas incluídos no 
presente relatório os documentos essenciais do Planejamento Estatégico:

1. Cadeia de Valor;
2. Mapa Estratégico;
3. Indicadores e metas estratégicos;
4. Carteira de Projetos Estratégicos.
Assim, a estrutura temática adotada neste relatório está baseada na Cadeia de Valor e é composta por Cadeias Finalísticas, às quais estão 
vinculados macroprocessos e processos de trabalho.

Os esforços para o alcance dos objetivos estratégicos, os resultados obtidos e os desafios da gestão, são apresentados levando-se em consideração 
os os 33 indicadores estratégicos do MJ estratégicos e suas metas, bem como os 35 projetos estratégicos selecionados para compor a carteira 
de projetos do MJ.
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  • Tratamento de determinações e recomendações do TCU

O acompanhamento de deliberações do Tribunal de Contas da União é realizado sobretudo por meio do Sistema Eletrônico de Informações 
do Ministério da Justiça (SEI/MJ), um sistema de protocolo eletrônico utilizado para tramitação de todos os tipos de documentos recebidos e 
expeditos em formato físico ou eletrônico.

Assim, todos os expedientes encaminhados pelas diversas áreas técnicas do TCU aos dirigentes do Ministério, tais como comunicações, diligências 
e notificações são obrigatoriamente inseridos no Sistema SEI/MJ, tramitados aos dirigentes responsáveis e replicados aos servidores designados 
para seu atendimento. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a tramitação eletrônica de expedientes no âmbito do Ministério tornou o processo de supervisão quanto ao 
atendimento de recomendações e de determinações do TCU mais transparente, célere e efetivo.

Para além disso, a Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) realiza acompanhamento regular de todas as decisões proferidas pelos 
colegiados do Tribunal. O acórdão prolatado em processo de interesse do MJ e publicado no Diário Oficial da União, por sua vez, é remetido por 
meio de mensagem eletrônica ao dirigente do respectivo órgão, para conhecimento e demais providências cabíveis.

Para um melhor controle das deliberações do TCU, a AECI/MJ efetua ainda, através do Sistema Push do TCU, o monitoramento processual dos 
principais processos de interesse do MJ, a saber: processos de contas; auditorias e fiscalizações determinadas pelo Tribunal e processos de 
tomadas de contas especiais.

Ademais, o Sistema Monitor TCU desenvolvido pelo Tribunal, um projeto piloto para acompanhamento e monitoramento de processos e decisões 
proferidas, já é utilizado com uma importante ferramenta para verificação de processos em aberto que envolvem os órgãos integrantes da 
estrutura organizacional do MJ. O objetivo para o próximo exercício é intensificar as tratativas com o TCU para o seu completo funcionamento 
e fidedignidade de dados e informações.

Por fim, vale ressaltar que todos as decisões exaradas contendo recomendações/determinações e as diligências remetidas pelo Tribunal para os 
gestores do Ministério ao longo do exercício de 2018 foram atendidas ou devidamente justificadas na hipótese de impossibilidade de cumprimento 
imediato, com a finalização do procedimento em data posterior.

Ademais, na tabela abaixo constam todos os processos de interesse do Ministério, com classificação “em aberto” no TCU, portanto, pendentes de 
julgamento pelo Tribunal, com base no Sistema Monitor TCU, a partir de extração realizada na data de 23 de novembro de 2018. As providências 
adotadas pelos órgãos do Ministério da Justiça estão destacadas na última coluna, apresentada a seguir:
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

2.947/2011-P

9.12. determinar ao Ministério da Justiça que, 
caso não atendidas as notificações, proceda  nos 
termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, ao 

desconto nas remunerações ou proventos das 
dívidas imputadas aos servidores, observados os 

limites previstos na legislação pertinente;

CGL/SAA/SE 024.895/2009-7 TCE SECEXDEFESA

Acórdão nº 2448/2013-Plenário, o TCU julgou 
regulares com as ressalvas as contas do 

gestores do MJ e condenou tão somente a 
empresa Aplauso.

2.947/2011-P

9.15.  recomendar à Coordenação-Geral de 
Logística do Ministério da Justiça que, no caso 
de contratação de empresa intermediadora de 
serviços, faça constar do processo respectivo 

cópia do documento fiscal ou outro equivalente 
emitido pela empresa prestadora do serviço, com 
a discriminação dos valores dos serviços, tributos 

e possíveis descontos comerciais, de forma a 
possibilitar a verificação e confirmação do valor 

efetivamente cobrado na operação;

CGL/SAA/SE 024.895/2009-7 TCE SECEXDEFESA
Doc. Sei/MJ 1592195, fls. 131 e 132 - 

Memorandos nº 504 e 505/2011, dão ampla 
divulgação da recomendação às áreas da CGL.

360/2012-P

9.8. Recomendar ao Ministério da Justiça 
e ao Ministério da Educação que, em 

conjunto, por intermédio da Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas e da 

Secretaria de Educação Básica, elaborem 
estudos com o objetivo de definir o número 

mínimo de educadores que devem ser 
alvo de ações de capacitação voltadas à 

prevenção ao uso indevido de álcool e outras 
drogas, devendo esses estudos apontar, 

ainda, prazo razoável para o alcance dessa 
meta e os recursos necessários;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vistas à implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas.

Atualização Senad em 18/01/2019: 
Considerando a alteração de competência da 

Senad, a matéria do presente item passou a ser 
competência do Ministério da Cidadania, por 

força do disposto no Anexo I, artigo 1º, inciso V, 
do Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019. 
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

360/2012-P

9.3. Recomendar ao Ministério da Justiça que 
avalie:

9.3.1. a possibilidade de encaminhamento ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

de proposta de criação de ação orçamentária 
específica para a execução da Operação 

Sentinela, de modo que a operação passe a 
contar com recursos próprios e suficientes para 

suas ações;
9.3.2. a adequação do quadro de servidores 

do Fundo Nacional Antidrogas de modo a 
proporcionar-lhe condições que lhe permitam 
realizar leilões de maneira mais tempestiva;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vista a implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas.

360/2012-P

9.12. Recomendar à Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas que:

9.12.1. procure detectar as causas para a baixa 
adesão dos estados aos convênios de cooperação 

previstos no art. 63, § 3º, da Lei 11.343/2006 e 
adote as medidas necessárias para a reversão 

desse cenário, exigindo, ainda, dos estados que 
já assinaram essa espécie de ajuste que cumpram 

os termos da avença, de maneira a viabilizar o 
escoamento dos bens armazenados em depósito 
à espera de leilão após o trânsito em julgado da 

decisão que os tenha declarado perdidos em 
favor da União;

9.12.2. em relação ao Fundo Nacional Antidrogas, 
alternativamente ou em conjunto com a 

providência recomendada ao Ministério da 
Justiça no subitem 9.3.2 deste acórdão e sem 

prejuízo à recomendação referente ao subitem 
9.12.1, estude a possibilidade de repassar aos 
estados convenentes, entre outras atividades, 

a responsabilidade da regularização da 
documentação dos bens apreendidos oriundos 
do tráfico ilícito de drogas e não leiloados em 

caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido 
decretado em favor da União;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vista a implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas.
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

360/2012-P

9.12.3. elabore proposta, a ser submetida ao 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, 
sobre orientações gerais para formulação de 
campanhas de prevenção ao uso de álcool 
e outras drogas, com objetivo de garantir a 

consistência entre as campanhas e as diretrizes 
da Política Nacional sobre Drogas, divulgando 

amplamente o documento que vier a ser 
aprovado no referido Conselho Nacional;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vista a implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas.

Atualização Senad em 18/01/2019: 
Considerando a alteração de competência da 

Senad, a matéria do presente item passou a ser 
competência do Ministério da Cidadania, por 

força do disposto no Anexo I, artigo 1º, inciso V, 
do Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019. 

360/2012-P

9.13. Recomendar à Secretaria de Atenção 
à Saúde e à Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas que faça incluir nos editais de 

financiamento federal destinado a comunidades 
terapêuticas previsão de que:

9.13.1. o apoio federal a elas oferecido está 
condicionado ao compromisso de se submeterem 

a processo avaliativo de responsabilidade do 
Ministério da Saúde, com o objetivo de aferir a 

efetividade dos tratamentos oferecidos por essas 
instituições;

9.13.2. a liberação dos recursos públicos dar-se-á 
de forma parcelada, condicionada à prestação de 

contas parcial;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vista a implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas. 

Atualização Senad em 18/01/2019: 
Considerando a alteração de competência da 

Senad, a matéria do presente item passou a ser 
competência do Ministério da Cidadania, por 

força do disposto no Anexo I, artigo 1º, inciso V, 
do Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019. 
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

360/2012-P

9.14. Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde 
e à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

que:
9.14.1. nos editais de financiamento federal 

destinado a comunidades terapêuticas, 
estabeleçam mecanismos de prestação de 

contas dos recursos federais transferidos, de 
forma a orientar essa entidades e os municípios 

sobre como proceder para comprovar à 
União a regular utilização do leito, e incluam 

exigência de adequação à Resolução da Diretoria 
Colegiada da Anvisa nº 29 de 30/6/2011 ou à 
norma reguladora vigente à época, prevendo 
a participação da agência na formulação do 
edital e no acompanhamento das atividades 

desenvolvidas; 
9.14.2. informem, no prazo de 90 (noventa) dias, 

as ações de acompanhamento realizadas nas 
comunidades terapêuticas, conforme disposto no 

Edital 001/2010/GSIPR/SENAD/MS;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vista a implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas.

360/2012-P

9.15. Com base no art. 43, inciso I, da Lei 
8.443/1992 e no art. 250, inciso II do Regimento 

Interno do TCU, determinar aos órgãos 
indicados neste acórdão como destinatários de 
determinações e recomendações que remetam 

a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) 
dias contados da ciência desta deliberação, 

respectivas manifestações a respeito das 
recomendações emanadas por esta corte, 

além de planos de ação relacionados às 
determinações, contendo cronograma para a 

adoção das medidas necessárias à solução dos 
problemas apontados nesta de auditoria e que 

lhe sejam pertinentes;

Senad 021.180/2010-5 RA SECEXDEFESA

Proc. Sei 08000.036762/2017-11 - Remetido ao 
TCU o Ofício n.° 341/2017/SE-MJ, de 21/06/17 

(4556452), acompanhado do Ofício n° 107 
Gab/Senad/MJ, por meio do qual o Secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas informa que 
já determinou a adoção de providências com 
vista a implementação das recomendações 

propostas, bem como daquelas a serem 
adotadas de forma compartilhada com outros 
órgãos. Além disso encaminha Plano de Ação 

para Acompanhamento de Comunidades 
Terapêuticas.
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

3.127/2011-P

9.2. determinar ao Ministro de Estado da Justiça, 
com fundamento no art. 45, caput, da Lei n. 

8.443/1992, que, no prazo de 60 dias:
9.2.1. adote as providências necessárias 

para a revisão do Requerimento de Anistia 
n. 2002.01.06164, de interesse do Senhor 

Paulo Roberto Manes, observando, para fins 
do deferimento da  reparação econômica em 
prestação mensal de que tratam os arts. 5º e 

6º da Lei n. 10.559/2002, a graduação máxima 
de Suboficial integrante do Quadro de Taifeiros 
da Aeronáutica autorizada pelo art. 1º da Lei n. 

3.953/1961, reproduzido pelo art. 1º, § 1º, da Lei 
n. 12.158/2009; 

9.2.2. encaminhe ao Tribunal de Contas da 
União, ao término do prazo acima estipulado,  
informações sobre as providências adotadas;

Comissão de 
Anistia 023.979/2008-6 RPRES SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.047747/2017-90, que 
trata de solicitação do TCU para o saneamento 

do processo de contas do exercício de 2014 
da SE/MJ. Por meio do Ofício n.° 480/2017/

SE-MJ, de 17/08/17 (4922738) foi encaminhado 
ao TCU as providências adotadas para 

cumprimento das determinações dos subitens 
9.2 e 9.3 do Acórdão nº 3127/2011. Nota 

Técnica nº 66/2017/DINP/CGP/CA (4887107). 
Determinação atendida, com revisão do 

Requerimento, conforme a citada NT assinada 
em 10/08/2017..

3.127/2011-P

9.3. determinar à Comissão de Anistia que, 
ao analisar requerimentos fundamentados 

nos arts. 5º e 6º da Lei n. 10.559/2002, atente 
para a necessidade de observar fielmente as 
normas jurídicas aplicáveis à carreira da qual 
o interessado fazia parte, valendo-se, para o 

perfeito conhecimento dessas normas, do poder 
de realizar diligências, requerer informações e 

documentos e ouvir testemunhas que lhe confere 
o art. 12, § 3º, parte inicial, da mesma lei.

Comissão de 
Anistia 023.979/2008-6 RPRES SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.047747/2017-90, que 
trata de solicitação do TCU para o saneamento 

do processo de contas do exercício de 2014 
da SE/MJ. Por meio do Ofício n.° 480/2017/

SE-MJ, de 17/08/17 (4922738) foi encaminhado 
ao TCU as providências adotadas para 

cumprimento das determinações dos subitens 
9.2 e 9.3 do Acórdão nº 3127/2011. Nota 

Técnica nº 66/2017/DINP/CGP/CA (4887107). 
Determinação atendida, com revisão do 

Requerimento, conforme a citada NT assinada 
em 10/08/2017.

243/2013 - P

9.3. recomendar aos Ministérios citados no 
item precedente que avaliem a conveniência 
de divulgar o relatório de análise dos dados e 
do perfil de maturidade dos seus respectivos 

sistemas de avaliação em atenção ao disposto no 
art. 6º da Lei 12.527/2011;

SE/MJ 030.688/2011-6 RL EXTINTA SEAUD

Processo Sei nº 08025004686201364 - Relatório 
de Levantamento do TCU com o objetivo de 

desenvolver e testar um modelo para mensurar 
o perfil de maturidade dos sistemas de 

avaliação da administração pública federal.
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

403/2013 - P

9.3. recomendar à Secretaria de Reforma do 
Judiciário - SRJ, considerando as competências 

definidas pelo art. 1º do seu Regimento Interno, 
aprovado pela Portaria MJ 276/2006, e com 
fulcro no art. 250, inciso III, do RITCU, que:

9.3.1 defina, em articulação com o Conselho 
Nacional de Justiça e com os Tribunais de Justiça 
Estaduais e do Distrito Federal, e suas respectivas 

Coordenadorias Estaduais das Mulheres em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar, plano 

com metas e cronograma voltado à: ampliação 
da rede de Juizados de Violência Doméstica 

e Familiar, principalmente nos municípios do 
interior, sem prejuízo de procurar conciliar a 
sua instalação em comarcas nas quais façam 

parte o município polo, bem como adaptação 
de varas criminais existentes, levando em 

consideração, naquilo que couber, o plano de 
expansão em caráter experimental elaborado 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres; 
produção de diagnóstico das deficiências de 
infraestrutura e pessoal nos juizados/varas 

especializados; promoção de ajustes na legislação 
que rege a Organização Judiciária dos estados 
e do Distrito Federal, de forma a contemplar 
os juizados/varas especializados em violência 
contra a mulher; e criação de cargos de juízes, 

oficiais de justiça e profissionais que comporão a 
equipe multidisciplinar (seções 5.1, 5.2 e 5.3 do 

Relatório);
9.3.2 defina, em articulação com o Conselho 

Nacional do Ministério Público, plano com metas 
e cronograma voltado à ampliação e estruturação 

da Rede de Promotorias e de Núcleos 
Especializados em Violência Doméstica e Familiar, 

no âmbito do Ministério Público, levando em 
consideração, naquilo que couber, o Plano de 
Expansão em Caráter Experimental elaborado 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(seção 6.1 do Relatório);

Extinta SRJ 012.099/2011-2 RA SecexPrevi

Processo Sei nº 08000.042373/2018-05 - 
Acórdão nº 2380/2018 - TCU - Plenário, TC 

021.213/2017-8, que trata do Monitoramento 
do Acórdão nº 403/2013, considerou 

insubsistentes as recomendações dos subitens 
9.3.1 e 9.3.2.
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Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

403/2013 - P

9.4. determinar à Secretaria de Políticas para 
as Mulheres - SPM, à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - Senasp e à Secretaria de 

Reforma do Judiciário - SRJ que encaminhem 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;

Extinta SRJ 012.099/2011-2 RA SecexPrevi

Processo Sei nº 08000.042373/2018-05 - 
Acórdão nº 2380/2018 - TCU - Plenário, TC 

021.213/2017-8, que trata do Monitoramento 
do Acórdão nº 403/2013, considerou cumprida 

a determinação do subitem 9.4. 

3.131/2013- 2ª

9.5. determinar à Coordenação-Geral de Logística 
do Ministério da Justiça - CGL/MJ que faça 

constar, nos processos de concessão de diárias, 
o bilhete de passagem ou outro documento 
hábil a comprovar a data do efetivo retorno 

do servidor, em cumprimento do disposto no 
art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, 

bem como, nos casos em que as viagens sejam 
para participação em congressos, seminários 

ou cursos, faça juntar ainda cópia do respectivo 
certificado ou documento que comprove a efetiva 

participação do beneficiário;

CGL/SAA/SE 007.973/2003-2 TCSP SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08001.002702/2017-
86, Despacho nº 2221/2017/CGL/SAA/

SE (4998645). Evidencia a Portaria SE nº 
238/2014, item 13.1, que trata dos documentos 

necessários para prestação de contas de 
viagens nacionais e internacionais a serviço. 

4.056/2014 - 2ª

1.6.3. determinar ao Fundo Nacional Antidrogas 
que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
ciência da notificação, cumpra a determinação 

objeto do subitem 1.6.5. do Acórdão 
290/2014-TCU-2ª Câmara, informando-o de que 
o descumprimento de deliberação do TCU, sem 
causa justificada, sujeita o responsável à multa 
prevista no art. 58, inc. IV, da Lei 8.443/92, que 

prescinde de realização de prévia audiência, nos 
termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno/

TCU.

Senad 001.185/2012-8 MON SECEX-SP

Processo Sei nº 08000.058818/2016-07, 
Acórdão nº 12816/2016 - TCU - 2ª Câmara 
(Sei nº 3535607), considerou cumprida as 

determinações do Acórdão nº 4056/2014 - TCU 
- 2ª Câmara. 
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6.127/2014 2ª

1.7. Recomendar ao Controle Interno do 
Ministério da Justiça que informe nas 

próximas contas o resultado final do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 08008.003980/2008-

08 instaurado mencionado órgão.

AECI 025.042/2014-9 SOLI SECEXDEFESA

Processos Sei nº 08000.047745/2017-09 e nº 
08000.058266/2017-18. Respostas enviadas 

ao TCU em 27/11/2017 e 29/09/17, por 
meio de mensagens eletrônicas no Sei (docs. 

nºs 5178886 e 5509677). Foram abertas 
sindicâncias e instaurados PADs contra os 

envolvidos. 

1.568/2015 - P

9.5. recomendar à Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça que:

9.5.1. doravante, ao analisar solicitação de 
reajuste de preço contratado motivada por 

variação cambial de moeda estrangeira, atente 
para o entendimento no sentido de não ser 

aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade 
de recomposição do equilíbrio contratual em 
razão de variações cambiais ocorridas devido 
a oscilações naturais dos fatores de mercado 

(Acórdão nº 3.282/2011-TCU-Plenário);

SE/MJ 003.146/2015-4 REPR SECEXDEFESA

Trata-se de licitaçao da Senasp para aquisição 
de colete balístico.

Atualização SAA em 25/01/2019: Processo 
nº 08004.000607/2015-56 - CGL dá ampla 

divulgação e determina a inclusão em check-
list quanto a eventual reajuste por motivo 
de variação cambial de moeda estrangeira, 

conforme Despacho nº 2674/2018/CGL/SAA/
SE, de 14/11/2018 (7512482) e Despacho nº 

2/2019/CGL/SAA/SE, de 02/01/2019 (7797820).
 Processo Sei nº  08000.042720/2018-91, 
manifestação Senasp consta no Despacho 
nº 671/2018/CGLIC-SENASP/DIAD/SENASP 

(7512481). Resposta ao TCU, por sua vez, foi 
encaminhada pela SE/MJ, por meio do Ofício 

n.° 899/2018/SE-MJ (7541275), Processo Sei nº 
08000.042625/2018-98 contemplando outras 

medidas de tratamento. 
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1.019/2014 - P

9.1. recomendar ao Ministério da Justiça, com 
fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 

250, III, do Regimento Interno do TCU: 
9.1.1. estabeleça processo de planejamento 

estratégico institucional que contemple, pelo 
menos, as práticas descritas nos itens 9.1.1.1 a 

9.1.1.6 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário, em 
atenção ao art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967;

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;

9.1.3. 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;

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;
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;
9.1.6. elabore e aprove formalmente a política de 
controle de acesso a informações e recursos de 

TI, com base nos requisitos de negócio e de

DTIC/SE 021.447/2013-6 RA SEFTI

Referência: Relatório de Gestão de 2017 da SE/
MJ (08001.000183/2018-01) - MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA:
Atualização SAA em 25/01/2019:

9.1.1 - cumprido; 9.1.2 - cumprido com a 
publicação da Portaria SE nº 923/2017, que 
aprovou o PETIC do MJ; 9.1.3 cumprido com 
a publicação da Portaria SE nº 923/2017, que 
aprovou o PDTIC do MJ; 9.1.4 - parcialmente 

cumprido com a Publicação da Portaria 
nº 2152/2014, que aprovou a Política 
de Gerenciamento de Serviços de TI e 

Comunicações do MJ, além de outras práticas a 
serem adotadas; 9.1.5 - parcialmente cumprido 

com a publicação da Portaria nº 2152/2014, 
que aprovou a Política de Gerenciamento de 

Serviços de TI e Comunicações do MJ, além de 
outras práticas a serem adotadas; 9.1.6 - não 
cumprido, a norma de gestão de controle de 
acesso lógico encontra-se em contrução pelo 
Comitê de Tecnologia da Informação; 9.1.7 - 

parcialmente cumprido com a publicação  do 
Manual de Gerenciamento de Riscos publicado 

pela Assessoria Especial de Controle Interno, 
bem como da da Portaria nº 86, de 29/01/2019, 

que instituiu o Sistema de Governança do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
especialmente o contidos nos Anexos IV e 
VII, que instituíram a Política de Gestão de 

Riscos e Controles Internos e as Instâncias de 
Supervisão de Gestão de Riscos e Controles 

Internos, respectivamente. 9.1.8 - parcialmente 
cumprido com a utilização de ferramenta para 
atendimento e gerenciamento dos incidentes 
de segurança da informação. 9.1.9 (subitens 
9.1.9 a 9.1.9.5) - cumprida com a publicação 
da Portaria SE nº 923/2017, que aprovou o 

PDTIC do MJ; 9.1.10 - cumprido, com base na 
informação prestada no Relatório de Gestão da 

SE/MJ, exercício de 2014; 9.1.11 -  cumprido. 
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1.019/2014 - P

segurança da informação do órgão, à semelhança das orientações 
contidas na seção 11.1.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em 

atenção ao item 2.6 da NC - DSIC/GSI/PR 7/IN01, de 6/5/2010, e em 
consonância com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário;

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;
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;

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; 
9.1.10. priorize o preenchimento de funções gerenciais de TI com 

pessoas pertencentes ao quadro permanente do órgão, a fim 
de reduzir o risco de descontinuidade da gestão de TI, haja vista 
as orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO07.01 
- Maintain adequate and appropriate staffing (Manter pessoal 

adequado e apropriado - tradução livre) e em consonância com o art. 
6º, I e II, do Decreto-Lei 200/1967 e com o art. 5º, II, da IN - SLTI/MP 

4/2010;
9.1.11. institua formalmente comitê de direção estratégica para 
auxiliar a alta administração nas decisões relativas às diretrizes, 

estratégias, políticas e no acompanhamento da gestão institucional, a 
exemplo das boas práticas contidas na seção 2.2;

DTIC/SE 021.447/2013-6 RA SEFTI

Atualização Arquivo Nacional em 25/01/2019:
9.1.1 - Parcialmente cumprido: O PDTI do Arquivo 

Nacional segue o modelo proposto pela SLTI, 
que abrange elementos estratégicos que seriam 
constantes de um PETIC; 9.1.2 - Não se aplica:  

Foi inserido dentro do PDTI do Arquivo Nacional 
que seguiu o segue o modelo proposto pela SLTI; 

9.1.3 Cumprido com a publicação da Portaria 
nº 628/2017, em 01/12/2017 do AN. 9.1.4 - 

Em desenvolvimento: O Arquivo Nacional está 
elaborando o Plano de gestão de Continuidade de 

Negócio- GCN; 9.1.5 - Não cumprido, O Arquivo 
Nacional ainda não implementou a utilização de 

ferramentas de gestão de ativos; 9.1.6 - Cumprido, 
a norma de gestão de controle de acesso lógico 
encontra-se inserida na Política de Segurança da 
Informação- POSIC, Portaria 356, de 17/11/2018, 

publicada no Boletim Interno Especial nº 28/2018, 
de 18/12/2018; 9.1.7 - Parcialmente cumprido 
a norma de gestão de riscos da segurança da 

informação encontra-se prevista na Política de 
Segurança da Informação- POSIC, porém ainda não 
foi instituído formalmente o Comitê de Gestão de 
Risco; 9.1.8 - Parcialmente cumprido a norma de 
gestão de incidentes de segurança da informação 
encontra-se prevista na Política de Segurança da 

Informação- POSIC, porém ainda não foi instituída 
formalmente a Equipe de Tratamento e Resposta 
a Incidentes de Segurança - ETIR; 9.1.9 (subitens 
9.1.9 a 9.1.9.5) - Cumprido com a publicação da 
Portaria Nº 628/2017, em 01/12/2017 do AN, 

que aprovou o PDTIC; 9.1.10 - Cumprido e 9.1.11 
- Cumprido. O Arquivo Nacional orienta-se pelas 

decisões do Comitê de Governança Estratégica do 
Ministério da Justiça, incsitutído pela Portaria MJ 

nº 378, de 11 de maio de 2017 , recentemente 
alterado pela Portaria MJ nº 86, de 29 de janero 
de 2019, que define o Sistema de Governança do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública.



268

Ministério da Justiça

Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade técnica 

TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

1.019/2014 - P

9.2. determinar ao Ministério da Justiça que 
inclua nos relatórios de gestão dos exercícios 

vindouros informações específicas que permitam 
o acompanhamento pelos órgãos de controle 

das ações afetas à governança de TI, conforme 
orientações contidas no item 7 e seus subitens do 

Anexo Único da Portaria TCU 175/2013;

DTIC/SE 021.447/2013-6 RA SEFTI

A SE/MJ desde o Relatório de Gestão de 2015 
apresenta informações quanto ao cumprimento 

das recomendações contidas no subitem 9.1, 
devidamente atualizada para o Relatório de 
Gestão do exercício 2018, conforme descrito 

acima.

7.872/2015 - 2ª

1.13. Recomendar à Secretaria-Executiva do 
Ministério da Justiça que adote providências 

com vistas a adequar o quadro de pessoal efetivo 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública às 
atribuições da unidade, bem como a reverter a 

elevada participação de empregados temporários 
e sem vínculo com a Administração no quadro 

funcional da unidade; 

SE/MJ 025.036/2013-0 PC SECEXDEFESA

Processo Sei nº  08000.042625/2018-98, 
resposta ao TCU  foi encaminhada pela SE/
MJ, por meio do Ofício n.° 899/2018/SE-MJ 

(7541275).

1.942/2015 - P

9.7. determinar, com fulcro no art. 43, inciso 
I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, 
inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas da União, ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, ao Ministério do 

Meio Ambiente, ao Ministério da Justiça, do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e ao Ministério da Integração Nacional 

e suas unidades vinculadas que, em obediência 
ao artigo 1º, da Lei 5.868/1972 (alterado pela 
Lei 10.267/2001) e regulamentada pelo artigo 

7º, do Decreto 4.449/2002, informem aos 
órgãos gestores do CNIR as necessidades para 
integração de seus cadastros ao CNIR ou, caso 

não seja possível, que informem a este Tribunal 
os motivos da não realização da integração 

(parágrafos 116-125).

SE/MJ 011.713/2015-1 RA SECEXAGROAMBIENTAL

Atendimento direcionado à Funai. Processo 
Sei nº 08000.007429/2018-77. O plano de 

providências foi encaminhado pela Casa Civil, 
conforme conta no Ofício n° 17/2018/AS/

SASOC/SAG/CC-PR, de 27/02/18. 
A Fundação Nacional do Índio passou a integrar 
a estrutura do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, por força do disposto 

no inciso IV, art. 2º, Anexo I do Decreto nº 
9.673, de 2 de janeiro de 2019. 
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1.942/2015 - P

9.8. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
combinado com art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas da União, à Presidência da República, ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente, ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério da Justiça, 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Ministério da 
Integração Nacional, à Secretaria da Receita Federal, ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária e ao Conselho Deliberativo a que se refere o 

Decreto 8.414/2015, que apresentem, conforme parágrafos 196,197 e 
202 ao 207 do Manual Anop, aprovado pela Portaria Segecex 4/2010, 

no prazo de 120 dias, plano de providências para às determinações e às 
recomendações do relatório de Auditoria Operacional de Governança 

de Solos Não Urbanos (parágrafos 18-125).

SE/MJ 011.713/2015-1 RA SECEXAGROAMBIENTAL

Atendimento direcionado à Funai. 
Processo Sei nº 08000.007429/2018-

77. O plano de providências foi 
encaminhado pela Casa Civil, conforme 
conta no Ofício n° 17/2018/AS/SASOC/

SAG/CC-PR, de 27/02/18. 
A Fundação Nacional do Índio passou 
a integrar a estrutura do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, por força do disposto no 

inciso IV, art. 2º, Anexo I do Decreto nº 
9.673, de 2 de janeiro de 2019. 

2.091/2014 
- 2ª

9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que, no 
prazo de até 90 (noventa) dias:

9.2.1. informe ao Tribunal o desfecho do Processo 08008.006071/2007-
32 quanto à aplicação de multa à empresa Edra Aeronáutica Ltda., em 
razão de inadimplemento contratual, em cumprimento ao subitem 1.5 

do Acórdão 1.703/2009 - TCU - 1ª Câmara;

CGL/SAA/SE 015.818/2009-9 TC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.034083/2015-
37, Despacho nº 4261/2015/CGL-Gab/
SPOA/SE, de 14/12/2015 - Aplicação de 

multa à empresa Edra.

2.091/2014 
- 2ª

9.2.2. promova a adequação da Portaria 373/2005, alterada pela 
Portaria 1513/2007, aos ditames legais, em especial aos §§ 2º e 3º do 

art. 96-A da Lei 8.112/1990;
CGGP/SAA/SE 015.818/2009-9 TC SECEXDEFESA

Relatório de Gestão de 2014 da SE/MJ 
- Comunica a revogação da revogando 

a Portaria MJ nº 373/2005, com a 
edição da Portaria MJ nº 2.176, de 
5 de agosto de 2014, que  instituiu 
a Política de Desenvolvimento de 
Pessoas – PDP, e atualiza a política 

interna de desenvolvimento de pessoas, 
adequando-se às novas alterações da Lei 

nº 8.112/90 .

2.091/2014 
- 2ª

9.2.3. reveja as condições estabelecidas no Contrato 115/2006, se 
ainda for o caso, para que este se ajuste ao Decreto 2.271/1991, em 

especial, ao §2º do art. 1º, que estabelece que não poderão ser objeto 
de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais 

abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargos extintos, 

total ou parcialmente, e adote a mesma medida no caso de outros 
contratos que apresentem a mesma desconformidade;

CGL/SAA/SE 015.818/2009-9 TC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.034083/2015-
37, Despacho nº 4261/2015/CGL-Gab/
SPOA/SE, de 14/12/2015 - Comunica 
a finalização do Contrato 115/2006. 
Informação remetida ao Tribunal de 
Contas da União por meio do Ofício 
nº 540/SE de 1º/10/2014, (fls. 384 e 
seguintes do Volume Digitalizado de 

Processo Volume II 1467905).
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3.068/2014 - P

1.8. Recomendar ao Ministério da Justiça que:  
1.8.1. adote métodos para solucionar os problemas 

referentes à cotação de moeda e igualação de propostas, 
de que trata o art. 42, §4º, da Lei nº 8.666/1993, de modo 

a possibilitar o uso de pregão eletrônico em certames 
internacionais para aquisição de bens ou serviços comuns;  
1.8.2.  abstenha-se de utilizar a expressão “Análise Técnica” 
para as análises de amostra dos objetos a serem adquiridos, 

com o fim de evitar equívocos de interpretação por parte dos 
licitantes, nos editais de futuras licitações. 

CGL/SAA/SE 017.068/2014-2 REPR SELOG

Processo Sei nº 08008.004129/2014-32, Despacho nº 
2157/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 06/07/2015 (07541120), 

informa que o Pregão Presencial objeto da recomendação foi 
anulado.

1.808/2014 - 2ª

1.8. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da 
Justiça que informe nas contas dos exercícios seguintes até 
o exercício de 2017 acerca dos recolhimentos ajustados no 

Termo de Parcelamento Administrativo de Créditos - Processo 
08008.000989/2012-35; 

CGL/SAA/SE 041.667/2012-3 PC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.006519/2018-41, TC 009.145/2015-
0, Acórdão nº 228/2018-TCU-2ª Câmara - Considera 

parcialmente cumprida a determinação. TCE instaurada sob o 
nº  08008.000395/2017-39, e encaminhada à CGU.

 Atualização SAA em 25/01/2019: Em dezembro/2018 foi 
requerido pela CGU complemento de dados. As informações 

solicitadas foram prestadas por intermédio do Despacho 
nº 90 (7546989) e 105/2018/NP/CCONT/CGL/SAA/SE 

(7696754). O Relatório complementar foi elaborado pela SPO 
e encaminhado por e-mail, conforme documentos (7825199 e 

7903452).

3.067/2016 - P

9.3. determinar à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento 
e Administração do Ministério da Justiça, com fundamento 
no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, em face das 
irregularidades verificadas no Pregão 9/2014, que adote 

as seguintes providências, comunicando ao TCU, no prazo 
de noventa dias, os resultados obtidos: “9.3.1. abstenha-se 

de promover nova prorrogação do Contrato nº 29/2014, 
decorrente do Grupo I do Pregão Eletrônico 9/2014, firmado 

com a sociedade empresarial Ágil Serviços Especiais Ltda., 
para além do prazo estipulado no seu Terceiro Termo 

Aditivo, observadas as condições nele estabelecidas para 
o encerramento antecipado do ajuste, por ser irregular o 

procedimento que recusou a proposta da empresa Planalto 
para o Grupo I do referido pregão, sob a alegação de que 
os percentuais de encargos sociais previstos no grupo 4.5 
da planilha de custos, referente à provisão para custo de 
reposição de pessoal ausente, descritos na proposta da 

CGL/SAA/SE 020.977/2014-0 REPR SELOG

Processo Sei nº 08004.000269/2016-33 - O Acórdão nº 
3067/2016 - Plenário, deu provimento parcial ao pedido 

de reexame formulado pelo MJ e conferiu nova redação ao 
subitem nº 9.3.1 do Acórdão nº 720/2016. O Acórdão nº 

909/2017 - TCU - Plenário, por sua vez, considerou cumprida a 
determinação do subitem 9.3.1 do Acórdão nº 720/2016.
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3.067/2016 - P

empresa Planalto para o Grupo I do referido pregão, sob a 
alegação de que os percentuais de encargos sociais previstos 
no grupo 4.5 da planilha de custos, referente à provisão para 
custo de reposição de pessoal ausente, descritos na proposta 
da licitante, estavam divergentes dos indicados na Convenção 
Coletiva de Trabalho, em desacordo com os arts. 13 e 29-A da 
IN 2/2008, alterada pela IN 3/2009, ambas da SLTI/MPOG, e 
com a jurisprudência predominante no TCU, a exemplo dos 

Acórdãos 1.407/2014-TCU-Plenário e 732/2011 e 5.151/2014, 
ambos do TCU/2ª Câmara”

CGL/SAA/SE 020.977/2014-0 REPR SELOG

Processo Sei nº 08004.000269/2016-33 - O Acórdão nº 
3067/2016 - Plenário, deu provimento parcial ao pedido 

de reexame formulado pelo MJ e conferiu nova redação ao 
subitem nº 9.3.1 do Acórdão nº 720/2016. O Acórdão nº 

909/2017 - TCU - Plenário, por sua vez, considerou cumprida a 
determinação do subitem 9.3.1 do Acórdão nº 720/2016.

3.067/2016 - P

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;

CGL/SAA/SE 027.678/2011-3 PC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.009662/2016-22, Ofício n.° 320/2017/
SE-MJ, de 08/06/2017 (4490240), comunica ao TCU a 

finalização dos trabalhos de levantamento de pagamentos 
realizados à empresa FJ Produções. Além disso, considerando 
que não houve o recolhimento dos valores pela empresa, foi 

sugerida instauração de TCE.

3.067/2016 - P

9.3. determinar, com fundamento no art. 18 da Lei 
8.443/1992, c/c art. 208, § 2º, do RI/TCU, à Secretaria 

Executiva do Ministério da Justiça que, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Logística:

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 Ofício nº 35/2015/CGL-Gab/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,

CGL/SAA/SE 027.678/2011-3 PC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.009662/2016-22, Ofício nº 
463/2016/SE-MJ, de 19/07/16 (2665839), comunica ao 
TCU o cumprimento da determinação e diante do não 

recolhimento da GRU pela empresa FJ Produções foi solicitado 
à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional a inscrição do 

débito em dívida ativa. Além disso, consta o Processo Sei 
nº  08000.031730/2018-00, contendo o Ofício n.° 737/2018/
SE-MJ, de 30/08/18, que encaminha ao TCU os documentos 

comprobatórios do cumprimento da determinação.



272

Ministério da Justiça

Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações 
registradas no Sistema Monitor TCU - Extração 

em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade 

técnica TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

3.068/2014 - P

 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;

CGL/SAA/SE 027.678/2011-3 PC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.009662/2016-22, Ofício nº 
463/2016/SE-MJ, de 19/07/16 (2665839), comunica ao 
TCU o cumprimento da determinação e diante do não 
recolhimento da GRU pela empresa FJ Produções foi 

solicitado à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional 
a inscrição do débito em dívida ativa. Além disso, consta 
o Processo Sei nº  08000.031730/2018-00, contendo o 

Ofício n.° 737/2018/SE-MJ, de 30/08/18, que encaminha 
ao TCU os documentos comprobatórios do cumprimento 

da determinação.

2.456/2016 - P

9.19. enviar cópia do inteiro teor deste acórdão ao Ministério 
da Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

conhecimento e adoção das providências cabíveis em relação 
ao atraso na implementação do sistema eletrônico de 

registros públicos de que trata a Lei 11.977/2009, arts. 37 a 
39, e à falta de padronização dos procedimentos e exigências 
dos cartórios para o registro dos contratos de financiamento 

do Programa Minha Casa Minha Vida;
9.14. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, 

ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
ao Ministério da Justiça, ao Ministério das Cidades e ao 

Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 
8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso III, do RI/TCU, 
que avaliem a conveniência e oportunidade de implementar 

medidas conjuntas, estruturantes e efetivas que visem ao 
saneamento dos entraves relacionados ao registro dos 

contratos do Programa Minha Casa Minha Vida em cartório, 
notadamente os seguintes:

Extinta SRJ 016.801/2015-6 RA SEINFRAURBANA

Processo Sei nº 08000.043316/2016-73, Ofício nº 
715/2016/SE-MJ, de 03/11/2016 (3212409), o qual 

comunica ao TCU que  desde o ano de 2014 o MJ já não 
mais possui a competência pelo cadastro e banco de 

dados de cartórios, em decorrência da extinção da SRJ.
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2.456/2016 - P

9.14.1. falta de padronização dos procedimentos e exigências dos 
cartórios brasileiros para registro dos contratos de financiamento do 

Programa Minha Casa Minha Vida;
9.14.2. dificuldade de pagamento dos impostos incidentes sobre a 

transmissão de imóveis, seja o Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), quando há transmissão onerosa de direitos reais sob 
o imóvel, seja o Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação 
(ITCMD), quando há transmissão não onerosa, uma vez que estes 

tributos não são custeados pelo Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR) e são de responsabilidade do comprador/donatário;

9.14.3. burocracia dos entes públicos para prestar informações aos 
cartórios;

9.14.4. divergência/discordância dos cartórios quanto aos valores a 
serem retidos a título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN);
9.14.5. limitação de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR) para registro dos contratos; e
9.14.6. atrasos na implementação do sistema de registro eletrônico de 

que trata os artigos 37, 38 e 39 da Lei 11.977/2009;

Extinta SRJ 016.801/2015-6 RA SEINFRAURBANA

Processo Sei nº 08000.043316/2016-73, Ofício 
nº 715/2016/SE-MJ, de 03/11/2016 (3212409), 
o qual comunica ao TCU que  desde o ano de 
2014 o MJ já não mais possui a competência 

pelo cadastro e banco de dados de cartórios, em 
decorrência da extinção da SRJ.

720/2016 - P

9.3. determinar à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministério da Justiça, com fundamento no art. 250, II, 
do Regimento Interno do TCU, em face das irregularidades verificadas 
no Pregão 9/2014, que adote as seguintes providências, comunicando 

ao TCU, no prazo de noventa dias, os resultados obtidos:
9.3.1. abstenha-se de promover nova prorrogação do contrato 

decorrente do grupo I do Pregão Eletrônico 9/2014, firmado com a 
sociedade empresarial Ágil Serviços Especiais Ltda., por ser irregular 
o procedimento que recusou a proposta da empresa Planalto para 
o Grupo I do referido pregão, sob a alegação de que os percentuais 

de encargos sociais previstos no grupo 4.5 da planilha de custos, 
referente à provisão para custo de reposição de pessoal ausente, 

descritos na proposta da licitante, estavam divergentes dos indicados 
na Convenção Coletiva de Trabalho, em desacordo com os arts. 13 e 
29-A da IN 2/2008, alterada pela IN 3/2009, ambas da SLTI/MPOG, e 
com a jurisprudência predominante no TCU, a exemplo dos Acórdãos 

1.407/2014-TCU-Plenário e 732/2011 e 5.151/2014, ambos do TCU/2ª 
Câmara;

CGL/SAA/SE 020.977/2014-0 REPR SELOG

Processo Sei nº 08004.000269/2016-33, Acórdão 
nº 909/2017 – TCU - Plenário, considerou 

cumprida as determinações do Acórdão nº 
720/2016 - Plenário.
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720/2016 - P

9.3.2. em cumprimento ao disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002 e 
no art. 28 do Decreto 5.450/2005, instaure processos administrativos 

para apurar a conduta das entidades empresariais, no decorrer da 
disputa do Grupo I do Pregão Eletrônico 9/2014, GTX Service Prestação 
de Serviços Ltda. - ME, Brilhante Administração e Serviços Ltda. - EPP 

e Capital Informática Soluções e Serviços Ltda. - ME, visto que as 
duas primeiras entidades apresentaram preços manifestadamente 

inexequíveis, tumultuando o certame, e a terceira entidade, a Capital 
Ltda., solicitou sua desclassificação, não mantendo sua proposta; e
9.3.3. como unidade por intermédio da qual a Secretaria Executiva 

do Ministério da Justiça exerce o papel de órgão setorial do Sistema 
de Serviços Gerais (art. 1º, parágrafo único, do Regimento Interno da 

Secretaria Executiva, aprovado pela Portaria - MJ 1.370, de 15/8/2014), 
adote controles internos cabíveis de modo a minimizar o risco de que 

as irregularidades discutidas nestes autos (desclassificação de licitante, 
em face da não adequação de encargos sociais de sua proposta àqueles 
constantes da Convenção Coletiva de Trabalho; inabilitação de licitante, 

tendo em vista a inobservância de entendimento firmado por este 
Tribunal no Acórdão 1.214/2013-TCU-Plenário, inclusive incorporado 

à IN - SLTI/MPOG 2/2008, art. 19, XXV, “a”, §5º, I, e §7º, relativo à 
capacidade técnica das licitantes; e não instauração de processos 
administrativos para apurar a conduta das entidades empresariais 
no decorrer do Pregão 9/2014) repitam-se nas próximas licitações, 
em atendimento ao disposto no art. 13 do Decreto-lei 200/1967, 

informando ao TCU, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas para 
tanto;

CGL/SAA/SE 020.977/2014-0 REPR SELOG

Processo Sei nº 08004.000269/2016-33, Acórdão 
nº 909/2017 – TCU - Plenário, considerou 

cumprida as determinações do Acórdão nº 
720/2016 - Plenário.
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1.995/2016 - P

9.1. recomendar aos coordenadores da Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira - CDIF 

(Ministério da Integração Nacional) e do Plano Estratégico de 
Fronteiras (Ministérios da Defesa, da Fazenda e da Justiça) que avaliem 

a conveniência e oportunidade de, em conjunto com os órgãos e 
instituições integrantes dos colegiados sob suas coordenações, adotar 

as seguintes iniciativas:
9.1.1. formatação de um modelo de monitoramento e avaliação da 

política, constituído por processos, procedimentos e meios suficientes 
(recursos financeiros, pessoas, estrutura etc.), de maneira a se obterem 
dados confiáveis e relevantes capazes de darem suporte aos relatórios 

de desempenho da política e a aferição dos resultados esperados;
9.1.2. desenvolvimento de instrumentos supraorganizacionais de 

gerenciamento de riscos da política que se implementa, suficientes 
para se garantir continuamente a identificação, a avaliação, a 

comunicação, o tratamento e o monitoramento dos riscos capazes de 
afetar o alcance dos objetivos programados;

9.1.3. instituição de processo sistemático, formal e concomitante de 
prestação de contas sobre as ações, operações, metas estabelecidas 
e resultados alcançados conjuntamente, que contemple mecanismos 
de responsabilização e instâncias de supervisão capazes de impor a 

adoção de medidas corretivas e que divulgue todas essas informações 
à sociedade, de forma clara, ampla e periódica;

SNJ 020.053/2015-0 RA SECEX-MS

Processo Sei nº 08000.034164/2016-18 - As 
deliberações do Acórdão estão sendo tratadas 

pelo Comitê Executivo do Programa de Proteção 
Integrada de Fronteiras, que trata o Decreto 
nº 8.903, de 16 de novembro de 2016. Vide 

Apresentação 2ª reunião Ordinária (Doc. Sei nº 
4229452).

1.995/2016 - P

9.2. determinar à Casa Civil e aos Coordenadores do Plano 
Estratégico de Fronteiras - PEF (Ministério da Defesa, Ministério da 
Justiça e Ministério da Fazenda) e da Comissão Permanente para o 

Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira - CDIF (Ministério 
da Integração Nacional), que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar do recebimento da comunicação, encaminhem a este Tribunal 

Plano de Ação, previamente discutido e acordado com os setores 
envolvidos, que contemple o cronograma de adoção das medidas 

necessárias à implementação das recomendações sugeridas no item 
anterior, assim como os ajustes necessários ao cumprimento do Plano 

de Trabalho para o atendimento pleno às medidas inseridas no Acórdão 
2.252/2015-TCU-Plenário;

SNJ 020.053/2015-0 RA SECEX-MS

Processo Sei nº 08000.034164/2016-18 - As 
deliberações do Acórdão estão sendo tratadas 

pelo Comitê Executivo do Programa de Proteção 
Integrada de Fronteiras, que trata o Decreto 
nº 8.903, de 16 de novembro de 2016. Vide 

Apresentação 2ª reunião Ordinária (Doc. Sei nº 
4229452).
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9.930/2015 - 2ª

1.7. Determinações:
1.7.1. à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que informe no 

próximo Relatório de Gestão sobre:
1.7.1.1. o ressarcimento, devidamente atualizado, das importâncias 
relacionadas ao uso do espaço físico do Ministério da Justiça pela 

Associação de Servidores do Ministério da Justiça (GASJUS), conforme 
valores discriminados no Ofício n. 68/2015/CGMA/SPOA/SE-MJ;

CGL/SAA/SE 017.357/2008-0 TC SECEXDEFESA

Processo Sei 08000.042625/2018-98, diligência 
TCU para o saneamento das contas da SE/MJ, 
referente ao exercício de 2015 - Cumprimento 
da determinação contida no subitem 1.7.1.1. 

Resposta ao TCU encaminhada pela SE/MJ, por 
meio do Ofício n.° 899/2018/SE-MJ (7541275). 

9.930/2015 - 2ª

1.7. Determinações:
1.7.1. à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que informe no 

próximo Relatório de Gestão sobre: 
(...) omisso

1.7.1.2. as providências adotadas para evitar as ocorrências descritas 
no subitem 2.3.1.3 (constatação 004) do Relatório de Auditoria da 

Secretaria Federal de Controle Interno referente ao exercício de 2007, 
sobre a cessão de servidores com vigência expirada e sobre o atraso 

nos reembolsos efetivados pelos órgãos cessionários, o que afronta o 
disposto no art. 4° e parágrafos do Decreto n. 4.050/2001.

CGGP/SAA/SE 017.357/2008-0 TC SECEXDEFESA

Processo Sei nº 08000.035355/2015-16, resposta 
encaminhada ao TCU por meio do Ofício nº 
206/2016/SE-MJ, de 05/04/2016 (2093897), 
que informa as providências adotadas para 

cumprimento da determinação. Para além disso, 
no Relatório de Gestão do exercício de 2015, a SE 

prestou as mesmas informações.  
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1.386/2016 - P
9.12.3. ao Ministério da Justiça, para a adoção das medidas 

tendentes à perda de qualificação da Fundesa, como Oscip, nos 
termos do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999.

SNJ 033.482/2010-1 TCE SECEX-PE

Processo Sei 08000.031468/2016-23 - Ofício nº 
923/2016/DICRE/CPJ/DPJUS/SNJ-MJ, de 26/09/2016 

(3010167), remetido ao TCU, o qual comunica a 
instauração de representação administrativa em face da 

Oscip Fundesa.

10.358/2016 - 2ª

1.6. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça 
e Cidadania 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 “2ª 

Conferência Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa” 
em outros eventos contratados junto à mesma empresa;

CGL/SAA/SE 018.442/2013-7 REPR SECEXDEFESA

Processo Sei nº TC018.442/2013-7, Ofício n.° 328/2018/
SE-MJ, de 02/04/18 (6134644), encaminha ao TCU a 
Nota Técnica n.º 1/2018/CGL/SAA/SE/MJ (6102451), 
que trata do resultado dos trabalhos de revisão de 

pagamentos à empresa Front.
Em que pese a prolação do Acórdão nº 821/2018 - TCU 
- 2ª Câmara, que autorizou a suspensão dos trabalhos 

em andamento decorrentes do subitem 1.6.1 do 
Acórdão nº 10.358/2016 - TCU - 2ª Câmara, o Grupo 

de Trabalho (GT) inicialmente constituído identificou a 
necessidade de revisão de outros pagamentos, razão 

pela qual foi instituído novo GT com escopo de revisão 
de pagamentos realizados entre os anos de 2008 a 

2010, com prazo de conclusão em 21/12/18 e remessa 
ao TCU em 21/01/19.

Considerando as alterações ocorridas na estrutura 
do Ministério, foi requerido a dilação de prazo por 90 

(noventa) dias, conforme Ofício n.° 36/2019/SE-MJ, de 
21/01/2019 (7903823).

10.358/2016 - 2ª

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.

CGL/SAA/SE 018.442/2013-7 REPR SECEXDEFESA

Processo Sei nº TC018.442/2013-7 - Resposta ao TCU 
por meio do Ofício n.° 330/2017/SE-MJ, de 16/06/17 

(4533332).
Em 22/11/2018, diligência Oficio 1101/2018-TCU/

SecexDefesa, que solicita acesso externo a diversos 
processos e informa a prorrogação de prazo para o 

cumprimento do item 1.6.1 do Acórdão 10.358/2016 
TCU-2ª Câmara até 22/01/2019.  

Para além disso, por meio do Acórdão nº 821/2018 
- TCU - 2ª Câmara, foi autorizada a suspensão dos 

trabalhos em andamento, decorrente do subitem 1.6.1 
do Acórdão nº 10.358/2016 - TCU - 2ª Câmara.
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10.358/2016 - 2ª

1.7. Recomendar a Secretaria Executiva do Ministério da 
Justiça e Cidadania que, ao dar cumprimento ao disposto no 
art. 2º 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.

CGL/SAA/SE 018.442/2013-7 REPR SECEXDEFESA

Processo Sei nº TC018.442/2013-7 - Resposta ao TCU 
por meio do Ofício n.° 330/2017/SE-MJ, de 16/06/17 

(4533332), que encaminha o Despacho nº 1284/2017/
SAA/SE (4504753), o qual informa o cumprimento da 

recomendação contida no subitem 1.7. 

9.710/2017 - 2ª

9.2, que determina “ao Ministério da Justiça e Segurança 
Pública adoção de eventuais medidas porventura cabíveis 

em relação à observância da classificação indicativa 
apontada pela Portaria MJ n° 368, de 11/2/2014, nos 

projetos culturais relacionados com o Ministério da Cultura 
a partir da captação de recursos pela Lei n° 8.313 (Lei 
Rouanet), de 1991, nos termos do arts. 23, III, IV e V, e 

2016-A, entre outros, da Constituição de 1988 e dos arts. 74 
e 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

SNJ 027.666/2017-4 REPR SecexEducação

Processo Sei nº 08000.002539/2018-42 - Resposta 
remetida ao TCU por meio do Ofício n.° 24/2018/GAB-
SNJ/SNJ-MJ, de 26 de janeiro de 2018, acompanhado 

do Parecer nº 1/2018/SECIND/COCIND/DPJUS/SNJ 
(5772864), que contempla a manifestação da Coordenação 

de Classificação Indicativa da Secretaria Nacional de 
Justiça, referente à Representação acerca de possíveis 
irregularidades no evento intitulado “Queermuseu - 

Cartografias da diferença na arte brasileira”.

1.427/2017 - P

Ofício de Requisição 8-71/2018 - Auditoria operacional 
objeto do TC 009.180/2012-5, cujo objetivo é fiscalizar os 
atos de gestão das políticas públicas associadas ao Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

instituído por meio do Decreto 7.179/2010.

Senad 009.180/2012-5 SCN SECEXDEFESA

Processo Sei 08000.014340/2018-67 - Em 25/04/2018, foi 
encaminhado ao TCU o Ofício n.° 191/2018/GAB-SENAD/
SENAD-MJ (6260645), o qual apresenta as informações 
e os documentos requeridos, bem como solicita dilação 
de prazo para resposta de alguns itens da Requisição de 
Auditoria. Em 11/05/2018, é remetido ao TCU o Ofício 
n.° 213/2018/GAB-SENAD/SENAD-MJ (6346455) com 
informações complementares ao referido Ofício n.° 

191/2018/GAB-SENAD/SENAD-MJ.

2.380/2018 - P

Caput “... considerar cumprida a determinação constante 
do subitem 9.4 e insubisistente os  9.3.1 e 9.3.2 constantes 
do do Acórdão 403/2013-TCU-Plenário, sem prejuízo das 

determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação”.

Extinta SRJ 023.932/2015-5 MON SECEXPREVI

Processo Sei nº 08000.042373/2018-05 - Acórdão nº 
2380/2018 - TCU - Plenário, TC 021.213/2017-8, que trata 
do Monitoramento do Acórdão nº 403/2013, considerou 

cumprida a determinação do subitem 9.4.
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2.380/2018 - P

1.6.1. Comunicar o  inteiro  teor desta deliberação à Controladoria Geral da 
União (CGU) e ao  Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinando 

que, por ocasião das próximas contas da Secretaria Nacional de Políticas 
para as Mulheres (SNPM), informem as medidas adotadas, bem como os 

resultados finais obtidos.

Extinta SRJ 023.932/2015-5 MON SECEXPREVI

Não se aplica ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública - Atualmente a Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres integra 
a estrutura do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, por força do disposto 

no inciso IV, art. 2º, Anexo I do Decreto nº 
9.673, de 2 de janeiro de 2019. 

1.967/2017 - P

9.1. determinar, com fulcro nos arts. 1º, inc. II e 43, inc. I, da lei 
8.443/1992, combinados com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União:
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. 3º da lei 

9.474/1997, no art. 26, caput, c/c art. 7º, 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;

SNJ 013.566/2016-4 RA SECEX-MS

Processo Sei nº 08000.058762/2017-63, Ofício 
n.° 30/2018/GAB-SNJ/SNJ-MJ, de 31/01/18 

(5811513) remetido ao TCU, o qual informa o 
estágio das providências adotadas.

No que se refere à SNJ: O Departamento de 
Migrações, por meio da Portaria nº 24, de 
06/02/2017, criou o Grupo de Trabalho - 

GTCONARE, responsável pela atualização das 
resoluções expedidas pelo CONARE.

Consta ainda o Processo Sei nº 
08000.004358/2018-51, com mesmo teor.

1.967/2017 - P

9.1. determinar, com fulcro nos arts. 1º, inc. II e 43, inc. I, da lei 
8.443/1992, combinados com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União:
(...) omisso

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 em 21/11/2017;

SNJ 013.566/2016-4 RA SECEX-MS

Processo Sei nº 08000.058762/2017-63, Ofício 
n.° 30/2018/GAB-SNJ/SNJ-MJ, de 31/01/18 

(5811513) remetido ao TCU, o qual informa o 
estágio das providências adotadas.

Consta ainda o Processo Sei nº 
08000.004358/2018-51, com mesmo teor.

1.967/2017 - P

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;

SNJ 013.566/2016-4 RA SECEX-MS

Processo Sei nº 08000.058762/2017-63, Ofício 
n.° 30/2018/GAB-SNJ/SNJ-MJ, de 31/01/18 
(5811513), remetido ao TCU, encaminha o 

respectivo Plano de Ação.
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1.3562/2016 - 2ª

Diligência - Oficio 0417/2017-TCU/SECEX-AP, de 
20/10/2017

Informar à SECEX-AP “... sobre os resultados 
advindos da reanálise prestação de contas do 
convênio 760228/2011, apresentada por meio 

do Siconv, e, caso constate irregularidades, 
esgote as medidas administrativas aseu cargo 
para saná-las, ultimando-as com a instauração 

de nova tomada de contas especial se 
necessário”.

SNJ 007.577/2015-0 PC SECEX-AP
Processo Sei 08000.065753/2017-29, Ofício 69/2018/GTCONV/SE-MJ 

(6859901), remetido à SECEX-AP, o qual informa o estágio da análise da 
prestação de contas do Convênio Siconv 760228/2011.

821/2018 - 2ª

a) autorizar a suspensão dos trabalhos 
em andamento na Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

decorrente do item 1.6.1 do Acórdão 
10.358/2016-TCU-2ª Câmara; 

SE/MJ 027.051/2016-1 TCE SECEXDEFESA

Processo Sei nº TC018.442/2013-7, Ofício n.° 328/2018/SE-MJ, de 
02/04/18 (6134644), encaminha ao TCU a Nota Técnica n.º 1/2018/CGL/
SAA/SE/MJ (6102451), que trata do resultado dos trabalhos de revisão 

de pagamentos à empresa Front.
Em que pese a prolação do Acórdão nº 821/2018 - TCU - 2ª Câmara, que 

autorizou a suspensão dos trabalhos em andamento decorrentes do 
subitem 1.6.1 do Acórdão nº 10.358/2016 - TCU - 2ª Câmara, o Grupo 

de Trabalho (GT) inicialmente constituído identificou a necessidade 
de revisão de outros pagamentos, razão pela qual foi instituído novo 
GT com escopo de revisão de pagamentos realizados entre os anos 

de 2008 a 2010, com prazo de conclusão em 21/12/18 e remessa ao 
TCU em 21/01/19. Considerando as alterações ocorridas na estrutura 
do Ministério, foi requerido a dilação de prazo por 90 (noventa) dias, 

conforme Ofício n.° 36/2019/SE-MJ, de 21/01/2019 (7903823).

4.948/2018 - 1ª

c) dar ciência à Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça sobre as seguintes 

impropriedades, relacionadas à contratação 
de consultores no âmbito do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) , Projeto BRA/08/021, com vistas à 

adoção de providências internas que previnam 
a ocorrência de outras semelhantes:

c.1) desequilíbrio na distribuição da pontuação 
dos quesitos classificatórios consignados 

nos editais de seleção de consultores, o que 
afronta o disposto no art. 5°, §1º, do Decreto 

5.151/2004:

Comissão de 
Anistia 019.538/2014-6 PC SecexDefesa

Processo Sei nº 08000.021654/2018-16, Ofício n.° 74/2018/GABCA/
CA-MJ, de 03/07/2018 (6670263), remetido ao TCU, o qual comunica as 
providências adotadas para os apontamentos registradados na alínea “c” 

do Acórdão nº 4948/2018 - 1ª Câmara.
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4.948/2018 - 1ª

c.2) ambiente propício ao cometimento 
de fraude na aplicação da segunda fase da 

seleção dos consultores do PNUD, referente ao 
trabalho escrito, pois não houve mecanismo 

que garantisse que o texto fora elaborado pelo 
próprio candidato, o que afronta o disposto no 

art. 5°, §1º, do Decreto 5.151/2004;
c.3) não reprodução da fase oral do processo 

de seleção e utilização de critérios de 
avaliação dessa etapa não previstos no edital 
convocatório, o que afronta o disposto no art. 

5°, §1º, do Decreto 5.151/2004;
c.4) ausência de prévia comprovação de que 
os serviços de consultoria contratados não 

poderiam ser desempenhados por servidores 
do quadro de pessoal do então Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, o que afronta o 

art. 4°, §6º, do Decreto 5.151/2004;
c.5) contratação de consultores do PNUD para 
suprir a carência de pessoal no órgão, o que 

afronta o art. 4°, §6º, do Decreto 5.151/2004;
c.6) etapa de prova oral desnecessária, uma 

vez que o produto pretendido não exigia 
necessidade de sustentações orais ou outra 

espécie de explanação verbal que justificasse 
essa fase, o que afronta o disposto no art. 5°, 

§1º, do Decreto 5.151/2004; e
c.7) produtos realizados pelos consultores 

do PNUD poderiam ter sido executados por 
servidores do então Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, por tratar-se de tarefas 

de competência de Analistas Técnicos 
Administrativos (art. 1º, inciso II, da Lei 

11.357/2006) , o que afronta o disposto no art. 
4º, §6º, do Decreto 5.151/2004.

Comissão de 
Anistia 019.538/2014-6 PC SecexDefesa

Processo Sei nº 08000.021654/2018-16, Ofício n.° 74/2018/GABCA/
CA-MJ, de 03/07/2018 (6670263), remetido ao TCU, o qual comunica as 
providências adotadas para os apontamentos registradados na alínea “c” 

do Acórdão nº 4948/2018 - 1ª Câmara.
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4.948/2018 - 1ª

1.7. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública (SE/MESP) e à 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, com 

fundamento no art. 208, §2º, do RI/TCU, que, no prazo de 
90 (noventa) dias, adote e oriente as demais subunidades 

dos ministérios que:
1.7.1. no caso de materiais doados pela União aos estados, 

Distrito Federal e municípios em valores superiores ao limite 
estabelecido no art. 23 da Lei 8666/1993 para a modalidade 

convite, exijam dos entes federativos beneficiários a 
designação formal de comissão de recebimento, nos termos 

preceituados no art. 15, §8°, da Lei 8666/1993;
1.7.2. definam, nas cláusulas contratuais, os termos 

recebimento provisório e definitivo conforme objetivos 
estabelecidos no art. 73 da Lei 8666/1993, c/c §8° do 

art. 15 da mesma Lei, de modo que tanto o recebimento 
provisório quanto o definitivo sejam confiados a comissão 

de no mínimo três membros quando as compras superarem 
o limite estabelecido no art. 23 da Lei 8666/1993 para a 

modalidade convite; e
1.7.3. informem no relatório de gestão base 2018 as 

medidas adotadas para dar cumprimento às determinações 
anteriores.

SE/MJ 019.538/2014-6 PC SecexDefesa

Processo Sei nº 08004.000772/2018-51, Ofício n.° 
699/2018/SE-MJ, de 13/08/18 (6891869), encaminhado ao 
TCU, o qual informa as medidas já adotadas no âmbito do 

Ministério da Justiça para cumprimento das determinações 
contidas no item 1.7 do Acórdão nº 4948/2018 - TCU - 1ª 

Câmara.

10.046/2018 - 2ª
9.6.1. ao Ministério da Justiça, para adoção das medidas 
pertinentes no tocante à qualificação da Fundesa como 

Oscip, nos termos do Decreto 3.100/1999;
SNJ 033.130/2014-0 TCE Secex/PE Processo Sei nº 08000.042848/2018-55 - Recebido no MJ 

em 09/11/18 - Pendente de atendimento.

2.632/2014 - 2ª

Diligência TCU
Visita in loco para verificação do cumprimento da 

determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão nº 
2.632/2014 - TCU - 2ª Câmara:

“1.7.1. elaborem método, procedimento e/ou sistema claro 
e passível de verificação, que assegure a observância, de 

forma harmônica, dos critérios de prioridades combinados 
e da sequência das datas de protocolo, de modo a garantir 

a adequada ordem de prioridade na apreciação dos 
requerimentos de anistia, em estrita conformidade com os 

normativos vigentes, nas seguintes condições:

Comissão de 
Anistia 029.040/2012-4 PC SecexDefesa

Em 4/12/2018, foi realizada reunião com a equipe do 
Tribunal de Contas da União para demonstração do 

funcionamento do Sistema Sinca. O TCU, por sua vez, 
considerou atendida a determinação constante do subitem 

1.7.1 do Acórdão nº 2.632/2014 - TCU - 2ª Câmara. 
Atualização de informação pela Comissão de Anistia 

em 04/02/2019: Adicionalmente, em 21 de janeiro de 
2019, requisitou, por meio de mensamgem eletrônica, 

informações complementares, as quais foram devidamente 
atendidas pela Comissão de Anistia.
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2.632/2014 - 2ª

a) Prazos:
- Implantação: 180 dias;

- Cadastramento dos primeiros 30 requerimentos: 30 dias 
após a implantação; e

- Cadastramento dos requerimentos restantes ainda não 
apreciados: 120 dias após a implantação.

b) Critérios mínimos de priorização contemplados:
- Data de protocolo;

- Data de nascimento do requerente; e
- Situação do requerente quanto aos aspectos: saúde 
(doença, invalidez e outras); idade; atividade laboral 

(empregado/desempregado); e remuneração percebida na 
atualidade”.

Comissão de 
Anistia 029.040/2012-4 PC SecexDefesa

Em 4/12/2018, foi realizada reunião com a equipe do 
Tribunal de Contas da União para demonstração do 

funcionamento do Sistema Sinca. O TCU, por sua vez, 
considerou atendida a determinação constante do subitem 

1.7.1 do Acórdão nº 2.632/2014 - TCU - 2ª Câmara. 
Atualização de informação pela Comissão de Anistia 

em 04/02/2019: Adicionalmente, em 21 de janeiro de 
2019, requisitou, por meio de mensamgem eletrônica, 

informações complementares, as quais foram devidamente 
atendidas pela Comissão de Anistia.

3.607/2016 - 2ª
7.876/2016 - 2ª 
 7.590/2017 - 2ª
8.911/2017 - 2ª 
9.591/2017 - 2ª

9.3. determinar, com fundamento no art. 18 da Lei 
8.443/1992, c/c art. 208, § 2º, do RI/TCU, à Secretaria 

Executiva do Ministério da Justiça que, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Logística:

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 Ofício nº 35/2015/CGL-Gab/

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 

CGL/SAA/SE 027.678/2011-3 RA SecexDefesa

Atualização SAA em 25/01/2019: Processo Sei nº 
08000.009662/2016-22 - Volume IV, Ofício nº 463/2016/

SE-MJ, de 19/07/2016 (2665839), acompanhado do 
Despacho nº 2270/2016/CGL/SAA/SE (2655846), e 

demais documentos relacionados, que informam ao TCU 
as medidas adotadas com vistas ao cumprimento das 

determinações constantes no subitem 9.3 do Acórdão, 
notadamente quanto à solicitação de procedimentos 
de inscrição do débito na Dívida Ativa à Procuradoria 

Regional da Fazenda Nacional. Todavia, o procedimento foi 
cancelado, considerando o efeito suspensivo do Recurso de 

Reconsideração.
Em atenção à diligência do TCU formulada por meio do 
Ofício 0690/2018-TCU/SecexDefesa, de 7/8/2018, cujo 

objeto é o saneamento do Processo de Contas do exercício 
de 2016 da SE/MJ, TC 028.160/2017-7, foi remetido ao TCU 

o Ofício n.° 737/2018/SE-MJ, de 30/08/2018 (7029319, 
Processo Sei nº 08000.031730/2018-00), contendo a 

relação de documentos comprobatórios de atendimento do 
item 9.3.1 do Acórdão nº 3.607/2016 - TCU - 2ª Câmara.
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3.607/2016 - 2ª
7.876/2016 - 2ª 
 7.590/2017 - 2ª
8.911/2017 - 2ª 
9.591/2017 - 2ª

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;

CGL/SAA/SE 027.678/2011-3 RA SecexDefesa

Atualização SAA em 25/01/2019: Processo Sei nº 
08000.009662/2016-22 - Volume IV, Ofício nº 463/2016/SE-MJ, de 
19/07/2016 (2665839), acompanhado do Despacho nº 2270/2016/

CGL/SAA/SE (2655846), e demais documentos relacionados, que 
informam ao TCU as medidas adotadas com vistas ao cumprimento 

das determinações constantes no subitem 9.3 do Acórdão, 
notadamente quanto à solicitação de procedimentos de inscrição do 
débito na Dívida Ativa à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. 

Todavia, o procedimento foi cancelado, considerando o efeito 
suspensivo do Recurso de Reconsideração.

Em atenção à diligência do TCU formulada por meio do Ofício 
0690/2018-TCU/SecexDefesa, de 7/8/2018, cujo objeto é o 

saneamento do Processo de Contas do exercício de 2016 da SE/MJ, 
TC 028.160/2017-7, foi remetido ao TCU o Ofício n.° 737/2018/SE-
MJ, de 30/08/2018 (7029319, Processo Sei nº 08000.031730/2018-

00), contendo a relação de documentos comprobatórios de 
atendimento do item 9.3.1 do Acórdão nº 3.607/2016 - TCU - 2ª 

Câmara.

3.607/2016 - 2ª
7.876/2016 - 2ª 
 7.590/2017 - 2ª
8.911/2017 - 2ª 
9.591/2017 - 2ª

9.3. determinar, com fundamento no art. 18 da 
Lei 8.443/1992, c/c art. 208, § 2º, do RI/TCU, à 

Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que, 
por intermédio da Coordenação-Geral de Logística:

(...) omisso
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;

CGL/SAA/SE 027.678/2011-3 RA SecexDefesa

Atualização SAA:em 25/01/2019: Processo Sei nº 
08000.009662/2016-22, Volume  IX, Ofício nº 320/2017/SE-MJ, de 
08/06/17 (4490240), acompanhado da Nota Técnica nº 10/2017/
CGL/SAA/SE (4377354), e demais documentos relacionados, que 

comunica ao TCU o resultado final do Grupo de Trabalho instituído 
para realizar o levantamento de pagamentos efetuados à empresa 

então denominada FJ Produções Ltda. Considerando que a empresa, 
após notificação do Ministério, não procedeu à regularização de 
pendências, foi determinada o levantamento de informações e 

instrução processual para instauração do respectivo processo de 
Tomada de Contas Especial.



285

Ministério da Justiça

Acórdão/
Colegiado

Determinações / recomendações
registradas no Sistema Monitor TCU - 

Extração em 23/11/18
Destinatário Processo TCU Tipo Unidade 

técnica TCU
Atendimento da Recomendação/

Determinação ou Justificativa

Não há

Diligência TCU - Ofício 1101/2018 - TCU/
SecexDefesa, de 22/11/2018 , tendo por objeto o 
saneamento do Processo TC 028.160/2017-7, que 
trata da Prestação de Contas do exercício de 2016 

da SE/MJ.
A referida diligência solicita acesso externo a 
diversos processos de eventos realizados pela 

empresa Front Ltda.

CGL/SAA/SE
Coger 028.160/2017-7 PC SecexDefesa

Processo Sei nº 08000.045341/2018-53 - Ofício n.° 934/2018/SE-
MJ, de 06/12/2018, que comunica ao TCU o acesso externo aos 

processos solicitados.

Não há

Solicitação da Equipe de Audiotira do TCU - Ofício 
1033/2018 - TCU/SECEX-MS, de 26/11/2018 , 

referente à auditoria coordenada com as Entidades 
de Fiscalização Superior de páises da América 

Latina, tendo como objetivo avaliar a governança 
das políticas nacionais de fronteira.

A referida solicitação encaminha o “Questinário 
Auditoria Coordenada de Governança de Políticas 

de Fronteiras” do Macroprocesso de Controle 
Fronteiriço para confronto com as envidências 
apresentadas na reunião realizada em 22 de 

agosto de 2018.

SNJ 022.874/2018-6 RA Secex-MS

Processo Sei nº 08000.045042/2018-19, Ofício n.° 943/2018/
SE-MJ, de 11/12/2018 (7681946), acompanhado do Memorando 

n.205/2018/DIEP/CGPMIG/DEMIG/SNJ (7643204), remetido ao TCU, 
que contempla a avaliação dos quesitos relacionados no questionário 

de auditoria

1.209/2017 - P

Caput “...determinar à Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública que 
instaure, de imediato, 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 13º salário, 10,83%, e aqueles 

efetivamente praticados pela empresa, 8,33%”.

CGL/SAA/SE 014.728/2011-7 MON SecexDefesa

Atualização SAA em 25/01/2019: Processo Administrativo Sei nº 
08000.040590/2017-71; Processo TCE nº 08008.000479/2018-53, 

instaurada em 19/11/2018 (SEI 7502654) e encaminhada à CGU pelo 
sistema e-TCE em 29/11/2018 (SEI 7605095
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1.427/2017 - P

Diligência TCU -  Oficio 0817/2018-TCU/
SecexDefesa, de 28/8/2018 e Ofício 0815/2018-

TCU/SecexDefesa, de 28/8/2018, dirigidos ao 
Ministro de Estado e ao Secretário Nacional 
de Políticas sobre Drogas, respecitivamente. 

Ambos encaminham versão preliminar do 
relatório de auditoria operacional associada ao 
Plano nos atos de gestão das políticas públicas 

associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento 
ao Crack e outras Drogas, instituído pelo Decreto 
7.179/2010, determinada por meio do Acórdão 

1.427/2017-TCU-Plenário, in verbis:
9.2. determinar, com fundamento no art. 1º, 

inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1º, inciso 
II, do Regimento Interno-TCU, a realização de 
auditoria operacional nos atos de gestão das 

políticas públicas associadas ao Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído 

por meio do Decreto 7.179/2010;

Senad

009.180/2012-5
032.003/2017-0

(Monitoramento) SCN SecexDefesa

Processos Sei nº 08000.033176/2018-97 (Senad) e nº 
08000.033175/2018-42 (GM/MJ) - Resposta ao TCU remetida por 

meio do Aviso nº 345/2018-MJ, de 12/09/18 (Sei 7103491, Processo 
08000.033175/2018-42).

7.211/2018 - 2ª

9.2 acolher as razões de justificativa de Neiva 
Gomes Moreira e Klaus Vilar Wurmbauer;

9.3 rejeitar as razões de justificativa de Ednéia 
de Souza Costa, Micheline Ramos de Carvalho, 

Edson Raimundo Machado e José Eduardo Lopes 
Mendes;

9.4 aplicar multas aos responsáveis listados a 
seguir, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar das notificações, para comprovarem, 
perante o Tribunal, o recolhimento das quantias 

ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente 
desde a data do presente acórdão até a do efetivo 
recolhimento, se forem pagas após o vencimento, 
na forma da legislação em vigor: Ednéia de Souza 

Costa; Edson Raimundo Machado; Micheline 
Ramos de Carvalho; José Eduardo Lopes Mendes; 

e Paula Bertagni Togni.
9.5 determinar o desconto da dívida na 

remuneração dos servidores, observadas as 
condições legais.

CGGP/SAA/SE 008.337/2016-0 PC SecexDefesa
Processo Sei nº 08000.033084/2018-15 - Respostao quanto às 

providências adotadas remetidas ao TCU por meio do Ofício n.° 
788/2018/SE-MJ, de 02/10/18 (Sei 7228703) .
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10.030/2018 - 2ª

1.8.1. autorizar o pagamento da dívida de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento 
Interno, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 
da notificação, para a responsável comprovar, perante o Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da 

parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, 
devendo incidir sobre cada valor mensal atualização monetária;
1.8.2. alertar a responsável de que a falta de comprovação do 

recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do §2º do art. 217 do 

Regimento Interno deste Tribunal;
1.8.3. determinar à SecexDefesa que, concluído o recolhimento com a 
observância das datas aprazadas, promova a reinstrução do processo 

com vistas à expedição de quitação;
1.8.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 
8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida remanescente, caso não 

cumprida integralmente a obrigação assumida pela responsável.

CGGP/SAA/SE 008.337/2016-0 PC SecexDefesa

Processo Sei nº 08000.041474/2018-51 - 
Respostao ao TCU remetida por meio do Ofício 
n.° Ofício n.° 859/2018/SE-MJ, de 06/11/18 (Sei 

7451524).

2.780/2016 - P

Notificação TCU - Ofício 2657/2018-TCU/Sefip, de 7/6/2018, 
que trata de ratificação de liminar anteriormente deferida, com 

segurança parcialmente condedida para anular em parte o Acórdão 
nº 2.780/2016 - TCU - Plenário, referente à auditoria realizada nos 

órgãos da Administração Pública Direta Federal com objetivo de 
apurar a existência de pagamentos indevidos de pensão a filhas 

maiores solteiras.

CGGP/SAA/SE 011.706/2014-7 RA Sefip

Processo Sei nº 08000.022971/2018-50 - 
Manifestação MJ consta na Informação 558/2018/

DIAP-CGGP/CGIF/CGGP/SAA/SE, de 05/09/2018 
(7061642).

2.699/2018 - P

Comunicação TCU - Ofício de Requisição 306/iGG2018-TCU/
SecexAdministração, de 05/06/2018, que solicita o preenchimento 

de questionário eletrônico para levantamento de dados sobre 
governança e gestão das organizaçõed públicas federais. 

O Acórdão nº 2.699/2018 - TCU - Plenário, trata do resultado do 
levantamento realizado com o objetivo de medir a capacidade de 
governança e gestão das organizações públicas federais, aferir o 

nível de implementação de boas práticas de liderança, estratégia e 
accountability, bem como práticas de governança e gestão de TI, de 

pessoas e de contratações.
Não há determinações e/ou recomendações dirigidas ao MJ.

SE/MJ 015.268/2018-7 RA SecexAdm

Processo Sei nº 08004.000713/2018-82 
-  Confirmação de resposta ao Questionário 
encaminhada ao TCU por meio do Ofício n.° 
576/2018/SE-MJ, de 26/06/18 (6638297).
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Não há

Comunicação TCU - Ofício 1588/2018-TCU/SECEX-RJ, de 26/6/2018, que 
trata do início de auditoria com o objetivo de identificar irregularidades 

e mitigar riscos na aquisição de veículos por meio de transferências 
voluntárias e detectar fragilidades na concessão e acompanhamento 

dessas transferências, fraudes e direcionamento em licitações, buscando 
reduzir a prática de atos ilícitos e de corrupção.

SEe demais 
órgãos do MJ. 019.996/2018-7 RA SecexRJ

Processo Sei nº 08000.024603/2018-46 - Última 
manifestação remetida à SecexRJ remetida 

por meio do Ofício n.° 693/2018/SE-MJ, de 07 
de agosto de 2018 (6875323), em resposta à 

diligências do Ofício 1713/2018-TCU/SECEX-RJ, de 
16/7/2018 (6805163).

1.967/2014 - 2ª

Diligência TCU - Oficio 0061/2018-TCU/SECEX-MS, de 26/1/2018 e 
Ofício 0062/2018-TCU/SECEX-MS, de 26/1/2018, dirigidos ao Secretário-

Executivo do Ministério da Justiça e ao Presidente do Comitê Nacional 
para Refigiados (Conare), respectivamente. Ambos tratam de diligência 

de monitoramento para cumprimento dos subitens 9.1.1, 9.1.2.1 e 9.1.3 
do Acórdão nº 1967/2017 - TCU - Plenário, TC-013.566/2016-4, que 

trata de de auditoria operacional com vistas a avaliar a governança da 
política brasileira de imigração e aferir a qualidade do planejamento e 

das ações implementadas no sentido de direcionar o fluxo imigratório e 
potencializar benefícios advindos da chegada de imigrantes ao Brasil. 
Do Acórdão nº 1.967/2014 - TCU - 2ª Câmara, TC 013.566/2016-4:

 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. 3º da lei 9.474/1997, no art. 26, caput, c/c art. 7º, 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;
(...) omisso

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 em 21/11/2017;
(...) omisso

SNJ 027.263/2017-7 MON SecexMS

Processos Sei nº 08000.004357/2018-14 
(Conare) e nº 08000.004358/2018-51 (SE/MJ) - 

Resposta ao TCU remetida por meio do Ofício n.° 
57/2018/SE-MJ, de 08/02/18 (5828402, Processo 

08000.004358/2018-51 ). 
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1.967/2014 - 2ª

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 em 21/11/2017;
(...) omisso

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;

SNJ 027.263/2017-7 MON SecexMS

Processos Sei nº 08000.004357/2018-14 
(Conare) e nº 08000.004358/2018-51 (SE/MJ) - 

Resposta ao TCU remetida por meio do Ofício n.° 
57/2018/SE-MJ, de 08/02/18 (5828402, Processo 

08000.004358/2018-51). 

228/2018 - 2ª

Caput “... considerar parcialmente cumprida a determinação do item 
1.8 do Acórdão nº 1804/2014 - TCU - 2ª Câmara, considerar cumprida a 

determinação do item 1.9 do Acórdão nº 1808/2014 - TCU - 2ª Câmara...” 
Do Acordão nº 1808/2014 - TCU - 2ª Câmara, TC 041.667/2012-3, que 
trata da Prestação de Contas da SE/MJ, referente ao exercício de 2011

1.8. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que 
informe nas contas dos exercícios seguintes até o exercício de 2017 acerca 
dos recolhimentos ajustados no Termo de Parcelamento Administrativo de 

Créditos - Processo 08008.000989/2012-35 (Caso VR Transportes);
1.9. 1.9. Determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional 

e da Segurança Pública (SecexDefes) que autue processo específico 
para monitorar os recolhimentos ajustados no Termo de Parcelamento 

Administrativo de Créditos - Processo 08008.000989/2012-35;

CGL/SAA/SE 009.145/2015-0 MON SecexDefesa

Processo Sei nº 08000.006519/2018-41, 
Considerando o inadimplemento do Termo 
de Parcelamento firmado com a empresa 

VR Transportes e Locação de Veículos Ltda. - 
EPP, foi instaurada a respectiva TCE sob o nº  

08008.000395/2017-39, remtida à CGU em 06 de 
novembro de 2017.
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