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ABIN – Agência Brasileira de Inteligência
Acnur - Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados 
ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental
AEAL – Assessoria Especial de Assuntos Legislativos
AECI – Assessoria Especial de Controle Interno 
AFD – Assentamento Funcional Digital
AFEPAR - Assessoria Especial de Assuntos Federativos e 
Parlamentares
AGU - Advocacia-Geral da União
AN – Arquivo Nacional
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ASINT – Assessoria Especial Internacional 
BF – Balanço Financeiro 
BI – Business Intelligence 
BIM – Building Information Modeling 
BNB - Banco do Nordeste do Brasil
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social
BO – Balanço Orçamentário
BP – Balanço Patrimonial
BSC – Balanced Scorecard
CA – Comissão de Anistia
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAR – Cadastro Ambiental Rural
CCAF - Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal
CEF – Caixa Econômica Federal
CEPAC - Comissão de Estudos Permanentes de Acidentes de 
Consumo
CEPI – Comissão Executiva do Programa de Integridade
CERIAN - Centro Regional de Inteligência Antinarcóticos
CFC – Conselho Federal de Contabilidade

CFDD – Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos 
CFP – Curso de Formação Profissional 
CGA – Comitê de Governança Administrativa
CGDS – Coordenação-Geral de Gestão Documental e 
Serviços Gerais
CGE – Comitê de Governança Estratégica 
CGGIRC – Comitê de Gestão, Governança, Integridade, Riscos 
e Controles Internos
CGLO – Coordenação-Geral de Licitação de Obras
CGPRE – Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a 
Drogas e Facções Criminosas
CGRC – Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos
CGU – Controladoria-Geral da União
CHOQUE - Grupo de Operações de Controle de Distúrbios
CIAF – Curso de Investigação e Análise Financeira
CICCN – Centro Integrado de Comando e Controle Nacional
CICCN-DF – Centro Integrado de Comando e Controle 
Nacional de Brasília 
CIG – Comitê Interministerial de Governança
CIOF – Centro Integrado de Operações de Fronteira
CISC – Coordenação de Integração, Segurança e Ciência de 
Dados
CNIg – Conselho Nacional de Imigração
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COGEP - Coordenação de Gestão de Pessoas
COMJIB – Conferência de Ministros das Justiça dos Países 
Ibero Americanos
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento
CONAD - Reestruturação do Conselho Nacional Sobre Drogas
Conare – Comitê Nacional para os Refugiados
CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos
CONATRAP – Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas 
CONJUR - Consultoria Jurídica 
CorSusp – Corregedoria do Sistema Único de Segurança 

Pública
CPEP – Cadeia Produtiva da Edificação Penal
CPI – Curso de Procedimentos de Inteligência
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
CT-CGE – Comissão Técnica do Comitê de Governança 
Estratégica
CTIC – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação
CTQG – Câmara Técnica de Qualidade do Gasto
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
DEE – Diretoria de Ensino e Estatística
DEMIG - Departamento de Migrações
Denatran - Departamento Nacional de Trânsito
DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional
DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa
DGA – Diretoria de Gestão de Ativos
DICOR – Diretoria de Investigação e Combate ao Crime 
Organizado
DMFin – Delegacia Modelo de Investigação e Análise 
Financeira
DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
DNI - Dirección Nacional de Inteligencia
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 
DPAT – Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio
DPF – Departamento de Polícia Federal
DPRF – Departamento de Polícia Rodoviária Federal
DPU – Defensoria Pública da União
DRCI – Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional 
DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação
DVP – Demonstração das Variações Patrimoniais 
EAD – Ensino à Distância 
EB – Exército Brasileiro 
EJA – Educação de Jovens e Adultos
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
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Encceja – Exame Nacional para Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos
ENCCEJA PPL – Exame Nacional de Certificação das 
Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de 
Liberdade
ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro
ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
ENDC – Escola Nacional de Defesa do Consumidor 
Enem – Exame Nacional do Ensino Médio
EPT – Educação Profissional e Tecnológica
ERA – Reunião de Avaliação da Estratégia
FDD – Fundo Nacional de Direitos Difusos
FDDD – Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
FELCC - Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
FELCN - Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz
FMI – Fundo Monetário Internacional
FNEDC - Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do 
Consumidor
FNSP – Fundo Nacional de Segurança Pública
FTIP – Força Tarefa de Intervenção Penitenciária
FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas 
FUNAI – Fundação Nacional do índio
FUNAN - Fundo Nacional do Arquivo Nacional
FUNAPOL – Fundo para Aparelhamento e Operacionalização 
das Atividades-fim da Polícia Federal
FUPEN – Fundo Penitenciário Nacional 
GDACE - Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos 
GDAPEF – Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Agente Penitenciário Federal
GDAPEN – Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Assistência Especializada do Departamento Penitenciário 
Nacional
GDAPS – Gratificação de Desempenho de Atividade em 
Políticas Sociais
GDATPF – Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Apoio Técnico-Administrativo à Policia Federal – GDATPF 
GDATPRF - Gratificação de Desempenho de Atividade de 

Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal
GDM – Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas 
GDPGPE - Gratificação de Desempenho do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo
GECAM - Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais
GECDH - Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra os 
Direitos Humanos
GEFIS - Grupo de Enfrentamento ao Contrabando, 
Descaminho e Crimes Contra a Saúde Pública
GEFRAV - Grupo de Enfrentamento às Fraudes Veiculares
GEFRON - Grupo de Operações em Fronteira
GENARC - Grupo de Enfrentamento ao Narcotráfico
GEPAT - Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra o 
Patrimônio
GETARM - Grupo de Enfrentamento ao Tráfico de Armas
GFUNAD – Sistema de Gestão de Ativos do FUNAD
GM – Gabinete do Ministro
GOC - Grupo de Operações com Cães
GPOL – Gerenciamento de Procedimentos Operacionais
GRR – Grupo de Resposta
GTA - Guia de Transparência Ativa 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICE – Immigration and Customs Enforcement
ICMPD – Centro Internacional para o Desenvolvimento de 
Políticas Migratórias
iGestContrat – Índice de Capacidade em Gestão de Contratos
IGesTI – Índice de Capacidade em Gestão de TI
iGestPessoas - Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas
iGG – Índice Integrado de Governança e Gestão Pública
iGovContrat – índice de Governança e Gestão de 
Contratações
iGovPessoas: índice de Governança e Gestão de Pessoas
iGovPub – Índice de Governança Pública
iGovTI – Índice de Governança e Gestão de TI
INC – Instituto Nacional de Criminalística 
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

IPAE – Índice de Produtividade de Atividades Especiais 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPO – Índice de Produtividade Operacional
LAI – Lei de Acesso à Informação
LED - Listagem de Eliminação de Documentos
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
LOA – Lei Orçamentária Anual
LP – Limites de Pagamento
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal
MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
ME – Ministério da Economia
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública 
MP – Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão
MPCon - Ministério Público do Consumidor
NE – Notas Explicativas 
NETP – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OIM – Organização Internacional para Migrações 
OIT – Organização Internacional do Trabalho
OuvJus - Rede de Ouvidorias 
PAAHM – Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao 
Migrante
PAC – Plano Anual de Capacitação
PAC – Procedimentos de Apuração de Conduta
PAD – Processos Administrativos Disciplinares
PDP – Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
PE – Planejamento Estratégico
PECPF - Plano Especial de Cargos do Departamento de 
Polícia Federal
PECPRF - Plano Especial de Cargos do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal
PF – Polícia Federal
PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
Pje - Processo Judicial Eletrônico
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PMI – Project Management Institute
PNAD - Política Nacional sobre Drogas
PNAT – Política Nacional de Trabalho no Âmbito do Sistema 
Prisional 
PNETP – Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas
PNLD – Programa Nacional de Capacitação e Treinamento 
para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
PNSP – Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
PNSPDS – Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social
PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento
POP – Procedimentos Operacionais Padrão
POSIC – Política de Segurança da Informação e das 
Comunicações
PPA – Plano Plurianual
PPIF – Programa de Proteção Integrada e de Fronteira 
PRF – Polícia Rodoviária Federal
Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego
REDCOPEN – Rede de Cooperação Penitenciária
Rede SIC – Rede do Serviço de Informação ao Cidadão
Renacon - Rede Nacional de Ouvidores do Consumidor
RMIS – Reunião de Ministros do Interior e da Segurança
RMJ – Reunião de Ministros da Justiça
RUASP – Rede de Universidades e Academias da Segurança 
Pública 
SARD – Sistema de Análise Remota de Dados
SE – Secretaria Executiva
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor
SENAD - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
SENAJUS – Secretaria Nacional de Justiça
SENAPRED – Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às 
Drogas
SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública
SEOPI – Secretaria de Operações Integradas 
SGA – Sistema de Gestão de Ativos

SG-MJSP – Sistema de Governança do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública 
SIADS – Sistema Integrado de Administração de Serviços
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAN – Sistema de Informação do Arquivo Nacional
SIC – Sistema de Informações de Custos do Governo Federal
SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações 
Bancárias 
SINAB - Sistema Nacional de Análise Balística
SINAR - Sistema Nacional de Arquivos
Sindec - Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor
SinDNA – Sistema Integrado de DNA
SINESP - Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas
SIPEC – Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
SISBAD - Sistema Brasileiro de Alerta sobre Drogas
SISCRIM – Sistema Nacional de Gestão de Criminalística
SISG – Sistema de Serviços Gerais
SISNAD - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
SISREF – Sistema de Registro Eletrônico de Frequência
SPF – Sistema Penitenciário Federal
SPREV – Secretaria Especial de Previdência Social 
SPU – Secretaria de Patrimônio da União
SR – Superintendência Regional
STN – secretaria do Tesouro Nacional
SUSP - Sistema único de Segurança Pública 
SUSPEP - Superintendência de Seguros Privados
SVP - Serviço Voluntário de Pesquisa
TCU – Tribunal de Contas da União 
TED – Termos de Execução Descentralizada
TI – Tecnologia da Informação 
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 
UGGIRC – Unidade de Gestão, Governança, Integridade, 
Riscos e Controles Internos
UnB – Universidade de Brasília
UniPRF – Universidade da Polícia Rodoviária Federal
UNODC – Organização das Nações Unidas para Crimes e 
Drogas 
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Apresento, a seguir, a prestação de contas do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
- MJSP em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição 
Federal. O presente Relatório de Gestão, elaborado em conformidade com o conteúdo 
exigido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, na Decisão Normativa TCU nº 178, 
de 23 de outubro de 2019, e no “Guia para elaboração de relatório na forma de 
relato integrado”, demonstra, de maneira clara à sociedade e aos órgãos de controle, 
a gestão dos recursos públicos, as perspectivas, o desempenho e os resultados 
alcançados frente aos objetivos estabelecidos para o ano de 2019.

Inicialmente, ressalto o importante apoio e atenção dados pelo Governo Federal, 
desde o início da gestão, para o bom funcionamento do MJSP, que culminaram na 
melhoria dos resultados atingidos e no cumprimento da missão institucional.

Alinhado às orientações definidas pelo Governo Federal, ao iniciar a gestão no 
MJSP apresentei aos secretários, dirigentes, servidores e demais colaboradores 
desta Pasta, as diretrizes e os desafios a serem divididos e enfrentados ao longo do 
exercício, concentrados no eixo justiça e segurança pública e baseado em três pilares 
prioritários: combate à corrupção; enfrentamento ao crime organizado; e melhoria 
de políticas públicas para redução aos crimes violentos.

No combate à corrupção, buscamos tornar o sistema de Justiça mais eficaz, integrando 
a gestão técnica qualificada com o uso de ferramentas para intensificar a luta contra a 
impunidade e reduzir oportunidades à corrupção. Com esse propósito, incentivamos 
a criação e o funcionamento de delegacias de Polícia Civil dedicadas exclusivamente 
ao combate à corrupção.  Contra a lavagem de dinheiro, foram realizadas 6.618 
cooperações jurídicas internacionais, sendo confirmados bloqueios de valores no 
exterior na ordem de U$ 111,6 milhões de dólares. Além disso, por intermédio da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção - ENCCLA, 2.781 agentes públicos foram 
capacitados no Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

No combate ao crime organizado, priorizamos a integração entre os órgãos do 
Ministério, a intensificação das ações de inteligência e a coordenação de operações 
com diversas agências policiais federais e estaduais, com vistas à prisão de membros 

Sergio Moro
Ministro da Justiça e 
Segurança  Pública

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
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de facções criminosas, ao isolamento carcerário de lideranças, à 
identificação de suas estruturas e ao confisco de bens. Estamos sendo 
firmes contra o crime organizado. Em 2019 atingimos um recorde 
histórico no número de presos em presídios federais, no total de 624. 
Diferentemente do que aconteceu em 2018, quando houve mais saídas 
do que entradas no sistema - 206 contra 180, respectivamente -, em 
2019 ingressaram 342 e saíram apenas 175 custodiados. Além disso, 
a aprovação da Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019 trouxe 
importantes modificações na regulamentação dos presídios federais 
de segurança máxima, tais como o aumento do prazo de permanência 
do preso para até três anos, renovável por igual período, e a previsão 
de visitas sociais por meio virtual ou no parlatório, com filmagem 
e gravações, o que visa impedir o envio de ordens para prática de 
crimes fora das unidades prisionais por outros membros de facção. 
Cabe ressaltar que, em relação às visitas sociais, a Portaria n.º 157, 
de 12 de fevereiro de 2019, já estabelecia restrições, visando coibir 
comunicações criminosas.

No início do ano de 2019, em razão da crise de Segurança no Ceará, 
enviamos a Força Nacional de Segurança Pública - FNSP àquele estado 
para auxiliar nas ações contra a instabilidade gerada pelos criminosos. 
Além disso, liberamos vagas para transferência de presos ao sistema 
penitenciário federal e intensificamos ações da Polícia Federal - 
PF e Polícia Rodoviária Federal - PRF na região.  A concentração 
de esforços dos governos federal e estadual resultou na drástica 
redução dos índices de criminalidade no estado, cujo destaque, a 
título exemplificativo, ocorreu no crime de homicídio doloso, que, 
no primeiro trimestre de 2019, quando comparados com o mesmo 
período de 2018, diminuiu em 57%. Destaca-se, ainda, a composição 
de Força de Cooperação Penitenciária do Departamento Penitenciário 
Nacional (FTIP/DEPEN) para atuação em unidades prisionais do Ceará 
visando dar apoio às atividades de guarda e assistência aos presos. A 
FTIP foi utilizada também nos estados do Amazonas, Roraima e Pará, 
o que foi importante para a redução dos índices da criminalidade 
naquelas localidades, especialmente nas duas últimas. 

Nas ações integradas, inúmeras operações foram deflagradas com 
o objetivo de reduzir o patrimônio e o capital das organizações 
criminosas, bem como impedir as atividades de transporte de drogas, 
armas e contrabando, o que resultou em um recorde de apreensão 
desses produtos. Destaco também a realização de operações para 
desarticular organizações especializadas em fraudar processos 
licitatórios para compra de merenda escolar; o combate a crimes 
sexuais contra crianças; e a proteção à propriedade intelectual. 

Nas áreas de fronteiras, por sua vez, deu-se início ao Programa VIGIA, 
atualmente presente em oito Estados do Brasil para o combate à 
entrada e circulação de armas, drogas e produtos contrabandeados 
nessas regiões. Como resultado, foram apreendidos 32 milhões de 
maços de cigarros e 87 toneladas de drogas. Em dezembro de 2019, 
inauguramos o Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF), no 
município de Foz do Iguaçu/PR, que atenderá todo país, reunindo em 
um mesmo local unidades de inteligência de diversas agências com 
objetivo de intensificar a integração entre os órgãos de segurança 
pública, fortalecer a fiscalização das fronteiras e combater o crime 
organizado e o terrorismo. 

Registro, ainda, a grande quantidade de drogas apreendidas em 
operações realizadas pela PF e pela PRF. Em 2019, a PF apreendeu 
104,59 toneladas de cocaína (25,42 toneladas a mais que em 2018) 
e 266 toneladas de maconha. Em 2018, haviam sido apreendidas 
79,17 toneladas de cocaína e 268,1 toneladas de maconha. Já a PRF, 
em 2019, apreendeu 24 toneladas de cocaína (6 toneladas a mais que 
em 2018) e 324,74 toneladas de maconha (19 a mais que em 2018). 
Em 2018 haviam sido aprendidas 18,76 toneladas de cocaína e 305,7 
toneladas de maconha. 

Destaca-se, ainda, a expansão do programa para erradicação de 
plantações de maconha.  Em 2019, a PF intensificou a Operação 
Aliança com o Paraguai para erradicação de plantações de maconha. 
Foram 4 operações com eliminação do equivalente a 3,4 mil toneladas 
de maconha, mais do que o total conjunto de 2017 e 2018.
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Ainda no eixo de segurança pública, além de estratégia, inteligência e 
integração de órgãos de segurança pública para a redução de crimes 
violentos que aterrorizam a população, foram impulsionadas alterações 
legislativas e ações estruturantes e transformadoras para a consecução 
de políticas públicas mais eficientes.

No campo legislativo, a Lei n.º 13.964 de 2019  trouxe importantes 
modificações, tais como: instituição de norma geral antiorganização 
criminosa, mediante a proibição para concessão de benefícios 
prisionais ao condenado enquanto este se mantiver vinculado ao 
grupo criminoso, inclusive a progressão de regime; previsão de 
métodos especiais de investigação, como a escuta ambiental e melhor 
regulamentação da figura do “agente policial infiltrado”; proibição de 
saída temporária de condenados por crimes hediondos com resultado 
morte da vítima; execução imediata da condenação pelo Tribunal do 
Júri para pena igual ou superior a 15 anos; criação de mecanismos 
necessários à investigação criminal, tais como os  Bancos Nacionais de 
Perfis Balísticos e Multibiométricos; fim da prescrição na pendência 
de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, 
quando inadmissíveis; regulamentação do informante do bem, 
whistleblower, com previsão de proteção jurídica ao informante, 
incluindo recompensa financeira; entre outros.

Cito ainda a edição da Medida Provisória nº 885, de 17 de junho de 
2019, transformada na Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, que 
passou a facilitar e agilizar a alienação dos bens relacionados ao crime 
de tráfico de drogas. Nesse sentido, a partir da vigência da citada norma, 
tornou-se possível a utilização dos valores arrecadados em leilões de 
forma imediata, podendo ser destinado até 40% desse montante para 
o reaparelhamento das polícias que fizeram a apreensão dos bens. Em 
decorrência, no ano de 2019, em vista da alteração realizada, houve um 
aumento na arrecadação do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD para 
aproximadamente  R$ 92 milhões, frente aos R$ 44 milhões alcançados 
em 2018.

Para aumentar os instrumentos disponíveis às polícias e dar execução 
à Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012, fomentamos o Banco Nacional 
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de Perfis Genéticos, incentivando a coleta de material biológico da 
população carcerária e do local do crime para a obtenção de perfis 
genéticos, cujos cruzamentos possibilitam a identificação de crimes 
seriais e de autores de delitos até então desconhecidos. Até o início 
de 2019, fruto da coleta dos seis anos anteriores, havia apenas sete 
mil perfis genéticos registrados. Após incentivos e intensificação dessa 
política, com investimentos nos estados e criação de laboratórios para 
coletas, chegou-se ao patamar de 67 mil perfis registrados ao final 
do ano de 2019. Como benefício imediato, os cruzamentos realizados 
pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos possibilitaram a elucidação 
de alguns crimes, até então não esclarecidos, tais como: identificação 
de autor de mais de 50 estupros cometidos em diversas localidades 
e de autor do assassinato de menina com apenas 9 anos de idade, 
encontrada morta dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba/PR, 
em 2008. Nesse último caso, a identificação do autor, que se encontrava 
preso em Sorocaba-SP, desde 2016, só foi possível após a coleta do seu 
DNA no presídio.

No âmbito da consecução de políticas públicas, várias medidas foram 
tomadas para impulsionar a integração entre os diversos órgãos de 
segurança pública, atendendo ao disposto na Lei nº 13.675, de 11 de 
junho de 2018, que criou a Política Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social - PNSPDS e também instituiu o Sistema Único de Segurança 
Pública - Susp, tendo o Ministério como órgão central e coordenador 
do referido sistema. Foi criada a Secretaria de Operações Integradas, 
a qual compete “assessorar o Ministro de Estado nas atividades de 
inteligência e operações policiais, com foco na integração com os 
órgãos de segurança pública federais, estaduais, municipais e distrital”, 
nos termos do inciso I, art. 30 do Decreto nº 9.662, de 2019. Buscou-se 
o aperfeiçoamento do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social - PNSP, instituído pelo Decreto nº 9.630, de 26 de junho de 2018, 
a fim de dar cumprimento e eficaz aplicação da Lei nº 13.675, de 2018, 
como também adequá-lo às recomendações oriundas dos órgãos de 
controle, trabalho este realizado em parceria com a Controladoria-Geral 
da União - CGU, numa metodologia estruturada, utilizando a análise ex 
ante e modelos lógicos de políticas a fim de garantir o alinhamento das 

ações do Plano aos objetivos da PNSPDS. O PNSP, conforme definido 
na lei em comento, servirá de base para que Estados, Distrito Federal 
e Municípios elaborem e implantem os seus respectivos planos de 
segurança pública e defesa social. Foram instituídos fóruns nacionais 
de ouvidorias e corregedorias dos órgãos do Susp, os quais tem por 
objetivo, dentre outros, a integração e a padronização de processos 
e estruturas das citadas unidades. Adicionalmente, dois importantes 
normativos já foram publicados: a Portaria MJSP nº 631, de 06 de julho 
de 2019, que dispõe sobre os critérios de rateio do Fundo Nacional de 
Segurança Pública aos Estados e ao Distrito Federal; e a Portaria MJSP 
nº 667, de 24 de julho de 2019, que estabelece o cronograma para 
criação ou adequação das Conselhos Estaduais e Distrital de Segurança 
Pública e Defesa Social.

Outra importante ação estruturante realizada em 2019 foi o lançamento 
da plataforma de estatísticas de segurança de todo o país, com objetivo 
de tornar público indicadores pautados em dados de boletins de 
ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal desde janeiro de 
2015. A ferramenta, disponível no site do MJSP (http://www.justica.
gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1), agrega, de forma 
inédita, uma fonte oficial de dados nacionais de segurança pública de 
forma célere e transparente. Desse modo, por meio do Sistema Nacional 
de Informações de Segurança Pública, Prisionais e de Rastreabilidade 
de Armas e Munições, e sobre Material Genético, Digitais e Armas 
Sinesp, são consolidadas as informações estatísticas sobre crimes como: 
estupro, lesão corporal seguida de morte, homicídio doloso, latrocínio, 
tentativa de homicídio, roubo de veículo, furto de veículo, roubo de 
carga e roubo à instituição financeira.

Esclareço que durante muito tempo não se tinham dados estatísticos 
oficiais. Tínhamos que contar com dados coletados por organismos 
não oficiais. Com as novas informações, conseguimos bases mais 
sólidas para subsidiar a elaboração de estudos, estatísticas e produção 
de conhecimento sobre a criminalidade no Brasil, bem como cumprir 
a obrigatoriedade do compartilhamento de dados previsto na Lei do 
Susp (13.675, de 2018), na Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública 
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(13.756, de 2018) e na Lei Complementar do Fundo Penitenciário 
Nacional (LC 79/97).

Com base nas estatísticas oficiais de janeiro a outubro de 2019, 
identificamos a diminuição dos principais indicadores criminais: redução 
de 21,1% nas taxas de homicídios dolosos, o que representa 8.792 vidas 
poupadas; de 38,5% nos roubos a instituições financeiras; de 22,0% nos 
roubos de carga; de 26,2% nos roubos de veículos; de 5,7% nos crimes 
de estupro; de 23,1% nos latrocínios. Cabe enfatizar que os méritos na 
redução dos índices são igualmente dos Estados, e não só das ações do 
governo federal.

As rodovias federais tornaram-se mais seguras, com um incremento 
no número de pontos de monitoramento por câmeras em todo o país 
(6,5 mil pontos), gerando maior eficiência na recuperação de veículos 
subtraídos, cujo total, no ano de 2019, perfez mais de 6 mil veículos, 
índice 6% maior do que 2018. Além disso, houve um aumento no 
número da fiscalização em veículos e de pessoas submetidas a testes 
de alcoolemia.

A Força Nacional de Segurança Pública - FNSP, a PF e PRF estão no Projeto 
pioneiro denominado “Em frente Brasil”, cujo piloto ocorre em cinco 
municípios selecionados por critérios técnicos, um em cada região do 
país no qual o governo federal atua para reduzir a incidência de crimes 
violentos. O projeto consiste na atuação integrada entre os governos 
federal, estadual e municipal no enfrentamento à criminalidade local, 
cujos resultados já se mostram positivos (homicídios dolosos caíram 
41,6% e roubos 26,1% nas cidades atendidas pelo projeto - dados 
de Fevevereiro de 2020). O projeto servirá como modelo, mediante 
a seleção de ações exitosas, sem prejuízo de eventuais ajustes ou 
melhorias, previamente à sua expansão para outros locais.

Já no eixo justiça, destaco outras atribuições relevantes sob a 
responsabilidade do MJSP, tais como: direito do consumidor, 
migração e arquivo nacional, as quais estão sendo trabalhadas 
concomitantemente a fim de trazerem maior eficiência ao Governo 
Federal nas áreas correlatas.

Na política para o consumidor, foi dinamizada a plataforma do 
consumidor.gov.br, cujos resultados em 2019 superaram a meta de 
atendimentos, de resolutividade nos conflitos entre consumidores 
e empresas, além de reduzirem o tempo médio de solução das 
demandas. Destacam-se, ainda, as atualizações normativas realizadas 
em relação ao projeto recall, com base na experiência internacional e 
nas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Destacam-se também medidas efetivas na gestão 
do Fundo Nacional de Direitos Difusos (FDD). Em 2019, com a previsão 
de serem aplicados mais de R$ 1 bilhão de reais, foram aprovados 126 
projetos, com um total empenhado de R$ 632 milhões, em áreas como 
a conservação e proteção ao meio ambiente, defesa do consumidor, 
promoção da concorrência, patrimônio cultural e histórico, dentre 
outros. Dos projetos aprovados, releva mencionar os da aquisição 
de cisternas na região nordeste e da restauração e planos contra 
incêndios de museus, teatros e fundações. Houve, ainda, projetos 
para melhoria no Museu Histórico Nacional, Fundação Rui Barbosa, 
Arquivo Nacional, Teatro Nacional de Brasília e Museu Nacional de 
Belas Artes no Rio de Janeiro.
Na área de imigração, ressalta-se o papel desempenhado pelo 
Ministério na Operação Acolhida, que, em conjunto com outros órgãos, 
tem assegurado a regularização migratória de cidadãos venezuelanos. 
Destaca-se, nesse contexto, a larga utilização de ferramentas de 
Business Intelligence - BI, a integração de sistemas informatizados e o 
cruzamento de dados pelo Departamento de Migrações - DEMIG que 
permitiu, de forma inédita, em duas deliberações, o reconhecimento 
da condição de refugiado a cerca de 36.000 venezuelanos.
No que se refere à Naturalização, foi realizado um mutirão no ano de 
2019, resultando na análise e decisão de mais de 10.000 processos, 
muitos destes pendentes desde 2016. Assim, após eliminação do 
passivo, o tempo de avaliação dos pedidos, no âmbito do MJSP, 
reduziu de 500 para 5 dias.
Ainda em 2019, foi lançado o Portal de Imigração, plataforma intuitiva 
e moderna que tem o objetivo prestar informações e divulgar fatos 
relevantes ao cenário migratório nacional e internacional.
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Quanto aos processos de expulsão, o número de decisões aumentou em 
83% em relação ao ano de 2018, representando o maior quantitativo de 
casos analisados na série histórica desta pasta.

Nesta mesma linha, a edição da Portaria n.º 770, de 11 de outubro 
de 2019, que dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação 
e a deportação de pessoa perigosa, foi um marco visando proteger a 
população do risco decorrente da entrada em território brasileiro de 
estrangeiros com suspeita de envolvimento em condutas criminais 
graves.

Na temática de gestão de documentos, buscou-se o fortalecimento do 
sistema de gestão de documentos e arquivos da Administração Pública 
Federal. Foram realizadas diversas ações para o aprimoramento da 
gestão do Arquivo Nacional e da política arquivística a fim de melhor 
preservar a memória, dar transparência de suas ações à sociedade e 
facilitar o acesso à informação e a transparência ativa prevista na Lei de 
Acesso à Informação.

Em âmbito internacional, por sua vez, foram realizadas importantes 
iniciativas, entre as quais se destacam: I) a missão de ajuda humanitária 
prestada pela FNSP, que, em sua primeira atuação internacional, 
ajudou nas ações de busca, resgate, salvamento, saúde, distribuição de 
alimentos, desobstrução de vias, vacinação, reconstrução de prédios 
públicos e escolas, em virtude de desastres causados pelos Ciclone 
Idai e Kenneth em Moçambique;  II) a permanência do Brasil no Grupo 
de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo,  resultado da aprovação  da Lei nº 13.810, de 8 de 
março de 2019; e III) o  acordo de cooperação firmado no âmbito do 
Mercosul, que permite a perseguição transfronteiriça, isto é, no caso de 
perseguição policial, as forças de segurança de um país, em condições 
especiais, poderão ingressar no território de outro país para encalço do 
perseguido. Importa destacar, também, diante do relevo da proposta, o 
convite feito pelo Conselho da Europa ao Brasil para aderir à Convenção 
de Budapeste, que atua contra o cibercrime. 

Superada a descrição sucinta dos principais resultados atingidos em 
benefício da sociedade, os quais serão devidamente detalhados ao 
longo do presente Relatório de Gestão, considero relevante e oportuno 
descrever ainda as medidas internas adotadas que impulsionaram os 
resultados positivos desta Pasta.

Para concretizar as políticas públicas sob a responsabilidade do 
Ministério de forma eficiente, fez-se necessário combinar e aplicar 
procedimentos integrados entre os órgãos que o compõem. Assim, 
o trabalho de integração entre os diversos agentes de segurança 
pública norteou o planejamento de ações e as operações realizadas 
resultaram em queda expressiva nos principais indicadores criminais.

Nesse sentido, foi significativa a reorganização do processo decisório 
do órgão, com a instituição do Sistema de Governança e definição do 
Comitê de Governança Estratégica CGE como instância máxima para 
avaliar e aprovar as iniciativas de gestão: estratégica, administrativa, 
de políticas públicas, de riscos e controles internos, de transparência 
e de integridade. O CGE, presidido por mim e composto pelos titulares 
dos órgãos que compõem o Ministério, realiza reuniões mensais para 
discussão e acompanhamento de matérias de caráter estratégico 
para o órgão, bem como o monitoramento das ações que integram 
o Planejamento Estratégico, que estabelece para toda a organização 
quais são os objetivos a serem atingidos e como faremos para 
alcançá-los. A propósito, em dezembro de 2019, foi aprovado o novo 
Planejamento Estratégico do MJSP para os anos de 2020 a 2023.

Ademais, com o intuito de assegurar um padrão de conduta pautado 
nos princípios éticos, de transparência e de integridade por todos 
os servidores do Ministério, apresentei, por meio da Campanha 
“Faça a Coisa Certa Sempre”, dez comportamentos íntegros, de fácil 
compreensão, assimilação e aplicação diária, a fim de traduzir em 
melhores resultados e serviços para a sociedade. Para além disso, 
foram instituídos os dez Valores Institucionais do órgão, os quais 
compreendem: a integridade, a ética, a defesa do interesse público, o 
respeito, a legalidade, os resultados, a valorização do capital humano, 
a inovação, a transparência e a sustentabilidade. 
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Outra ação importante que irá proporcionar a melhoria dos resultados da gestão em 2020, foi a autorização para nomeação de candidatos aprovados 
nos concursos públicos da PF, PRF e DEPEN, no total de 2.192, além da autorização para realização de novo concurso para o DEPEN em 2020.

Apesar dos avanços obtidos no último ano no enfrentamento à criminalidade, com ênfase nos crimes violentos, nas organizações criminosas, tráfico, 
corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira, ainda são muitos os desafios a serem enfrentados pelo Ministério em todas essas 
áreas. Dessa forma, as ações futuras estarão concentradas nas seguintes diretrizes: 

 ▪ fortalecer a capacidade de gestão do Ministério, com o aperfeiçoamento dos seus processos de trabalho, a fim de alcançar os objetivos 
institucionais e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão;

 ▪ ampliar, fortalecer e aprimorar as ações do Projeto “Em Frente Brasil”;

 ▪ otimizar a integração e a convergência de esforços entre os órgãos do MJSP; 

 ▪ fomentar a utilização de ferramentas de gerenciamento, análise e compartilhamento de dados, visando maior confiabilidade nas tomadas 
de decisão; 

 ▪ intensificar o combate à corrupção, ao crime violento e ao crime organizado, especialmente na desarticulação de facções e outras 
organizações criminosas;

 ▪ ampliar a capacidade de investimento do Estado no enfraquecimento da criminalidade;

 ▪ fortalecer a articulação com os órgãos de segurança pública e de inteligência;

 ▪ aprimorar a gestão prisional, com ampliação do número de vagas e aperfeiçoamento do controle das unidades; e

 ▪ fortalecer o enfrentamento ao tráfico de drogas, sobretudo por meio da alienação dos bens confiscados de criminosos.
Por fim, tal como foi pautada a minha gestão ao longo do exercício de 2019, asseguro a aplicação do trabalho integrado na elaboração do presente 
Relatório de Gestão, alinhado à precisão e à fidedignidade de dados e informações.

Sergio Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
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67 mil perfis 
genéticos

registrados

63.464 amostras de 
materiais biológicos 

de presos condenados 
coletadas

146 Operações 
Especiais de 

Polícia Judiciária 
de combate à 

corrupção

 29 operações 
nacionais de 

combate ao crime, 
no âmbito das 

rodovias federais

R$ 2,0 bilhões 
em valores 

apreendidos

R$ 92 milhões
arrecadados do 

FUNAD

87 toneladas de drogas apreendidas 
em áreas de fronteiras 

Redução de 21,1% nas 
taxas de homicídios 

dolosos Mais de 10.000 processos de 
naturalização

Queda de 8% no 
número de acidentes 

com vítimas

MINISTÉRIO EM NÚMEROS

Tabela 1 – Ministério em Números
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O Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP é um órgão da 
administração pública federal direta que, em 2019, passou por alterações 
significativas em sua estrutura organizacional.

A partir das orientações da Presidência da República para uma ampla 
reforma ministerial a fim de reduzir de 29 para 22 o número de órgãos 
com status ministerial no poder executivo federal, foi editada, em 2019, 
a Medida Provisória – MP nº 870, de 1º de janeiro de 2019. A referida MP 
juntou novamente os órgãos do Ministério da Justiça - MJ e do Ministério 
da Segurança Pública - MSP, passando a se chamar MJSP. Ao novo 
Ministério foram incorporadas as competências referentes a Registro 
Sindical, do extinto Ministério do Trabalho e a estrutura do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – COAF, vinculado anteriormente ao 
denominado Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
– MP, atual Ministério da Economia - ME. Saíram da estrutura do MJSP 
a Comissão de Anistia e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Além 
disso, foi criada no âmbito do MJSP a Secretaria de Operações Integradas 
- SEOPI e a Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares. Tais alterações 
foram detalhadas no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, que 
aprova a estrutura regimental do Ministério. 

A MP nº 870, de 2019 foi convertida na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 
2019, que foi alterada pela Lei nº 13.901, de 11 de novembro de 2019, 
resultando em novas mudanças na estrutura do MJSP. Em cumprimento 
à Lei, o MJSP publicou o Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, 
que alterou o Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019.

Atualmente as competências do MJSP previstas na Lei nº 13.844, de 18 
de junho de 2019 incluem, entre outras atribuições: a defesa da ordem 
jurídica; o combate ao tráfico de drogas e crimes conexos; a defesa da 

ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor; a nacionalidade, 
imigração e estrangeiros; a prevenção e combate à corrupção, à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e cooperação jurídica 
internacional; a coordenação de ações para combate a infrações 
penais em geral, com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes 
violentos; a coordenação do Sistema Único de Segurança Pública - Susp; a 
coordenação e administração da política penitenciária nacional. Tem ainda 
as competências estabelecidas nos § 1º e 2º do art. 144 da Constituição, 
exercidas por meio da Polícia Federal -PF e da Polícia Rodoviária Federal - 
PRF respectivamente e as competências que são delegadas a órgãos a ele 
vinculados. É o caso dos direitos da população indígena, que fica a cargo 
da FUNAI e da defesa da ordem econômica nacional, que fica a cargo do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Para atender as competências atribuídas ao Ministério, foi instituída a 
seguinte estrutura regimental:

• Sete órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado 
da Justiça e Segurança Pública: Assessoria Especial de Controle Interno 
- AECI; Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares - 
AFEPAR; Assessoria Especial de Assuntos Legislativos - AEAL; Assessoria 
Especial Internacional - ASINT; Gabinete - GM; Secretaria-Executiva - SE e 
Consultoria Jurídica – CONJUR.

• Nove órgãos específicos singulares: Secretaria Nacional de Políticas 
Sobre Drogas - SENAD, Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, 
Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, Secretaria Nacional 
de Justiça - SENAJUS, Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, 
Secretaria de Operações Integradas - SEOPI, Polícia Federal - PF, Polícia 
Rodoviária Federal - PRF e Arquivo Nacional - AN. 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
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CONSELHO NACIONAL 
DE COMBATE À 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos de 
assistência 
direta e 
imediata 
ao Ministro

Órgãos de 
específicos 
e singulares

Entidades 
vinculadas

Órgãos 
colegiados

AECI

SENAJUS SENAD SENASP SEOPI

CADE FUNAI

CNCP CFDD CNPCP CNSP CGFNSP CNIgCONAD CONARQ CNPI

DEPEN PF PRF AN

CONJUR

SENACON

AEAL ASINTAFEPAR GM SE

• Duas entidades vinculadas: Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE; Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

A estrutura do MJSP detalhada no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, alterada pelo Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019 estão 
representadas no organograma a seguir:
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Ser reconhecido pela 

sociedade como

protagonista no alcance de 

níveis adequados na defesa

 da cidadania e na proteção 

de direitos

Ética

Respeito

Legalidade

Resultados

Inovação

Integridade

Transparência

Sustentabilidade

Defesa do interesse público

Valorização do capital humano

Trabalhar para consolidação do 

Estado Democrático 

de Direito

O MJSP tem como missão trabalhar para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Para tanto, cultua internamente valores fundamentais 
para atuação responsável de seus colaboradores e comprometidos com os princípios da administração pública. Além disso, trabalha incansavelmente 
para ser reconhecido pela sociedade como protagonista no alcance de níveis adequados na defesa da cidadania e na proteção de direitos.
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ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

* O Conselho Administrativo Econômico – CADE e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI são órgãos que possuem relatórios de gestão próprios.

SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

LUIZ PONTEL
Secretário-Executivo

NEIDE DE 
SORDI
Diretora-Geral 
do Arquivo 
Nacional

MARIA 
HILDA 
MARSIAJ
Secretária 
Nacional de 
Justiça

LUCIANO 
BENETTI 
TIMM
Secretário 
Nacional do 
Consumidor

LUIZ 
ROBERTO 
BEGGIORA
Secretário 
Nacional de 
Políticas sobre 
Drogas

GUILHERME 
CALS 
THEOPHILO
Secretário 
Nacional de 
Segurança Pública

FABIANO 
BORDIGNON
Diretor-Geral do 
Departamento 
Penitenciário 
Nacional

MAURÍCIO 
VALEIXO
Diretor-Geral 
da Polícia 
Federal

ADRIANO 
MARCOS 
FURTADO
Diretor-Geral 
da Polícia 
Rodoviária 
Federal

ROSALVO
FERREIRA
FRANCO
Secretário de 
Operações 
Integradas

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Fundação Nacional do Índio

ALTA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
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A governança pública, de acordo com o Decreto nº 9.203, de 22 
de novembro de 2017, consiste em um conjunto de mecanismos 
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 

Na busca pela aplicação do conceito acima no âmbito do ministério 
e, também, com o intuito de estabelecer uma atuação integrada e 
sinérgica entre as iniciativas já existentes e conduzidas pelas unidades 
e comitês internos do MJSP relacionadas às temáticas de riscos e 
controles internos, transparência, administrativa e estratégica, foi 
criado o Sistema de Governança do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública – SG-MJSP. O sistema, com a sua instituição, ainda abarcou 
os temas relacionados à integridade e políticas públicas no âmbito do 
processo de gestão e decisório do Ministério.  

A instituição do SG-MJSP atende ao disposto no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em especial, relacionado ao artigo 13-A, que determina aos órgãos e às entidades 
integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a elaboração da política de governança pública, de maneira a incorporar 
os princípios e as diretrizes definidos no Decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do Comitê Interministerial de 
Governança – CIG da Presidência da República. Ainda, buscou-se atender à recomendação do CIG relacionada à elaboração de plano contemplando 
a política de governança dos ministérios. 

Além do referido Decreto, foram utilizados como referência para instituição do SG-MJSP, as bases teóricas contidas no Guia da Política de Governança 
Pública, da Casa Civil da Presidência da República, e o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública do 
TCU. A instituição do SG-MJSP entrou em vigor a partir da publicação da Portaria nº 86, de 29 de janeiro de 2019, ato normativo que define o sistema 
de governança do MJSP, cujas principais instâncias de governança são apresentadas na figura a seguir:

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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SOCIEDADE

 POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
E CONTROLES INTERNOS PROGRAMA DE INTEGRIDADE  PROCESSO DE

GESTÃO ESTRATÉGICA
 PROCESSO DE GESTÃO DE POLÍTICAS

PÚBLICAS E PROGRAMAS

 Ministro da Justiça e
Segurança Pública

 Presidência da
República

 Outros órgãos
e Entidades

 Comissão Técnica do CGE
CT-CGE

 SPO e representantes
das unidades

 Comitê de Governança
Administrativa – CGA

 Subsecretários e
Chefes de Gabinete

 Comitê de Gestão de Riscos
e Controles Internos – CGRC

SPO e AECI

 Comissão Executiva do
Programa de Integridade – CEPI

GM, AECI, Subsecretários

 Comitê  Gestor de Tecnologia da
 Informação e Comunicação
 Assessorias Especiais, GM,

Secretários e Diretores

CGU

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

 COMITÊ INTERMINISTERIAL
DE GOVERNANÇA - CIG

Poder Legislativo 
TCU

Poder Judiciário
Ministério Público

Diretores; Coordenadores-Gerais; Coordenadores; Chefes de Divisão, Serviço e Núcleos

 Comitê de Governança
Estratégica – CGE

AECI / CGGE / SPO / SE 
Comissão de Ética / Ouvidoria 

SISTEMA DE GOVERNANÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  E SEGURANÇA PÚBLICA

Instância máxima de Governança Interna

Instância de assessoria técnica de Governança

Instância interna de Governança

Políticas, programas e processos de gestão

Instância externa de Governança Independente

NÍVEL
 ESTRATÉGICO

NÍVEL
TÁTICO

NÍVEL
OPERACIONAL

Instância externa de Governança vinculada ao Poder Executivo
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MODELO DE NEGÓCIOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Redução de homicídios 
e outros crimes violentos

Fortalecimento ao enfrentamento 
à criminalidade com enfoque em 
organizações criminosas, corrupção, 
lavagem de dinheiro 
e atuação na faixa de fronteira

Coordenação estratégica 
e interação dos órgãos de 
segurança pública

 Aperfeiçoamento da gestão
do sistema prisional

• Fortalecer a Rede Integrada de 
Bancos de Perfis Genéticos

• Reduzir as mortes no Trânsito

• Implementar Centros Integrados de 
Inteligência de Segurança Pública

• Laboratórios de tecnologia contra 
a lavagem de dinheiro

• Recuperação de ativos no exterior

• Capacitação e treinamento para o 
combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro

• Implementar Centros Integrados 
de Inteligência de Segurança Pública

Força de Trabalho
26.339 servidores efetivos

Patrimônio
R$ 12,9 bilhões

Orçamento
R$ 16,6 bilhões 

Custos
R$ 2,8 bilhões

Prevenção e 
combate à 

corrupção e 
à lavagem de 

dinheiro

Proteção e 
segurança da 

sociedade

4,3 milhões de 
veículos

fiscalizados em 
rodovias federais

146 Operações 
Especiais de Polícia 

Judiciária de combate 
à corrupção

44 mil pessoas 
privadas de liberdade 

inscritas no Exame 
Nacional do Ensino 

Médio - ENEM

Redução de 8% na 
taxa de acidentes 

graves em rodovias 
em relação a 2018

2.781  agentes públicos 
capacitados no combate 
à corrupção e lavagem 

de dinheiro

143 mil pessoas 
privadas de liberdade 

envolvidas em 
atividades laborais

63.464
condenados com 
perfis genéticos 

coletados

Bloqueios de 
U$ 111,6 milhões de 
dólares , oriundos de 
corrupção e lavagem 

de dinheiro

Geração de 
aproximadamente 20 
mil vagas no sistema 
prisional brasileiro

ESTRATÉGIA PRODUTOS/SERVIÇOS RESULTADOS IMPACTO 

INSUMOS
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5.942 pedidos de 
Naturalizações

 deferidos

493 ativos 
 leiloados pelo

 MJSP

27 mil pessoas 
matriculadas em cursos 

(EAD/Presencial) 
em defesa do consumidor

Realização de 6.618 
cooperações jurídicas 

internacionais no âmbito 
da lavagem de dinheiro

126 projetos 
aprovados no 

âmbito do CFDD

R$ 92 milhões 
arrecadados 
por meio da 

alienação de bens 
apreendidos

666 mil documentos 
arquivísticos 
conservados

45 mil profissionais 
de segurança 

pública capacitados

87 toneladas de 
drogas apreendidas 

em áreas de 
fronteiras

788 mil 
reclamações 
finalizadas na 

plataforma 
consumidor.gov

Autorização de 
nomeação de 

2.192 candidatos 
aprovados em 

concurso público na 
PF, PRF e DEPEN

1.720 obras 
audiovisuais 
classificadas

Garantia de 
direitos do 
cidadão, do 

migrante, do 
refugiado e dos 
povos indígenas

Acesso à 
informação

Defesa da 
Concorrência e do 

Consumidor

Acesso à justiça 
e proteção dos 
direitos do cidadão

Gestão da alienação 
do produto de crimes 
de tráfico de drogas

• Disponibilizar vagas para capacitação do 
público externo no Sistema de Documentos 
de Arquivos - SIGA

• Solicitar refúgio

• Capacitação para soluções pacíficas de 
conflitos

• Atribuição de classificação indicativa a obras 
audiovisuais

• Disponibilizar acesso a
 o acervo do Arquivo Nacional

• Analisar processos de autorização de 
residência para fins laborais

• Desenvolver e melhorar os processos de 
gestão de ativos apreendidos e confiscados 
no país

• Promover a aceleração do leilão de ativos 
perdidos ao Fundo Nacional Antidrogas - 
FUNAD

• Promover o aprimoramento da gestão dos 
procedimentos de recall

• Reduzir os litígios judicializados por meio do 
uso da plataforma Consumidor.gov.br

Ampliação da escala e da 
efetividade das ações de 
defesa da concorrência e 
do consumidor

Aprimoramento dos 
mecanismos de gestão e 
disseminação do conhecimento 
com foco no público externo

Tabela 2 – Modelo de Negócios do Ministério da Justiça e Segurança Pública
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Cadeia de Valor Finalística Unidades Responsáveis Valor Público Gerado para Sociedade

Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de dinheiro PF, SENAJUS e SENASP Prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Gestão da Política Integrada de Segurança Pública DEPEN, PF, PRF, SENASP e SEOPI, GM, SE, AECI Proteção e segurança da sociedade

Proteção e Garantia de Direitos do Cidadão DEPEN, SENAJUS, PF, PRF e GM Garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e 
dos povos indígenas

Gestão de Ativos e da Política sobre Drogas SENAD Gestão efetiva e eficiente de recursos apreendidos 
do crime para financiamento de políticas públicas

Defesa da Concorrência e do Consumidor CADE e SENACON Defesa da concorrência e do consumidor

Preservação da Memória Nacional AN e FUNAI Acesso à Informação

Cooperação Governamental e Intersetorial AN, AEAL, DEPEN, PF, PRF, SENACON, SENAD,
 SENAJUS, SENASP e SEOPI Participação e suporte à tomada de decisão do Governo Federal

Governança, Gestão e Suporte GM, SE, CONJUR, COGER, AECI, AEAL, 
AFEPAR e ASINT Não se aplica

CADEIA DE VALOR

A Cadeia de Valor é um instrumento de gestão que aglutina os macroprocessos, processos de trabalho e suas respectivas entregas de valor à sociedade, 
permitindo uma visão sistêmica e integrada da organização. A Cadeia de Valor do MJSP possui impactos relevantes em diversas frentes de gestão utilizadas no 
Ministério, tais como: Planejamento Estratégico, Relatório de Gestão, Modelo de Custos, Estrutura Regimental, Planejamento Orçamentário, Políticas Públicas, 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gestão de Riscos e Integridade, Dimensionamento da Força de Trabalho, Mapeamento e Redesenho 
de processos (com ou sem automação) e Carta de Serviços. Além disso, ela também é utilizada na comunicação dos valores públicos entregues para a sociedade, 
uma vez que permite uma visão ampla das rotinas, dos macroprocessos, dos processos e dos produtos entregues pelo Ministério. 

Ao longo de 2019 foi realizado uma ampla revisão da Cadeia de Valor do MJSP, em especial, devido às alterações na estrutura regimental do Ministério, 
e também com o objetivo de alinhar os macroprocessos e processos com as perspectivas dos gestores e da alta liderança do MJSP e, consequentemente, 
tornando-a mais aplicável no âmbito do órgão. A Cadeia de Valor do MJSP encontra-se devidamente publicada no site: https://www.justica.gov.br/Acesso/
governanca/planejamento-estrategico.
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Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra lavagem de Dinheiro

PF / SENAJUS / SENASP

GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

 GESTÃO DA POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

PF

DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

PF

PRF / PF / SEOPI / SENASP

PF

 Fomentar a indução e a disseminação de ações
de valorização de pessoal de segurança pública

Credenciar empresas de 
segurança de trânsito

 Atualizar doutrina em segurança
pública e de inteligência penitenciária

Controlar a execução das atividades 
de segurança privada

 Fomentar conhecimento de temas
afetos à segurança pública

Controlar a aquisição e a movimentação 
de armas de fogo de uso permitido

 Promover capacitações em
segurança pública

Controlar a produção e a movimentação 
de precursores químicos

SENASP

PRF

Gestão do conhecimento em segurança pública e valorização de profissionais

Acreditação e Fiscalização de Atividades Afetas à Segurança Pública

GM / SE / AECI

Realizar monitoramento e avaliação da execução do PNDS

 Gerir a integração de sistemas de
 dados e informações de interesse

da Segurança Pública

DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

 Apoiar a estruturação das
instituições de segurança pública

SENASP

Gerir Investigações Criminais

PF

 Garantir segurança patrimonial e pessoal em
rodovias federais

 Gerir operações policiais e suporte tático
e técnico operacionais Realizar escolta e segurança de dignitários e autoridades Prover Proteção a Testemunhas e Réus Colaboradores

Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em rodovias federais e 
em áreas de interesse da União

 Gerir ações de inteligência policial para a produção de conhecimentos no interesse da
investigação criminal

PRF PRF / PF PRF / PF PF

PRF PF

 Gerir bancos de dados biométricos
afetos à segurança pública

PF / SENASP

Gerir estabelecimentos penais federais

DEPEN DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

Produzir informações integradas em segurança pública

Promover educação para o trânsito

PRF

Fiscalizar o trânsito em rodovias federais

 Promover o fortalecimento de
 mecanismos de governança em

segurança pública
SENASP

DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

 Gerir estratégia de operações
integradas de segurança pública

 Gerir inteligência do
Sistema Penitenciário

DEPEN

Gerir operações da Força Nacional

SENASP

 Gerir conhecimento e ações de
inteligência em segurança pública

PRF / PF / SEOPI

Realizar Identificação Criminal Gerir Atividades Criminalísticas

PF PF

 Gerir dados, informações e estatísticas
do sistema prisional

DEPEN

 Fomentar a indução e a
 disseminação de ações de

prevenção em segurança pública

SENASP

   Coordenação estratégica de integração, inteligência e operações em segurança pública

PF

 Controlar o fluxo
migratório internacional

 Promover o resgate emergencial
 e o atendimento pré-hospitalar

em rodovias federais

 Promover a segurança e a
livre circulação nas rodovias federais

 Realizar atividades de Polícia Marítima,
Aeroportuárias e de Fronteiras

 Controle migratório e polícia aeroportuária, marítima e de fronteiras  Gestão de segurança viária

 Gestão de investigações e operações em segurança pública

 Coordenação da implantação da política nacional de segurança pública e defesa social

SENAJUS

Prevenção e 
Combate à 

Corrupção e 
à Lavagem 
de Dinheiro

Proteção e 
Segurança da 
Sociedade
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Gestão efetiva 
e eficiente 

de recursos 
apreendidos 

do crime para 
financiamento de 
políticas públicas

Garantia de 
direitos do 
cidadão, do 

migrante, do 
refugiado e dos 
povos indígenas

Defesa da 
concorrência e 
do consumidor

PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DO CIDADÃO

 GESTÃO DE ATIVOS E DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

 DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DO CONSUMIDOR

 Promover a demarcação e
 regularização fundiária de

terras indígenas

SENADSENAD

CADE SENACON

 Fortalecer a rede de controle e
participação social na execução penal

 Controlar concentrações
 de mercado

 Gerir a Política Nacional das
Relações de ConsumoDisseminar a cultura da concorrência  Coordenar o Sistema Nacional

de Defesa do Consumidor
 Combater cartéis e abuso

de posição dominante
 Gerir a produção do conhecimento

sobre a defesa do consumidor

Gerir ativos Articular a Política sobre Drogas

Fiscalizar a adoção internacional de 
crianças e adolescentes

Gerir a política de 
classificação indicativa 
para obras audiovisuais

 Fomentar a aplicação de alternativas penais
em substituição à prisão

 Promover a gestão territorial e
ambiental em terras indígenas

 Promover os direitos sociais, 
 culturais e de cidadania dos

povos indígenas

 Promover a Cooperação Governamental Internacional
 para o Controle de Concentrações

e Combate a Condutas Anticompetitivas

 Promover a defesa do consumidor junto aos
 órgãos federais, agências reguladoras

e mercado de consumo

 Gerir ações de garantia da efetividade
das decisões do CADE

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

 em âmbito nacional

Gerir a Política de Prevenção e Reparação de Danos Coletivos e Difusos

Promover estudos e diagnósticos 
sobre o sistema de justiça

Articular políticas de 
modernização,  aprimoramento 
e acesso ao sistema de justiça

Disseminar conhecimento sobre 
métodos consensuais de 

solução de conflitos 

 Promover a proteção territorial e dos
povos indígenas isolados

Coordenar a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Qualificar Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIP e 

Organizações Estrangeiras - OE

 Preservar e promover os bens
culturais dos povos indígenas

 Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos
estabelecimentos prisionais

 Articular medidas para efetivar a
arrecadação de recursos Fomentar a Política sobre Drogas

 Promover ações de reintegração social
em estabelecimentos penais

 Decidir sobre reconhecimento da
condição de refugiado

 Decidir sobre concessão, perda e cancelamento de
autorizações de residência

Produzir conhecimento na temática migratória

 Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização,
igualdade de direitos e apátrida

 Decidir sobre processos de autorização de
 residência laboral a imigrantes

Decidir sobre processos de expulsão

Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais

 Garantia dos direitos da população prisional Garantia dos direitos dos migrantes e refugiados

Proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas

Enfrentamento ao tráfico de pessoas

Garantia dos direitos da criança e do adolescente Proteção dos direitos do cidadão

DEPEN SENAJUS

FUNAI
SENAJUS

SENAJUSPF

SENAJUS

CFDD

 Gestão de ativos e efetivação da arrecadação

 Proteção da concorrência Defesa do consumidor

 Gestão e articulação da política sobre drogas
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Acesso à 
informação

Participação 
e suporte 
à tomada 

de decisão 
do Governo 

Federal

 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NACIONAL

 COOPERAÇÃO GOVERNAMENTAL E INTERSETORIAL 

GOVERNANÇA, GESTÃO E SUPORTE

 Gerir o Sistema de Gestão de
Documentos de Arquivo - SIGA Preservar o patrimônio documental nacional Gerir a Política Nacional de Arquivos  Preservar o patrimônio documental e bibliográfico relativo

 às sociedades indígenas e à política indigenista

Gerir a cooperação jurídica internacional

 Conduzir negociações de acordos e
consultas bilaterais e multilaterais

Promoção do Acesso ao Patrimônio Documental Nacional

 Articulação internacional  Articulação entre os poderes 

Gestão e controle institucional Gestão de pessoas Comunicação Gestão da logística

FUNAIAN

SENAJUS / CADE / AN / PF

SENAJUSSENAJUS SENAJUS

 Instruir e opinar sobre processos de declaração
 de utilidade pública para fins de desapropriação

para fins de interesse público

 Instruir e opinar sobre processos de
 provimento e vacância relacionados a

 membros do Poder Judiciário

 Qualificar a elaboração normativa, em articulação com
atores do Poder Público e da sociedade Analisar atos para sanção ou veto presidencial

AEAL / DEPEN / PF / PRF / SENACON / SENAD / SENAJUS / SENASP / SEOPI

CONJUR / CADE / FUNAI / AN

GM / PRF/ PF/ DEPEN / CADE / FUNAI

ASINT

SE / AN / CADE / PF / PRF / DEPEN / FUNAI

AECI / FUNAI / CADE 

AFEPAR

CONJUR / CADE / FUNAI / AN

GM / SE

SE / PF

COGER / FUNAI / DEPEN / PF / PRF 

SE / AN / CADE / PF / PRF / DEPEN / FUNAI

SE / AN / CADE / PF / PRF
DEPEN /  FUNAI

AEAL

SE / SENAJUS / SENACON / SENAD
SENASP / SEOPI / DEPEN / PRF / PF

CADE / AN / FUNAI 

GM / SE / CONJUR / SENAJUS / SENACON 
SENAD / SENASP / SEOPI / DEPEN / PRF/ PF  

CADE / AN / FUNAI 

AEAL

ANAN

Gerir estratégia

Gerir estrutura organizacional

Gerir informações de custos

Realizar atos de correição

Gerir portfólio de 
programas e projetos

Prover assessoria de 
assuntos legislativos

GM/ PRF/ PF/ DEPEN/ CADE/ FUNAI/ AN SE/ AN/ CADE/ PF/ PRF/ DEPEN/ FUNAI

Promover a transparência, o acesso 
à informação e o controle social  Gerir informação

 Gerir Políticas Públicas

Prover consultoria jurídica

Gerir ouvidoria

Prover assessoria internacional

Gerir processos organizacionais

Gerir riscos, integridade 
e controle interno

Gerir atos de 
aposentadoria e pensões Gerenciar soluções de TIC

Gerir comunicação 
institucional

Gerir saúde e segurança 
ocupacional

Gerenciar serviços 
e suporte de TIC

Promover a 
comunicação interna

Gerir programa de estágio 

Avaliar gestão de TIC

Gerir relacionamento 
com a imprensa

Gerir despesas de pessoal

Gerenciar processos 
de TICGerir informação funcional 

Prover governança de TIC
Gerir o desenvolvimento 
humano organizacional 

Prover assessoria 
parlamentar e federativa

 Prestar contas da gestão
Gerir transferências públicas

Gestão orçamentária, 
financeira e contábil

Governança da 
tecnologia da informação

GM / SE / SENAJUS 
SENACON / SENAD 

SENASP / SEOPI 
DEPEN / PRF / PF 

CADE / AN / FUNAI 

GM / SE / SENAJUS / SENACON 
SENAD / SENASP

SEOPI/ DEPEN / PRF / PF / CADE 
AN / FUNAI / AFEPAR

SE / PF/ FUNAI / DEPEN /CADE

SE / DEPEN / PF / PRF/ CADE
 AN / FUNAI

SE / PF / PRF/ CADE / AN / FUNAI

SE / DEPEN / PF / PRF/ CADE / AN 
FUNAI / SENASP

SE / DEPEN / PF / PRF/ CADE
 SENASP / AN / FUNAI 

GM

Gerir programação 
financeira

Gerir orçamento

Gerir contabilidade

Gerir suprimentos

Gerir patrimônio

Gerir contratos de 
aquisição de bens e 

de serviços 

Gerir projetos 
de arquitetura e 

engenharia

Gerir o planejamento 
das contratações e a 

seleção de fornecedores

Gerir emendas 
parlamentares
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MJSP

POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

A atuação do Ministério está também alinhada com as políticas e programas do governo federal. Dentre elas destaca-se o Plano Plurianual – PPA, instrumento 
previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. 
Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.

Os Programas Temáticos do PPA são os principais instrumentos que expressam e orientam as ações do governo com intenção de integrar os entes e setores, 
com o objetivo de entregar bens e serviços à sociedade a partir de recortes nas políticas públicas. Assim, otimizando recursos sejam eles financeiros, humanos, 
logísticos ou materiais. As ações, por sua vez, são um conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa governamental. A ação 
pode ser um projeto, uma atividade ou uma operação especial.

O MJSP está inserido no Programa 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública do PPA 2016-2019 que tem por objetivo propiciar os meios de ações, projetos e 
atividades a garantia e a proteção social, a igualdade de oportunidades, o acesso e disponibilidade de serviços de atuação do Estado, que formam a base da política 
de acesso à justiça, à segurança pública e à promoção e proteção de direitos da cidadania, que possibilitarão a coesão social exigida para o desenvolvimento do 
País e a consolidação do Estado Democrático de Direito. 

Além dos objetivos e metas do PPA, o Ministério também possui inciativas que visam atender os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, agenda mundial adotada em 2015 pela Cúpula das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável a serem atingidas até 2030.



33

Abaixo os detalhes dos Objetivos e Metas do PPA e suas vinculações com os objetivos da ODS:

Objetivo Meta Unidade Responsável Principais Resultados Endereço Eletrônico Relação com ODS

1039 - Promover a redução de 
homicídios zvulneráveis e atuação 
integrada em áreas críticas

0455 - Reduzir em 15% o número 
de homicídios.

Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP

Instituição da Política Nacional 
de Segurança Pública e Defesa 
Social (PNSPDS) e do Sistema 
Único de Segurança Pública 
(SUSP), por meio da Lei 
13.675/2018

1. http://www.planejamento.gov.br/
assuntos/planeja/plano-plurianual.

2. https://www.camara.leg.br/
internet/comissao/index/mista/orca/
ppa/ppa_2016_2019_avaliacao2018/
Relatorio.pdf

16.1 - Reduzir 
significativamente todas 
as formas de violência e 
as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os 
lugares

045H - Celebrar e implementar 
27 planos integrados com os 
estados no âmbito do Pacto 
Nacional de Redução de 
Homicídios

Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP 
e Secretarias Estaduais

16.1 - Reduzir 
significativamente todas 
as formas de violência e 
as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os 
lugares

0501 - Promover ações 
articuladas entre as Forças 
Armadas, Força Nacional, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícias Civis Estaduais, 
Polícias Militares Estaduais e 
Guardas Municipais

Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP 
e Secretarias Estaduais

Não há relação

1040 - Promover a redução da 
violência no trânsito das rodovias 
federais

043Q - Reduzir os acidentes 
graves em rodovias federais de 
298 para 260 a cada 1 milhão de 
veículos da frota nacional

Polícia Rodoviária Federal 
- PRF

3.6 - Até 2020, reduzir 
pela metade as mortes e 
os ferimentos globais por 
acidentes em estradas

PROGRAMA 2081 - JUSTIÇA, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
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043R - Reduzir o número de 
mortos em acidentes em 
rodovias federais de 98 para 80 
a cada 1 milhão de veículos da 
frota nacional

Polícia Rodoviária Federal 
- PRF

A taxa de mortalidade aferida 
este ano foi de 53,12 mortes 
por um milhão de veículos, 
tangenciando a meta com 0,8% 
acima do teto estabelecido 
e a taxa de acidentes graves 
encontra-se 2,1% abaixo do 
teto da meta para 2018

1. http://www.planejamento.gov.br/
assuntos/planeja/plano-plurianual

2. https://www.camara.leg.br/
internet/comissao/index/mista/orca/
ppa/ppa_2016_2019_avaliacao2018/
Relatorio.pdf

3.6 - Até 2020, reduzir 
pela metade as mortes e 
os ferimentos globais por 
acidentes em estradas

1041 - Fortalecer o enfrentamento 
à criminalidade, com ênfase nas 
organizações criminosas, tráfico, 
corrupção, lavagem de dinheiro e 
atuação na faixa de fronteira

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

Polícia Federal - PF Operação Égide, nas rodovias 
federais do país foram 
aprendidas 1.663 armas, 
299.051 quilos de maconha, 
18.403 quilos de cocaína, 6.389 
veículos recuperados e 33.128 
pessoas detidas

http://www.planejamento.gov.br/
assuntos/planeja/plano-plurianual

https://www.camara.leg.br/internet/
comissao/index/mista/orca/ppa/
ppa_2016_2019_avaliacao2018/
Relatorio.pdf

16.4 - Até 2030, reduzir 
significamente os fluxos 
financeirose de armas ilegais, 
reforçar a recuperação 
e devolução de recursos 
roubados, e combater 
todas as formas de crime 
organizado

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

Polícia Federal - PF Não há relação

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

Polícia Rodoviária Federal 
- PRF

Operação Égide, nas rodovias 
federais do país foram 
aprendidas 1.663 armas, 
299.051 quilos de maconha, 
18.403 quilos de cocaína, 6.389 
veículos recuperados e 33.128 
pessoas detidas

http://www.planejamento.gov.br/
assuntos/planeja/plano-plurianual

https://www.camara.leg.br/internet/
comissao/index/mista/orca/ppa/
ppa_2016_2019_avaliacao2018/
Relatorio.pdf

16.4 - Até 2030, reduzir 
significamente os fluxos 
financeirose de armas ilegais, 
reforçar a recuperação 
e devolução de recursos 
roubados, e combater 
todas as formas de crime 
organizado

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

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

Secretaria Nacional de 
Justiça - SENAJUS

16.3 - Promover o Estado de 
Direito, em nível nacional e 
internacional, e garantir a 
igualdade de acesso à justiça, 
para todos
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045Q - Alcançar 6 milhões de 
acessos do cidadão ao acervo da 
memória nacional no período 
2016-2019

Arquivo Nacional - AN Não há relação

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

Arquivo Nacional - AN Não há relação

045U - Aprimorar o atendimento 
de demandas de migrantes, 
reduzindo o tempo médio dos 
processos de naturalização, 
igualdade de direitos e residência

Secretaria Nacional de 
Justiça - SENAJUS

10.7 - Facilitar a migração 
e a mobilidade ordenada, 
segura, regular e responsável 
das pessoas, inclusive por 
meio da implementação 
de políticas de migração 
planejadas e bem geridas

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

Secretaria Nacional de 
Justiça - SENAJUS

SPM

SDH/CONATRAE

Aprovação do Decreto nº 
9.440, de 3 de julho de 
2018 - III Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas que deverá ser 
executado no prazo de quatro 
anos (2018- 2022)

1. http://www.planejamento.gov.br/
assuntos/planeja/plano-plurianual.

2 . https://www.camara.leg.br/
internet/comissao/index/mista/orca/
ppa/ppa_2016_2019_avaliacao2018/
Relatorio.pdf

16.2 - Acabar com abuso, 
exploração, tráfico e todas as 
formas de violência e tortura 
contra crianças

1044 - Aperfeiçoar a coordenação 
estratégica e a atuação integrada 
das forças de segurança pública e 
instituições parceiras

0458 - Fomentar o 
funcionamento de 27 Gabinetes 
de Gestão Integrada - GGIs 
estaduais

Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP

16.1 - Reduzir 
significativamente todas 
as formas de violência e 
as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os 
lugares
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045A - Implantar Centros 
Integrados de Comando e 
Controle em todas as capitais

Secretaria de Operações 
Integradas - SEOPI

16.1 - Reduzir 
significativamente todas 
as formas de violência e 
as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os 
lugares

045F - Capacitar mais de 855.000 
profissionais de segurança 
pública até 2019, em diversas 
temáticas, com ênfase na 
redução de homicídios, na 
prevenção e no enfrentamento 
à criminalidade violenta, 
considerando a transversalidade 
das temáticas racial, de 
igualdade de gênero e de direitos 
humanos

Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP

16.1 - Reduzir 
significativamente todas 
as formas de violência e 
as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os 
lugares

045K - Sistematizar dados de 
segurança pública no âmbito do 
Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Prisionais 
e sobre Drogas – Sinesp

Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP

O Sinesp foi vencedor do 
22º Concurso Inovação 
2018 da Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP)

16.1 - Reduzir 
significativamente todas 
as formas de violência e 
as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os 
lugares

1045 - Promover sistema penal 
justo e que viabilize a reintegração 
social

045B - Aumentar de 130 mil para 
250 mil o número de pessoas 
presas que participam de 
atividades laborais, incluindo a 
inserção laboral em cooperativas 
sociais

Departamento Penitenciário 
Nacional - DEPEN

16.1 - Reduzir 
significativamente todas as 
formas de violência e as taxas 
de mortalidade relacionada, 
em todos os lugares
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045G - Promover a modernização 
e qualificação de 120 
estabelecimentos prisionais com 
requisitos mínimos de estrutura, 
aparelhamento e serviços, 
visando a humanização do 
sistema penal

Departamento Penitenciário 
Nacional - DEPEN

Inauguração da 5ª quinta 
Penitenciária Federal em 
Brasília

1. http://www.planejamento.gov.br/
assuntos/planeja/plano-plurianual.

2. https://www.camara.leg.br/
internet/comissao/index/mista/orca/
ppa/ppa_2016_2019_avaliacao2018/
Relatorio.pdf

Não há relação

045J - Promover a redução do 
número de pessoas presas

Departamento Penitenciário 
Nacional - DEPEN

16.3 - Promover o Estado de 
Direito, em nível nacional e 
internacional, e garantir a 
igualdade de acesso à justiça, 
para todos

1046 - Fortalecer a defesa da 
concorrência e do consumidor por 
meio da ampliação da escala e da 
efetividade das políticas públicas

045L - Analisar Atos de 
Concentração com celeridade, 
mantendo o tempo médio de 
instrução pelo rito sumário 
abaixo de 30 dias, priorizando 
a solução de problemas 
concorrenciais por meio de 
acordos

Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE

Não há relação

045M - Investigar infrações 
contra a ordem econômica 
com mais celeridade de modo 
que o número de casos em 
investigação há mais de 5 anos 
não ultrapasse 20% do estoque

Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE

Não há relação



38

045O - Elevar a efetividade 
do combate a condutas 
anticompetitivas, por meio de 
uso crescente de técnicas de 
investigação e de gestão de 
processos

Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE

Não há relação

045R - Ampliar em 60% o 
número de atendimentos 
realizados aos consumidores, 
alcançando mais de 15 milhões 
de atendimentos ao final de 2019

Secretaria Nacional do 
Consumidor - SENACON

Expansão da Plataforma 
Consumidor.gov.br

Não há relação

045T - Aprimorar as ações de 
produção do conhecimento 
referente aos direitos do 
consumidor por meio do 
fortalecimento da Escola 
Nacional de Defesa do 
Consumidor (ENDC) e do Centro 
de Inteligência em Defesa do 
Consumidor

Secretaria Nacional do 
Consumidor - SENACON

Não há relação

O planejamento das ações de governo relacionadas ao uso de álcool e outras drogas foi focado na redução de seu impacto social, priorizando os 
segmentos mais expostos a essas consequências, seja por características de seu ciclo de vida, como as crianças e os adolescentes, seja por encontrarem-
se em situação de maior vulnerabilidade social.O MJSP passou por alterações significativas em sua estrutura organizacional no ano de 2019. A partir da 
edição da Medida Provisória – MP nº 870, de 1º de janeiro de 2019 juntou-se novamente os órgãos do MJ e o MSP, passando a se chamar MJSP. Nesse 
contexto, as competências relacionadas à Prevenção, Cuidado e Reinserção Social que antes eram atribuições da SENAD do MJSP, foram direcionadas 
para a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, do Ministério da Cidadania.

Dessa forma, no âmbito do PPA, o Programa 2085 - Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social, foi 
atribuído ao Ministério da Cidadania, ficando a cargo do MJSP apenas a iniciativa de 05J1 – Reestruturação do sistema de gestão e alienação de bens do 
Fundo Nacional Antidrogas, em articulação com outros entes federativos, para fortalecer o financiamento das políticas públicas sobre drogas.

Tabela 3 – Programa 2081
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AMBIENTE EXTERNO

Em um mundo cada vez mais globalizado, os Estados precisam adotar, de forma conjunta, respostas regionais e globais eficazes para 
enfrentar problemas que são comuns a todos. Assim, com a preocupação de encontrar soluções sinérgicas para lidar com fenômenos 
comuns, em 2019 o MJSP intensificou esforços para impulsar a adesão do Brasil a Convenções Multilaterais e a negociação de acordos e 
memorandos interinstitucionais bilaterais, nas diversas áreas de sua competência. O órgão se fez presente, também, em foros internacionais 
e organizou eventos com a participação de especialistas estrangeiros, ciente de que esses são espaços propícios para o compartilhamento 
de boas práticas e o desenvolvimento de mecanismos mais ágeis de cooperação.  

O MJSP foi atuante, igualmente, nas atividades de 
cooperação técnica para o desenvolvimento e nas 
ações de assistência humanitária internacionais. 

Atos Internacionais

Atos internacionais correspondem, segundo a prática 
brasileira, a tratados, acordos, memorandos de 
entendimento, ajustes complementares, convenções ou 
protocolos que criem normas e regulamentos entre as Partes. 
No âmbito do MJSP, cabe às áreas técnicas a negociação desses 
atos, em parceria, com a Assessoria Especial Internacional - ASINT.

Foram assinados, em 2019, 37 Atos Internacionais, entre Tratados 
e Memorandos de Entendimento interinstitucionais, com 14 países 
e 2 Organismos Internacionais.
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Ainda, foram iniciadas as negociações para a futura assinatura de 96 Atos com 37 países e 8 Organismos Internacionais, em temáticas 
diversas:

Gráfico 1 – Atos Internacionais
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Convenção de Budapeste 

O Comitê de Ministros do Conselho da Europa convidou o Brasil a aderir 
à Convenção sobre Crimes Cibernéticos, também conhecida como 
Convenção de Budapeste, celebrada em 2001. O processo foi iniciado 
em julho de 2019, quando o Governo brasileiro manifestou, 
oficialmente, sua intenção de aderir ao instrumento internacional. 
O ingresso nesse acordo de cooperação proporcionará às 
autoridades brasileiras acesso mais ágil a provas eletrônicas 
sob jurisdição estrangeira, além de mais efetiva cooperação 
jurídica internacional voltada à persecução penal dos crimes 
cibernéticos.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fez 
o pedido ao Ministério das Relações Exteriores - MRE com 
base em pareceres técnicos da PF e do DRCI.

Uma vez signatário, o Brasil se unirá a grupo internacional 
que inclui países como Argentina, Austrália, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Estados Unidos, Japão, Paraguai, República 
Dominicana e membros da União Europeia, entre outros.

O MJSP organizou, em 2019, 14 eventos internacionais, entre cursos 
e seminários, no Brasil e no exterior, com a participação de 18 países 
e 05 organismos internacionais, nos seguintes temas:

Eventos e Cursos internacionais organizados pelo M
JSP
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Evento nas Nações Unidas

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro - ENCCLA foi apresentada, segundo 
tratativas da ASINT, em um Special Event na 8ª Sessão da 
Conferência da Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção Uncac, em Abu Dhabi, Emirados Árabes. 

Visitas Internacionais

Com o intuito de intensificar o trabalho de cooperação 
entre os países e determinar estratégias conjuntas de 
atuação, integrantes do MJSP reuniram-se, em 2019, 
com 92 autoridades estrangeiras que atuam no Brasil, 
entre Embaixadores e Adidos Policiais.

Ainda, autoridades estrangeiras de 22 países e Organismos 
Internacionais, em missão oficial no Brasil, visitaram o 
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e 
diversos representantes das unidades do MJSP.

LEGENDA
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Missões Internacionais

Servidores do MJSP realizam missões 
oficiais ao exterior com o objetivo 
de participar de foros internacionais, 
seminários, reuniões, atividades de 
capacitação, mas também, para fazer 
escolta de autoridade, de testemunha ou 
de passageiro custodiado. 

Em 2019, alguns projetos prioritários 
do MJSP, como o “Centro Integrado 
de operações de Fronteira”, o “Em 
Frente Brasil” e o projeto de gestão 
de bens apreendidos, por exemplo, 
foram aperfeiçoados baseando-se em 
experiências bem-sucedidas no exterior. 
Assim, colaboradores do MJSP fizeram 
visitas técnicas a alguns países, com o 
objetivo de conhecer essas boas práticas. 

Ademais, as ações de assistência humanitária 
também ensejaram deslocamentos externos. 

Foram processados, no ano de 2019, 
1.279 afastamentos do País, para 68 
Estados distintos.

O MJSP está presente nos seguintes países

África do Sul China França Letônia
Alemanha Chipre Gana Malásia
Antártica Colômbia Geórgia México Rússia
Argentina Costa Rica Grécia Moçambique Singapura
Austrália Cuba Guatemala Nicarágua Suíça
Áustria Dinamarca Guiana Noruega Suriname
Azerbaijão Egito Guiana Francesa Países baixos Tailândia
Bélgica El Salvador Guiné Bissau Panamá Taiwan
Bolívia Emirados Árabes Unidos Irlanda Paraguai Turquia
Botswana Equador Israel Peru Uruguai
Cabo Verde Espanha Itália Polônia Holanda
Canadá Estados Unidos da América Jamaica Portugal Honduras
Catar Etiópia Japão Reino Unido Índia
Chile Filipinas Jordânia República Dominicana Inglaterra

Gráfico 2 – Missões Internacionais
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Projetos de Cooperação Técnica

Programas, projetos e atividades de cooperação técnica para o desenvolvimento são linhas da política externa brasileira, e acontecem 
do Brasil para o exterior e do exterior para o País, sob os formatos bilateral (com dois países), trilateral (três países ou dois países e um 
Organismo Internacional) ou multilateral (com a participação de Organismo Internacional).

A cooperação recebida visa a acelerar o processo de fortalecimento institucional, por meio de transferência de tecnologia e conhecimento. 
A cooperação prestada desenvolve-se em resposta a demandas oficialmente recebidas. 

No âmbito da justiça e da segurança pública, foram promovidos, em 2019, projetos de cooperação técnica, bilateral e multilateralmente, 
com 05 países e 12 Organismos Internacionais.

Cooperação Técnica Prestada e Recebida - Bilateral Cooperação Técnica Recebida - Multilateral

Recebida
Equador

Alemanha Prestada Prestada e Recebida
Estados Unidos da América Haiti Bolívia
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Programa de assistência técnica europeu 
denominado EL PAcCTO

O EL PacCTO é um programa de assistência 
técnica contra o crime organizado transacional. 
Provê atividades de cooperação regional em 
três eixos (policial, penitenciário e justiça) e 
conta com financiamento da União Europeia. 
O MJSP participa dos três eixos do programa, 
cuja coordenação transversal está a cargo da 
ASINT.

No eixo penitenciário, representado pelo 
DEPEN, o programa apoia a criação de uma 
rede de cooperação e de intercâmbio de 
informações entre sistemas de detenção dos 
países do Mercosul, a REDCOPEN, que teve 
o aval dos ministros da Justiça no último 
encontro do bloco, em Buenos Aires.

No eixo policial, coordenado no Brasil pela PF, estão  em curso  iniciativas como a Rede Jaguar de especialistas na luta contra crimes 
ambientais; a Rede de policiais especializados na luta contra a lavagem de dinheiro e a Rede ELIPSIA (Europa Latinoamérica Iniciativa de 
Protección y Seguridad de la Infancia y Adolescencia).

O eixo de justiça, cuja representação no MJSP está a cargo do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 
- DRCI, discute a implantação de meios eletrônicos para a maior efetividade da cooperação jurídica.



46

Ações de Assistência Humanitária

O MJSP integra o Grupo de Trabalho Interministerial sobre 
Cooperação Humanitária Internacional, aprovado pelo Decreto 
nº 9.860, de 05 de junho de 2019.

No âmbito do GTI-Humanitário, O MJSP integrou duas operações 
de assistência humanitária no primeiro semestre de 2019. A 
primeira, a operação de apoio humanitário à Venezuela, contou 
com o auxílio da PF e da PRF, e incluiu o envio de medicamentos 
e gêneros de primeira necessidade à população daquele país. 
Agentes da PF e PRF foram responsáveis pelos esquemas de 
segurança para atender às necessidades da operação. Também 
atuaram nos procedimentos de controle migratório relativos aos 
motoristas do comboio venezuelano, na Base Aérea de Boa Vista.

Na segunda, realizada de março a junho de 2019, a FNSP auxiliou no 
resgate às vítimas do ciclone tropical que atingiu mais de 1,8 milhão 
de pessoas em Moçambique.  Ao todo, 44 efetivos da FNSP atuaram 
na ajuda humanitária.

Todas as reuniões no MRE e as ações foram acompanhadas pela 
ASINT.

Retirada de árvores em Centro Educacional que atende 720 
crianças da comunidade de Dondo

Retirada de árvores em Guara-Guara, demarcação de vias e lotes 
para beneficiar 537 famílias, 2.700 pessoas atendidas

Distribuição de cestas básicas para 350 famílias, 1.750 pessoas 
beneficiadas em Lamego

Desobstrução de vias na região de Búzi, benefeciando cerca de 
12 mil pessoas

Desobstrução de aproximadamente 50 km de estrada entre as cidades 
de Guara-Guara e Bopira. Mais de 7 mil pessoas beneficiadas

Desobstrução de vias de acesso à Nhameseguere, contrução de 
duas pontes, aproximadamente 7.000 pessoas beneficiadas

Montagem de barracas em acampamentos para desabrigados, para 
470 famílias em Beira, aproximadamente 2.300 pessoas atendidas

FORÇA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 
EM MOÇAMBIQUE

Tabela 4 – Força Nacional de Segurança Pública em Moçambique
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Operação Acolhida

O programa humanitário Operação Acolhida, coordenado no MJSP pela SENAJUS, é considerado, na comunidade internacional, uma ação 
exemplar e de sucesso. A atuação do poder público, sistêmica e integral, buscou assegurar a dignidade da população venezuelana vulnerável 
afetada, inclusive contingente significativo de indígenas das etnias Warao e Eñepá. A Operação Acolhida está estruturada em torno a três 
eixos: ordenamento de fronteira (para recepção, identificação, documentação, triagem e cuidados médicos básicos aos venezuelanos que 
chegam ao Brasil pela fronteira com Roraima); abrigamento (para acomodação em abrigos e albergues na zona fronteiriça, com alimentação, 
educação, cuidados em saúde e proteção social); interiorização (para descolamento a diferentes estados do país e apoio à inserção econômica 
e social dos imigrantes e refugiados). A Operação Acolhida conta com a participação ativa de sete organismos internacionais.

Pagamento de dívida de Organismo Internacional - COMJIB

O MJSP logrou honrar pagamento com as cotas devidas à Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos - COMJIB. Com a 
medida, o órgão pode voltar a votar nas deliberações da Conferência e participar dos grupos de trabalho que visam ao aperfeiçoamento do 
sistema de justiça da região. 

Assim, durante a 21ª Assembleia Plenária da COMJIB, realizada na cidade de Medellín, na Colômbia, em julho de 2019, o MJSP pode assinar 
um acordo de transmissão eletrônica de pedidos de cooperação jurídica entre Autoridades Centrais. O acordo, denominado “Tratado de 
Medellín”, constitui uma valiosa ferramenta para dar celeridade aos pedidos de cooperação jurídica. O DRCI da Senajus/MJSP é autoridade 
central designada para a maior parte dos tratados internacionais e dos acordos bilaterais de assistência legal mútua.

Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul 

A L Reunião de Ministros da Justiça - RMJ, a XLIV Reunião de Ministros do Interior e da Segurança - RMIS e a XXIII Reunião de Chefes de Polícia 
e Forças de Segurança foram realizadas no dia 7 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu. As reuniões ministeriais foram precedidas de duas 
rodadas de encontros técnicos por sistema de videoconferência.
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 ▪ Reunião de Ministros da Justiça (RMJ) 

Durante o encontro ministerial da justiça, o Brasil apresentou uma 
proposta de Acordo Simplificado em Cooperação Civil, Comercial, 
Trabalhista e Administrativa aplicável às Localidades Fronteiriças entre 
os Estados Partes e Estados Associados do MERCOSUL.

No Grupo Especializado em Assuntos Penitenciários, as delegações 
presentes compartilharam informações sobre a Rede de Cooperação 
Penitenciária (REDCOPEN) por meio da qual os países passam a ter 
acesso à plataforma Palas. 

 ▪ Reunião de Ministros do Interior e da Segurança (RMIS)

Durante a reunião ministerial, foi aprovada a Declaração de Foz 
do Iguaçu dos Ministros da Justiça e do Interior e da Segurança 
do Mercosul e Estados Associados para o Combate aos Delitos 
Cibernéticos. A Declaração busca destacar a importância de 
combate ao delito cibernético por meio do desenvolvimento de 
ações coordenadas no âmbito da Convenção de Budapeste.

Os Ministros aprovaram, ainda, a proposta de Acordo de Cooperação 
Policial, aplicável aos espaços fronteiriços entre os Estados Partes 
do MERCOSUL e os Estados Associados, bem como o Acordo RMIS 
Nº 01/19 “Alinhamentos regionais para o intercâmbio de informação 
sobre solicitações de estatuto de refugiado nos Estados Partes do 
MERCOSUL e Estados Associados”.

Os grupos se reuniram, conjuntamente, em ocasiões diversas para palestras 
do SGT-18 e de especialistas sobre crime organizado e representantes do 
Programa El PAcCto, da Ameripol, da OIM e do ACNUR.

 ▪ Acordo de Cooperação Policial, aplicável aos espaços fronteiriços

A proposta de “Acordo de Cooperação Policial, aplicável aos espaços 
fronteiriços entre os Estados Partes do MERCOSUL e os Estados Associados”, 
aprovada pelos Ministros do Interior e da Segurança, durante a RMIS, 
foi assinada pelos chanceleres, durante a LV Cúpula de Presidentes do 
MERCOSUL, celebrada no Vale dos Vinhedos, em 5 de dezembro de 2019. 
Uma vez que entre em vigor este instrumento permitirá apoio técnico 
mútuo, capacitação, intercâmbio de informação, execução de atividades 
de investigação e perseguição transfronteiriça, entre outras atividades.

 ▪ Diálogos Mercosul – Reino Unido, sobre delitos cibernéticos

Ainda no âmbito da Presidência Pro tempore do Brasil, foi realizado 
o evento pelo MJSP e a Embaixada do Reino Unido. Com o objetivo de 
tratar os desafios e as soluções de crimes cometidos em ambientes 
online, a partir do intercâmbio de experiências, fornecimento de 
dados e a cooperação jurídica, a fim de solucioná-los de modo 
célere. Autoridades de países do Mercosul e especialistas britânicos 
da “National Crime Agency” estiveram presentes.

Cabe ressaltar também, que no ano de 2019 o Ministério passou por 
mudanças, sobretudo relacionadas à sua estrutura regimental.

Com a mudança de governo, foi publicada a Medida Provisória 870, 
de 1º de janeiro de 2019, convertida na Lei nº 13.844, de 18 de 
junho de 2019, criando o MJSP a partir da junção do MJ e o MSP.
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Dentre as principais competências que passaram a integrar a estrutura do novo Ministério em 2019 estão:

a) a prevenção e o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e cooperação jurídica internacional;

b) o enfrentamento às infrações penais em geral, com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes violentos;

c) a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da PF e PRF;

d) o planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

e) promoção da integração e da cooperação entre os órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os órgãos e as 
entidades de coordenação e supervisão das atividades de segurança pública;

f) desenvolvimento de estratégia comum baseada em modelos de gestão e de tecnologia que permitam a integração e a interoperabilidade 
dos sistemas de tecnologia da informação dos entes federativos.

As novas atribuições provenientes da convergência das duas Pastas trouxeram também grandes desafios na busca de melhores resultados no 
cumprimento da missão institucional do Órgão.

Assim, considerando que compreender o ambiente externo é parte fundamental para nortear as ações do Ministério no alcance de seus 
objetivos, foi realizado, em 2019, estudo a fim de identificar os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças do Órgão 
(Matriz SWOT), aprovada por meio da Resolução CGE nº 7, de 30 de setembro de 2019. 

A partir da construção da Matriz SWOT do Ministério destaco abaixo as principais oportunidades e ameaças:
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FATORES
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES RISCOS

Ações estratégicas de segurança pública 
do Governo Federal no âmbito 

nacional e internacional
Crescente sofisticação das práticas criminosas

Fortalecimento de sistemas de inteligência Ataques de facções criminosas a servidores 
das forças de segurança pública

Maior articulação com parceiros nos cenários 
nacional e internacional.

Disparidade da infraestrutura de tecnologia, 
de comunicação e de logística 

de parceiros do Ministério

Projeção e relevância dos temas do Ministério 
para a sociedade e para órgãos das 

esferas governamentais

Elevado impacto social e econômico da 
criminalidade organizada e violenta

Ambiente favorável ao combate à corrupção 
e à criminalidade Fluxo migratório de grupos vulneráveis

Aumento de cooperação entre países
Percepção negativa da sociedade 

em relação às polícias, ao Sistema de Justiça 
e ao serviço público

Alta demanda da sociedade por melhoria 
da segurança pública

Mudanças legislativas que impactam 
negativamente a gestão de políticas públicas

Padronização de equipamentos na temática de 
segurança pública

Disparidades de infraestrutura de órgãos de 
segurança pública no país
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MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Os temas materiais do MJSP foram definidos a partir de critérios que refletem a importância institucional do órgão e as entregas de valor 
à sociedade em curto, médio e longo prazos. A seguir, estão relacionados os 28 projetos destacados ao longo de 2019, que integram os 52 
temas materiais relevantes do MJSP, relacionados aos 10 objetivos estratégicos.

Os temas relevantes definidos guardam também correlação com 8 de 
“17 Objetivos para Transformar o Nosso Mundo”, estabelecidos em 
2015 pela ONU, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas em 
todos os lugares:

Modernização da gestão do Fundo de Direitos Difusos - FDD e da 
gestão das transferências voluntárias da Secretaria Nacional do 
Consumidor

Estruturação do SUSP para o financiamento na modalidade de 
Transferência Fundo a Fundo

Regulamentação do art. 7º, §1º da Lei nº 9.613/98 - lei de lavagem 
de dinheiro

Implantação do processo de gestão de riscos no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública

Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional 
- SISDEPEN

Fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos

Delegacia modelo de investigação e análise financeira

Rede Nacional de Inteligência Penitenciária

Disponibilização do Sistema recall.gov.br

Desenvolvimento de projetos padronizados para unidades penais, 
desenvolvimento e implementação  do Building Information 
Modeling - BIM

Implantação do Programa de Integridade no Ministério da Justiça e 
Segurança Pública

Fomento à criação e estruturação de unidades de combate à 
corrupção nas polícias civis

Sistema para Processamento de Solicitações de Reconhecimento da 
Condição de Refugiado - SISCONARE

Dinamização da plataforma Consumidor.gov.br, com foco na 
desjudicialização

Recomposição das equipes de investigação da Operação Lava Jato

SERPICO

SINESP big data e inteligência artificial

Força de cooperação penitenciária

Em Frente Brasil

Desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo - SIGA da Administração Pública Federal

Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos 
Multibiométricos - ABIS Nacional

Inteligência analítica aplicada no combate à corrupção, lavagem de 
dinheiro e em ações de segurança pública

Reestruturação e reorganização da Rede Nacional de Laboratórios 
de Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB

Esforço concentrado para leilão de ativos do Fundo Nacional 
Antidrogas - FUNAD

Aprimoramento do monitoramento das visitas no Sistema 
Penitenciário Federal

Alerta Brasil 3.0

Rede de Centros Integrados de Inteligência

Maximização da geração de vagas em unidades prisionais

Fronteira Integrada
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GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA DO MJSP 

O Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública - MJSP, repactuado por meio da Portaria nº 675, de 14 de 
agosto de 2017, foi elaborado para o quinquênio 2015-2019, em 
conjunto com todas as unidades do órgão, concomitantemente à 
construção do Plano Plurianual – PPA 2016-2019, fato que permitiu 
maior alinhamento entre esses instrumentos de gestão. Desde a sua 
implementação em 2015, o planejamento estratégico foi objeto de 
repactuações de modo a se ajustar às mudanças organizacionais do 
Ministério e ao contexto da gestão.

Diante da publicação do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, 
que aprovou a nova Estrutura Regimental e o Quadro dos Cargos 
em Comissão e das Funções de Confiança do MJSP, foi identificada a 
necessidade de adequação do Planejamento Estratégico 2015-2019. 
Assim, no intuito de dar continuidade ao planejamento do órgão, e 
tendo em vista a orientação da Agenda de Governo e Governança 
Pública da Casa Civil, foi realizada a revisão da estratégia entre os 
meses de janeiro e março, com ajustes em seu conteúdo de modo a 
realinhar os elementos estratégicos às novas diretrizes e prioridades 
da atual gestão. Tal revisão está de acordo com o previsto no Anexo 
IX, art. 4º, da Portaria MJSP nº 86, de 29 de janeiro de 2019.

A revisão do planejamento estratégico levou em consideração os 
principais desafios da pasta, como o combate à corrupção, ao crime 
organizado e à violência dentro de um ambiente de respeito às 
instituições e ao Estado de Direito, em parceria com os Estados e 
os Municípios, e com a integração dos órgãos de segurança pública.

Além disso, um dos objetivos da instituição consistiu em concentrar 
esforços na gestão e na alienação do produto de crimes de tráfico 
de drogas, para que o Estado possa utilizar de forma mais eficaz os 
bens confiscados, a fim de financiar a segurança pública, contribuir 
na recuperação de dependentes químicos e investir em políticas 
de prevenção. No âmbito do sistema prisional, identificou-se a 
necessidade de auxiliar estados, Distrito Federal e municípios na 
construção de presídios e na elaboração de projetos, de forma a 
garantir o uso efetivo de recursos do Fundo Penitenciário Nacional 
– FUNPEN. Outras grandes temáticas foram objeto de atenção e 
dedicação no Ministério, com políticas voltadas às áreas da defesa da 
concorrência e do consumo, da migração e do refúgio, da memória 
arquivística nacional e dos povos indígenas. 

A partir de tais diretivas, a repactuação do planejamento estratégico 
para 2019 foi aprovada por meio da Portaria MJSP nº 521, de 15 
de maio de 2019. Cabe ressaltar que o conteúdo do planejamento 
estratégico foi detalhado pela Portaria SE nº 1.684, de 10 de 
novembro de 2017, e alterado por sucessivos atos normativos, em 
decorrência de revisões estratégicas. Os documentos essenciais do 
planejamento estratégico tiveram sua última revisão em agosto, 
vigentes até o final do exercício de acordo com a Portaria SE nº 
1.595, de 30 de setembro de 2019 (disponível em http://justica.
gov.br/Acesso/governanca/planejamento-estrategico/planemento), 
sendo eles:
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Reduzir homicídios e 
outros crimes violentos

Aperfeiçoar a coordenação 
estratégica e a integração dos 
órgãos de segurança pública

Aprimorar mecanismos de gestão e de disseminação do conhecimento com foco no público externo

Promover a gestão e a alienação 
do produto de crimes de 

tráfico de drogas

Aperfeiçoar a gestão do 
sistema prisional

Ampliar a escala e a efetividade 
das ações de defesa da concorrência 

e do consumidor

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

Trabalhar para a consolidação do Estado Democrático de Direito
Ser reconhecido pela sociedade como protagonista na defesa da cidadania, na 

proteção de direitos, na integração da política de segurança pública, na 
cooperação jurídica internacional e no combate à corrupção, 

ao crime organizado e ao crime violento.

Promover o acesso à justiça 
e proteger os direitos do cidadão

Promover a valorização e o 
desenvolvimento dos servidores

Aprimorar e intregar a gestão 
e a governança institucional

Fortalecer e ampliar a estrutura e os serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação

SOCIEDADE E GOVERNO

HABILITADORES

FUNDAMENTOS

MISSÃO VISÃO
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Tendo como missão institucional “Trabalhar para a consolidação do 
Estado Democrático de Direito”, o MJSP tem o propósito de assegurar 
à população a preservação de seus direitos e garantias fundamentais 
previstos no art. 5º da Constituição Federal de 1988, notadamente 
na elaboração e na execução de políticas públicas voltadas à 
segurança pública, ao acesso à justiça e à promoção e à proteção 
de direitos. Dentre suas diversas temáticas, o órgão empreende 
esforços no enfrentamento à corrupção, à lavagem de dinheiro, 
ao crime organizado, à criminalidade violenta e ao financiamento 
ao terrorismo. Além disso, atua na defesa da concorrência e do 
consumidor, no aprimoramento da gestão do sistema prisional, na 
garantia de direitos dos cidadãos, dos migrantes, dos refugiados, dos 
povos indígenas e da população prisional, bem como na preservação 
da memória arquivística nacional e na gestão e alienação do produto 
de crimes de tráfico de drogas.

A fim de possibilitar o cumprimento de sua missão, bem como 
alcançar a visão de futuro de “Ser reconhecido pela sociedade como 
protagonista na defesa da cidadania, na proteção de direitos, na 
integração da política de segurança pública, na cooperação jurídica 
internacional e no combate à corrupção, ao crime organizado e ao 
crime violento”, o MJSP desdobrou sua estratégia em objetivos 
estratégicos, os quais estão relacionados a indicadores e a 
projetos estratégicos, disponíveis em http://justica.gov.br/Acesso/
governanca/planejamento-estrategico/planemento.

O Mapa Estratégico do MJSP vigente em 2019 elencou 11 objetivos 
estratégicos a serem acompanhados ao longo do exercício. O 

documento consiste em uma representação visual da estratégia e 
que traduz o foco de atuação do órgão. Esse mapa foi elaborado a 
partir da metodologia Balanced Scorecard – BSC, com adaptação 
ao contexto da administração pública e possui as seguintes 
perspectivas: 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.

Com a finalidade de direcionar os esforços para o alcance dos 
objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores com suas 
respectivas metas, a fim de mensurar o progresso do órgão e 
de identificar pontos de destaque e de melhorias. Além dos 
38 indicadores estratégicos, o MJSP contou com 52 projetos 
estratégicos selecionados para compor a carteira de projetos do 
órgão, de modo a refletir as principais entregas e indicar o grau 
de êxito na consecução das iniciativas voltadas à transformação 
exigida por aqueles objetivos. Para a gestão dos projetos, incluindo 
as atividades de definição, monitoramento e controle da carteira 
estratégica, aplica-se a metodologia do Project Management 
Institute – PMI, como referência e adaptada à realidade do 
Ministério.

A fim de organizar o processo decisório quanto à gestão estratégica, 
gestão de riscos e controles internos, integridade, gestão de 
políticas públicas, transparência e gestão administrativa, o Sistema 
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de Governança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, considerado um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de 
interesse da sociedade, foi definido por meio da Portaria nº 86, de 29 de janeiro de 2019.

O Comitê de Governança Estratégica – CGE, unidade integrante e instância máxima desse Sistema de Governança, possui, dentre outras, a 
atribuição relativa ao tema de gestão estratégica, conforme as seguintes competências:

COMITÊ DE 
GOVERNANÇA 
ESTRATÉGICA

GESTÃO
ESTRATÉGICA

Definir as diretrizes estratégicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Promover o alinhamento e a convergência do planejamento estratégico do 
Ministério com as diretrizes estratégicas

Aprovar e institucionalizar o plano de comunicação 
do planejamento estratégico

Apreciar matérias diversas de relevância estratégica

Monitorar os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas integrantes 
do planejamento estratégico

CGI

Planejar

Monitorar

Avaliar

Revisar



57

De acordo com o Anexo IX da referida portaria, o processo de gestão estratégica envolve a etapa de monitoramento, a qual é realizada 
no âmbito do CGE, e tem como objetivo avaliar e acompanhar, periodicamente, o planejamento estratégico, seus desdobramentos e 
resultados, com o intuito de: acompanhar a implementação da estratégia; identificar possíveis desvios; e, implementar ações corretivas, 
visando o alcance dos objetivos estratégicos. 

Dessa forma, o rito de monitoramento cria condições adequadas para que a alta liderança do Ministério interaja de maneira proativa, 
viabilizando discussões que agregam valor para a tomada de decisões e visam à antecipação de 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 MJSP, acompanhando a evolução do planejamento estratégico, sendo composto pelos seguintes eventos, 
quais sejam:

Reunião Mensal de 
Monitoramento

Reunião Mensal de 
Monitoramento

Reunião Mensal de 
Monitoramento

Reunião de 
Avaliação da 

Estratégia (RAE)

RITO DE 
MONITORAMENTO

Mês

Mês

Mês

Mês

a) Reunião Mensal de Monitoramento: trata-se de oportunidade 
de titulares ou seus representantes apresentarem os resultados de 
indicadores e de projetos relacionados aos objetivos estratégicos afetos 
a suas unidades. Na ocasião, são discutidos os aspectos de desempenho, 
de possíveis imprevistos, de pontos positivos e de atenção, bem como 
realizadas as considerações gerenciais decorrentes do contexto retratado, 
inclusive a necessidade de intervenções para solucionar eventuais gargalos. 
Nesse sentido, a reunião mensal permite que os titulares das diferentes 
áreas tenham contato com os temas e desafios estratégicos de todo o 
Ministério, de modo a identificar e tratar tópicos e desafios transversais à 
estrutura do MJSP, que ensejem soluções integradas e sinérgicas.

b) Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE: consiste na oportunidade de 
avaliar a estratégia de modo global, 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.
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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 2019. Após o processo de repactuação 
do planejamento estratégico no início do exercício, as reuniões de 
monitoramento foram iniciadas em abril e perduraram até o mês de 
novembro de 2019, compreendendo, ainda, a revisão quadrimestral 
do planejamento estratégico no mês de agosto, com suas alterações 
validadas no âmbito do CGE, por meio da RAE, conforme previsto na 
Resolução CGE nº 1, de 19 de janeiro de 2018.

Cabe destacar que, em virtude da finalização do ciclo do Planejamento 
Estratégico 2015-2019, e em decorrência da elaboração do Planejamento 
Estratégico 2020-2023 entre os meses de agosto e novembro, com sua 
subsequente validação por meio das Resoluções CGE nº 07/2019 e 
nº 08/2019 e da Portaria nº 895/2019, considerou-se oportuna a não 
realização da reunião de avaliação da estratégia no mês de dezembro 
de 2019, estando estabelecido o retorno dos ciclos de monitoramento 
em janeiro de 2020.

Além da gestão estratégica, o MJSP conta ainda com instâncias em 
seu sistema de governança que apoiam a gestão de riscos e controles 
internos, integridade, gestão de políticas públicas, transparência e 
gestão administrativa. Nesse sentido, a Comissão Técnica do Comitê 

de Governança Estratégica – CT-CGE auxilia na implementação das 
recomendações do Comitê Interministerial de Governança – CIG, 
contribuindo para a adoção de princípios e diretrizes de governança 
pública, especialmente relacionados à proposição de carteira de 
políticas públicas e programas do Ministério, e decorrentes atualizações. 
Frise-se que as políticas públicas estão alinhadas à carteira de projetos 
estratégicos.

Menciona-se ainda a relevância das Instâncias de Supervisão de Gestão 
de Riscos e Controles Internos, as quais apoiam e dão suporte aos 
diversos níveis hierárquicos do Ministério na integração das atividades 
de gestão de riscos e controles internos aos processos e às atividades 
organizacionais. A metodologia de gestão de riscos e controles 
internos está alinhada à gestão estratégica na medida em que orienta 
a sua implementação nos processos de trabalho considerados críticos, 
priorizados a partir do alinhamento da cadeia de valor ao planejamento 
estratégico. Assim, espera-se assegurar o alcance dos objetivos 
estratégicos, subsidiando a tomada de decisão, contribuindo para o 
aprimoramento dos processos e mitigando a ocorrência de possíveis 
desvios, a partir do gerenciamento de riscos e controles internos.



59

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O MJSP tem disponibilizado canais a fim de garantir uma adequada 
comunicação junto à sociedade. Nesse sentido, é a Ouvidoria-Geral, 
unidade vinculada ao Gabinete do Ministro, a responsável por 
promover a interlocução entre os cidadãos e o órgão, por meio dos 
canais de ouvidoria e acesso à informação, bem como o fornecimento 
de dados e sugestões para aprimoramento da gestão, tem envidado 
esforços para estreitar o relacionamento com a sociedade.

Para consecução de suas atividades regimentais a Ouvidoria dispõe 
da Rede do Serviço de informação ao Cidadão - Rede SIC e da Rede 
de Ouvidorias - OuvJus, as quais abrangem todas as unidades do 
Ministério. Em linha com as competências desempenhadas pelo 
órgão central, as funções de ouvidoria, transparência e acesso à 
informação da Polícia Federal - PF, da Polícia Rodoviária Federal - PRF 
e do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, como órgãos 
setoriais, e do Arquivo Nacional - AN, como Ponto Focal, exercem atribuições semelhantes no sentido de acolher manifestações e solicitações de 
acesso a informações bem como de adotar as medidas necessárias para garantir a resposta ao requerente dentro do prazo legal.

Além das atribuições regimentais, a Ouvidoria-Geral empreendeu ao longo do ano diversas iniciativas no sentido de consolidar o conceito de 
funcionamento em rede e de fomentar a implementação de estruturas colegiadas para a uniformização de procedimentos voltados para as atividades 
de ouvidoria. Dessas iniciativas, resultaram a criação do Fórum Nacional de Ouvidores do Sistema Único de Segurança Pública e do Colégio de 
Ouvidores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como a consolidação da Rede SIC e da OuvJus, cujos principais resultados encontram-
se a seguir:
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Gráfico 3 – Dados das Manifestações por Tipo Gráfico 4 – Dados das Manifestações por Data

Gráfico 5 – Dados das Ouvidorias por Ouvidoria Gráfico 6 – Dados das Ouvidorias por Ouvidoria e Tipo
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Gráfico 7 – Dados dos Pedidos por SIC

Gráfico 9 – Perfil do Solicitante por Sexo

Gráfico 12 – Recursos 1ª Instância Gráfico 13 – Recursos 2ª Instância Gráfico 14 – Recursos 3ª Instância Gráfico 15 – Recursos 4ª Instância

Gráfico 10 – Perfil do Solicitante por Escolaridade

Gráfico 8 – Dados dos Pedidos por Data

Gráfico 11 – Perfil do Solicitante por Profissão
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Canais de Comunicação

Para o recebimento e tratamento das manifestações, a ouvidoria utiliza o Sistema Eletrônico do Serviço de informações ao Cidadão (esic.
cgu.gov.br) e a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (falabr.cgu.gov.br).

Além dos canais informatizados supracitados, o cidadão pode encaminhar cartas ou realizar suas manifestações presencialmente, sem 
necessidade de agendamento. Embora não sejam canais para registro de manifestações, a ouvidoria disponibiliza e-mail e telefone para 
prestação de esclarecimentos gerais.

No âmbito da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, de forma peculiar, as manifestações de ouvidoria encerram um conjunto de temas 
que permitem tipificá-las em assistência jurídica; saída temporária; mudança de unidade prisional (remoção ou transferência); decreto 
presidencial anual (comutação de pena ou indulto coletivo); graça ou indulto individual; assistência religiosa; assistência educacional; 
assistência social; assistência material; assistência à saúde; irregularidades no estabelecimento prisional; violações de direitos humanos 
e abuso de autoridade. A maior parte das manifestações chega à ONSP por meio de cartas manuscritas. No entanto, há também cartas 
enviadas, através de formulário pré-formatado preenchido pelo preso, e manifestações (cartas) enviadas por e-mail. Residualmente, 
algumas manifestações chegam por telefone e presencialmente.

Resultados dos Serviços da Ouvidoria e da Lei de Acesso à Informação - LAI

Ao longo do ano a Ouvidoria-Geral atuou na reedição de normativos que disciplinam o 
funcionamento das atividades regimentais e na edição de normas que instituem estruturas 
especiais e colegiadas.

Como resultado, foram publicados os seguintes normativos:

• Portaria SE Nº 1275, de 25 de junho de 2019, que institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, no âmbito do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública;

• Decreto Nº 9.866, de 27 de junho de 2019, que institui o Fórum Nacional de Ouvidores do Sistema Único de Segurança Pública;
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• Decreto Nº 10.051, de 9 de outubro de 2019, que institui o Colégio de Ouvidores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;

• Portaria do Ministro Nº 825, de 19 de novembro de 2019, que institui a Rede de Ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública – Rede OuvJus;

• Portaria do Ministro Nº 681, de 5 de dezembro de 2019, que institui a Rede de Serviços de Informações ao Cidadão – Rede SIC, designa a autoridade 
de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e define formas de atendimento ao público;

• Portaria do Ministro Nº 880, de 12 de dezembro de 2019, que regulamenta os procedimentos relativos ao acesso e ao tratamento de informações 
e documentos no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em decorrência da implementação dessas estruturas, a Ouvidoria-Geral promoveu a execução dos seguintes eventos:

• Primeira Reunião da Rede SIC e Rede OuvJus, em fevereiro de 2019, com a participação dos pontos focais e unidades setoriais das duas redes;

• Primeira Reunião do Fórum Nacional de Ouvidores do Sistema Único de Segurança Pública, em outubro desse ano, com vistas ao alinhamento de 
procedimentos e deliberações do Colegiado;

• Reunião do Colégio de Ouvidores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em novembro de 2019, com a finalidade de consolidação da Rede 
Nacional de Ouvidores do Consumidor – Renacon.

Outras Ações

• Campanha de mobilização sobre ética no serviço público: “Faça a Coisa Certa. Sempre.”, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.

• Encontro de Ouvidores – Debate sobre o Papel da Ouvidoria;

• Adesão à Rede Nacional de Ouvidorias;

• Lançamento da Ferramenta QR Code, em maio de 2019;

• Pesquisa de Satisfação do MJSP, em novembro e dezembro de 2019.
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Carta de Serviços ao Cidadão

A carta de serviços ao cidadão do Ministério abrange todos os serviços prestados pelos órgãos subordinados, totalizando 59 serviços 
públicos. Encontra-se disponibilizada no Portal de Serviços do Poder Executivo Federal (servicos.gov.br), bem como no Portal Institucional 
do MJSP.

No âmbito da PRF, a Carta de Serviços tem o objetivo de informar ao cidadão sobre os serviços prestados, as formas de acesso a esses 
serviços, e os respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Com a divulgação da Carta de Serviços, o cidadão é visto como principal agente de mudança e participa efetivamente das melhorias dos 
serviços oferecidos pela PRF. Por outro lado, a instituição facilita e amplia o acesso do cidadão aos seus serviços, estimulando-o a promover 
a melhoria da qualidade do atendimento prestado.

A implantação da Carta da PRF busca promover a eficiência, a qualidade e a transparência dos serviços de atendimento, facilitando o 
acesso do público e permitindo ao cidadão que conheça os serviços prestados, seus requisitos e responsáveis antes de procurar a PRF.

No âmbito do AN, a Carta de Serviços ao Cidadão está disponível em http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Carta_cidadao_2016_
mar%C3%A7o.pdf. Além disso, como mecanismo de transparência das informações sobre a atuação do órgão, foram implementados o 
Portal institucional do AN (www.arquivonacional.gov.br); o Portal da transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e o Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx).

Formas de participação cidadã em processos decisórios 

Por meio do Canal de Ouvidoria os cidadãos podem sugerir melhorias na prestação dos serviços. No ano de 2019 a rede de ouvidorias 
recebeu 1270 sugestões, as quais foram formalizadas e encaminhadas às unidades responsáveis.
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Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

A Coordenação de Transparência e Acesso à Informação - CTAI, da Ouvidoria-Geral do MJSP, considerando as orientações do Guia de Transparência 
Ativa - GTA para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e no cumprimento das obrigações contidas na LAI atualizou o Portal Institucional 
“Quem é quem”, disponibilizando informações institucionais dos principais cargos e seus ocupantes a partir de D.A.S. 4 ou função equivalente; 
currículos conforme modelo padrão; endereços, e-mails e telefones das unidades.

A exemplo das práticas adotadas pela Ouvidoria da PF, é possível observar os grandes avanços obtidos pela Ouvidoria em 2019 para promoção da 
democracia e a efetividade de direitos humanos, por meio da mediação de conflitos, do reconhecimento do outro como sujeito de direitos e de sua 
atuação como uma instância de controle e participação social.

A Ouvidoria da PRF vem atuando de forma a sensibilizar todas as áreas a fornecerem informações atualizadas ao cidadão, de forma a causar menos 
transtornos ao usuário, como vinha sendo verificado nas reclamações e a agir com ações de transparência ativa.

A Ouvidoria mostra-se, por vezes, como primeiro “alerta” ao mau funcionamento de sistemas e serviços.

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Todos os serviços prestados pelos órgãos subordinados ao MJSP, totalizando 59 serviços públicos, podem ser acessados por meio do Portal Institucional 
do MJSP.

Informações de publicação obrigatória segundo a LAI também podem ser acessadas por meio desse Portal Institucional.

Em termos de instalações, a Ouvidoria-Geral do MJSP está instalada no andar térreo do Anexo II do Palácio da Justiça. Já a Ouvidoria PRF está localizada 
no átrio central do prédio sede, com acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, gestantes, idosos e enfermos.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MJSP

A Comunicação Social é um setor estratégico nos órgãos 
governamentais, um instrumento para potencializar o sucesso 
organizacional. É a área responsável por conferir transparência a 
serviços, projetos, políticas públicas, entre outras ações do governo. 
Também figura no rol de suas competências a tarefa de promover 
a interlocução com a sociedade, valorizando a cidadania a partir do 
exercício do direito à informação.

Foi com esse espírito de fomento à transparência que a Comunicação 
Social do MJSP, e de seus órgãos vinculados AN, DEPEN, PF e PRF, 
trabalhou em 2019 no relacionamento com seus diversos públicos 
interno e externo.

O período foi profícuo na construção da imagem institucional associada a valores (essenciais) de competência, comportamento ético e responsabilidade 
social. A produção da Comunicação Social evidencia isso com os números apresentados a seguir.

Um dos destaques da Assessoria de Comunicação Social do MJSP foi a campanha institucional “Faça a coisa certa. Sempre”, cujo objetivo foi expandir os 
princípios éticos que devem estar presentes numa boa gestão pública, na busca por melhores resultados e serviços para a sociedade.

Foram produzidas diversas peças, entre materiais gráficos, vídeos e notícias. Com a colaboração dos servidores, definiram se os 20 valores que pautam 
a rotina de trabalho. A iniciativa, que teve por objetivo sensibilizar o público interno, foi tão exitosa que chegou a outros órgãos do governo federal.
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE EM NÚMEROS

 ASSESSORIA DE IMPRENSA MJSP AN DEPEN PF PRF TOTAL

Atendimento à imprensa 2.016 75 378 5.856 488 8.813
Produção de releases 891 529 208 1.493 8.969* 12.090
Videorelease 22 37** 20 10 58 147
Audiorelease 152 - - - - 152

COMUNICAÇÃO INTERNA MJSP AN DEPEN PF PRF TOTAL

Produção de conteúdo para intranet 2.016 75 378 5.856 488 8.813
Produção de conteúdo* 891 529 208 1.493 8.969* 12.090
Produção de artes para meios digitais 22 37** 20 10 58 147

PRODUÇÃO GRÁFICA/PUBLICIDADE MJSP AN DEPEN PF PRF TOTAL

Produção gráfica (cartaz, folder, banner, 
identidade visual, etc.) 153 ** 387 411 262 1.213

Produção e edição de vídeos institucionais 47 ** 20 * 58 125

Produção de campanhas institucionais 
(internas) 6 6 14 6 16 48

*A Coordenação Geral de Comunicação contabiliza sugestões de pautas.
** Palestras gravadas de divulgação do acervo institucional disponibilizados no canal do AN no You Tube.

* Newsletter, jornal-mural, e-mail marketing, etc.
** Números contabilizados em produção gráfica

* Números contabilizados em produção de conteúdo para redes sociais
** A atividade não está sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação. Tabela 7 – Produção Gráfica/Publicidade

Tabela 6 – Comunicação Interna

Tabela 5 – Assessoria de Imprensa



68

WEB DIGITAL** MJSP AN DEPEN PF PRF TOTAL

Nº de acessos ao site institucional 11.022.239 4.023.242 270.068 31.461.235 2.358.304* 49.135.088

Produção de conteúdo para redes 
sociais 7.364 5.418 977 465 21.390 35.614

Facebook     

Twitter     

Instagram     

Flickr/Google Fotos     

Youtube     

Mixcloud     

Pinterest     

Linkedin     

* Números contabilizados em produção de conteúdo para redes sociais
** A atividade não está sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação. Tabela 8 – Web Digital
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ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

No exercício de 2019, a Corregedoria-Geral do MJSP desenvolveu atividades voltadas à criação do Fórum Nacional de Corregedorias do Sistema 
Único de Segurança Pública – CorSUSP, culminando com a edição do Decreto nº 10.158, de 12 de dezembro de 2019. 

Para a implantação do CorSUSP, a COGER/MJSP promovou a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica nº 8/2019, visando à implementação do 
sistema PJe-Cor nas unidades componentes do Fórum.

Em 2019, a Portaria MJSP nº 187, de 28 de fevereiro 2019, revogou o inciso XXI do art. 22 de Anexo à Portaria MJSP nº 2.433, de 24 de outubro de 
2011, que aprova o Regimento Interno do Arquivo Nacional. Desta feita, a competência para a instauração, condução e julgamento de procedimentos 
correcionais relacionados aos servidores lotados no AN retornou ao MJSP, por força da Portaria MJSP nº 1.176, de 18 de dezembro de 2017.

Ademais, visando conferir melhorias à gestão processual, editou-se a Portaria MJSP nº 868, de 11 de dezembro de 2019, que institui e regulamenta 
o uso de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares para intimação de atos processuais, no âmbito da Corregedoria-
Geral do MJSP.

A Corregedoria-Geral da PF, por sua vez, tem implementado algumas ações visando a promoção de melhorias em todas as vertentes do setor, 
contribuindo diretamente no aperfeiçoamento da atividade de natureza administrativo disciplinar. Entre as principais ações adotadas, vale destacar: 
(i) a modelagem dos procedimentos de natureza administrativo disciplinar; (ii) a digitalização dos procedimentos de natureza administrativo disciplinar 
que passarão a tramitar via SEI, promovendo maior agilidade; (iii) a promoção de cursos de capacitação em matéria administrativo disciplinar voltado 
aos servidores da PF; (iv) a implementação de novo sistema de controle e acompanhamento dos procedimentos administrativos disicplinares.

Já a PRF reuniu os seus esforços no projeto de aperfeiçoamento da gestão da informação que consiste na realização de um conjunto de atividades 
de padronização, normatização e monitoramento dos processos disciplinares da PRF, permitindo, inclusive, o controle do tempo de tramitação dos 
procedimentos disciplinares.

Como resultado, foram identificadas as seguintes prioridades: criação de uma área da corregedoria no sistema SIGER/PRF, automatização da emissão 
de certidões disciplinares, maior publicidade das decisões correcionais e atualização célere do sistema CGU/PAD.

Executou-se ainda o projeto de criação de áreas de cooperação técnica entre as unidades correcionais descentralizadas, baseada por critérios 
objetivos e geográficos, possibilitando melhor distribuição dos recursos e atendimento das demandas da área. Essas áreas serão compostas por 
servidores lotados nas regionais.



70

Assim, a Corregedoria-Geral da PRF propagou o projeto “Acervo de Decisões”, o qual consiste na criação de um banco de decisões disciplinares 
que permitirá a consulta pelos servidores das corregedorias da PRF. O Banco de decisões funcionará, analogamente para a PRF, como as consultas 
jurisprudenciais para os órgão do Poder Judiciário. O banco de decisões facilitará a realização das atividades de investigação, processamento e 
julgamento de processos disciplinares na PRF.       

Por fim, desenvolveu-se o projeto “Grupo de Enfrentamento à Corrupção”, que compreende a criação de um grupo especializado no planejamento 
e execução  das operações e atividades de inteligência correcional e assuntos internos. O grupo não se limita à repressão à corrupção, mas a todas 
as ações desencadeadas no bojo de operação de natureza correcional.

Na esfera corretiva, um total de 1.478 processos submetidos ao juízo de admissibilidade dos órgãos correicionais do MJSP foram concluídos, os quais 
culminaram em 1001 processos instaurados.

O mesmo universo de 1.478 foi consubstanciado em 2  Procedimentos de Apuração de Conduta - PAC, 34 Termos de Ajustamento de Conduta - 
TAC, 1 Processo de Responsabilização Administrativa de Pessoa Jurídica - PAR, 32 Processos Administrativos Disiciplinares - PAD, 855 Investigações 
Disciplinares, 17 Sindicâncias Acusatórias, 18 Sindincâncias Administrativas e 519 Arquivamentos, conforme detalhado a seguir:

Fonte 1: Levantamentos da COGER-MJSP, Depen, PF e PRF e Sistema CGU-PAD.

Gráfico 16 – Processos de Admissibilidade Gráfico 17 – Instaurados no MJSP
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Fonte 2: Levantamentos da COGER-MJSP, Depen, PF e PRF e Sistema CGU-PAD. Gráfico 18 – Processos de Admissibilidade



72

Considerando o passivo de exercícios anteriores e novos processos de 2019, temos um total de 788 processos instaurados, 700 processos relatados 
e 490 processos julgados pelas Corregedorias-Gerais do MJSP, da PF, da PRF e do DEPEN com vistas à apurações de irregularidades:

Fonte 3 e 4: Levantamentos da COGER-MJSP, DEPEN, PF e PRF e Sistema CGU-PAD. Gráfico 19 – Processos Julgados
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Os 490 processos julgados ao longo de 2019, por sua vez, culminaram em: 4 Termos de Ajustamento de Conduta, 1 Multa, 5 Nulidades, 97 instaurações  
de Processos Administrativos Disciplinares, 1 Conversão de Desitituição do Cargo, 14 Cassações de Aposentadoria, 39 Demissões, 106 Suspensões, 
16 Advertências e 199 Arquivamentos, conforme descrito abaixo:

Fonte 5: Levantamentos da COGER-MJSP, DEPEN, PF e PRF e Sistema CGU-PAD. Gráfico 20 – Processos Julgados: Pessoa Física
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Dos processos acima descritos, 311 processos estavam relacionados à situações de dano ao erário, fraude ou corrupção, classificados nas seguintes 
tipologias: 

Fonte 6: Levantamentos da COGER-MJSP, DEPEN, PF e PRF e Sistema CGU-PAD. Gráfico 21 – Processos Decorrentes de Dano ao Erário, Fraude ou Corrupção
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fortalecer e ampliar 
a estrutura e os 

serviços de Tecnologia 
da Informação e 

Comunicação

ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

aprimorar 
mecanismos de gestão 

e de disseminação 
do conhecimento 

com foco no público 
externo

ampliar a escala 
e a efetividade das 
ações de defesa da 
concorrência e do 

consumidor

promover o 
acesso à 

justiça e proteger 
os direitos do 

cidadão

promover a 
valorização e o 

desenvolvimento 
dos servidores

aperfeiçoar a 
gestão do 
sistema 
prisional

fortalecer 
o enfrentamento 

à criminalidade com 
enfoque em organizações 

criminosas, corrupção, 
lavagem de dinheiro 
e atuação na faixa de 

fronteira

reduzir 
homicídios e
outros crimes 

violentos

aperfeiçoar 
a coordenação 
estratégica e a 

integração dos órgãos 
de segurança 

pública

promover a gestão 
e a alienação do 

produto de crimes 
de tráfico de drogas

O MJSP realizou 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 MJSP, bem como da segregação da despesa entre 
despesas Finalísticas e despesas de Governança, Gestão e Suporte.

Cabe ressaltar que os macroprocessos da cadeia de valor guardam vinculação 
com os objetivos estratégicos e a execução do orçamento discricionário, 
conforme apresentação a seguir:

Objetivos estratégicos

aprimorar e 
intregar a gestão 
e a governança 

institucional

Execução do orçamento discricionário por Macroprocesso da cadeia de valor
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Coordenação Estratégica de Integração, Inteligência e Operações 
em Segurança Pública

Articulação Internacional

Defesa do Consumidor

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Despesas pagas

Despesas pagas

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

R$ 5.650.549

R$ 498.930.870

R$ 170.950.130

R$ 283.246

R$ 2.345.822

R$ 5.552.472

R$ 280.014.093

R$ 2.205.889

R$ 5.552.472

R$ 525.851.677

R$ 2.348.819

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

Gráfico 22 – Macroprocesso Finalístico 1

Gráfico 23 – Macroprocesso Finalístico 2

Gráfico 24 – Macroprocesso Finalístico 3
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Garantia dos direitos dos migrantes e refugiados

Garantia dos direitos da população prisional

Gestão da política de prevenção e combate à corrupção e 
à lavagem de dinheiro

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Despesas pagas

Despesas pagas

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

R$ 2.102.794

R$ 512.573

R$ 641.233

R$ 5.682

R$ 1.138.801

R$ 603.064

R$ 2.481.506

R$ 641.935

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

*As informações referentes aos valores executados pelo FUNPEN (despesa obrigatória por 
força da ADPF 347, decisão do STF), encontram-se no Anexo II deste Relatório.

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

Gráfico 25 – Macroprocesso Finalístico 4

Gráfico 26 – Macroprocesso Finalístico 5

Gráfico 27 – Macroprocesso Finalístico 6

R$ 53.882.123
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Gestão da segurança viária

Gestão de investigações e operações em segurança pública

Gestão do conhecimento em segurança pública e valorização 
de profissionais

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Despesas pagas

Despesas pagas

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

R$ 734.825.722

R$ 248.914.338

R$ 398.197.460 R$ 775.881.672

R$ 1,2

R$ 48.327.912

R$ 37.335.639 R$ 49.743.918

R$ 11.743.546

R$ 108.816.728

R$ 92.719.559 R$ 116.417.295

Gráfico 28 – Macroprocesso Finalístico 7

Gráfico 29 – Macroprocesso Finalístico 8

Gráfico 30 – Macroprocesso Finalístico 9
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Promoção do acesso ao patrimônio documental nacional

Gestão e articulação de política sobre drogas

Proteção dos direitos do cidadão

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Despesas pagas

Despesas pagas

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

R$ 8.598.771

R$ 32.971.153

R$ 94.629.478
R$ 31.626.530

R$ 3.595.920

R$ 4.536.809

R$ 1.466.119

R$ 4.617.135

R$ 864.450R$ 15.626.344

R$ 642.233.242 R$ 116.417.295

Gráfico 31 – Macroprocesso Finalístico 10

Gráfico 32 – Macroprocesso Finalístico 11

Gráfico 33 – Macroprocesso Finalístico 12
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Articulação entre poderes e setores

Enfrentamento ao tráfico de pessoas

Controle migratório e polícia aeroportuária, marítima e de fronteiras

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Dotação atualizada

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Despesas pagas

Despesas pagas

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

Restos a pagar pagos

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

MACROPROCESSO FINALÍSTICO

R$ 280.921

R$ 280.922

R$ 58.465

R$ 48.251

R$ 363.759

R$ 363.759

R$ 0

R$ 363.759

R$ 22.817.443

R$ 284.651.681

R$ 246.881.664 R$ 304.634.536

Gráfico 34 – Macroprocesso Finalístico 13

Gráfico 35 – Macroprocesso Finalístico 14

Gráfico 36 – Macroprocesso Finalístico 15
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Finalístico

Dotação atualizada Despesas empenhadas Despesas pagas Restos a pagar pagos

R$ 3.000.000.000

R$ 2.500.000.000

R$ 2.000.000.000

R$ 1.500.000.000

R$ 1.000.000.000

R$ 500.000.000

R$ 0

Total Geral da Execução do Orçamento Discricionário por Macroprocesso da Cadeia de Valor

Registre-se que 31% do montante direcionado para despesa Finalísticas referem-se à Gestão de investigações e operações em segurança pública. 

R$ 2.524.782.148
R$ 2.365.334.573

R$ 1.090.752.156

R$ 617.538.252

Gráfico 37 – Finalístico



82

Execução do Orçamento Discricionário por Macroprocesso da Cadeia de Valor
MACROPROCESSO DE APOIO

VALORES Gestão da 
logística

Obras e 
Reformas

Gestão de 
pessoas

Governança da 
tecnologia da 
informação e 
comunicação

Gestão e 
Controle 

Institucional
TOTAL GERAL

Soma de DOTAÇÃO ATUALIZADA 902.754.921  76.255.349  3.150.000  91.324.228  137.318.020  1.210.802.518 

Soma de DESPESAS EMPENHADAS
(CONTROLE EMPENHO)  858.390.138  69.513.750  3.018.502  84.711.027  132.470.819  1.148.104.236 

Soma de DESPESAS PAGAS 
(CONTROLE EMPENHO)  639.501.807  48.197.103  2.715.288  43.447.929  44.560.246  778.422.374 

Soma de RESTOS A PAGAR PAGOS 
(PROC E N PROC)  174.930.173  10.626.175  2.794.094  53.235.078  97.188.634  338.774.153 

Cabe destacar que 74% do montante direcionado para despesas de Governança, Gestão e Suporte referem-se à Gestão da Logística.

Tabela 9 – Macroprocesso de Apoio
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APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À CAPACIDADE DO MJSP DE GERAR VALOR

O MJSP vem implementando diversas medidas para melhorar o seu grau de maturidade nas boas práticas de governança e gestão, de forma a atingir 
e cumprir com eficiência os objetivos estratégicos e à missão institucional desta Pasta, com geração de valor para a sociedade. 

Na gestão passada, a Corte de Contas emitiu o Acórdão TCU nº 2.699/2018-Plenário, 
onde realizou trabalho de auditoria buscando identificar e levantar o grau de 
maturidade da governança na Administração Pública do MJSP, referente ao 
ciclo 2018. Nela são apresentados os valores do Índice Integrado de Governança 
e Gestão Públicas - iGG, Índice de Governança Pública - iGovPub, Índice de 
Capacidade em Gestão de Pessoas - iGestPessoas, Índice de Governança e Gestão 
de Pessoas - iGovPessoas; Índice de Governança e Gestão de TI - iGovTI; Índice 
de Capacidade em Gestão de TI - iGestTI; Índice de Governança e Gestão de 
Contratações - iGovContrat e Índice de Capacidade em Gestão de Contratos - 
iGestContrat dos vários índices comparados às médias obtidas pelas organizações 
do mesmo tipo, segmento e com todas as 498 organizações participantes, cujos 
resultados da auto avaliação do MJSP foram os seguintes:

Indicador Resultados Obtidos

iGG Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas 66%

iGovPub Índice de Governança Pública 68%

iGovPessoas Índice de Governança e Gestão de Pessoas 58%

iGestPessoas Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas 52%

iGovTI Índice de Governança e Gestão de TI 70%

iGestTI Índice de Capacidade em Gestão de TI 78%

iGovContrat Índice de Governança e Gestão de Contratações 66%

iGestContrat Índice de Capacidade em Gestão de Contratações 67%

Perfil  de Governança e Gestão Pública - Ciclo 2018

Inexpressivo: 0% a 14,9%

Intermediário: 40% a 69,9%
Inicial: 15% a 39,9%

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Média Geral - Ministérios

Inicial: 70% a 100%

Gráfico 38 – Perfil de Governança e Gestão Pública Tabela 10 – Auto avaliação do perfil de governança e gestão pública do MJSP - 2019
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Em 2019,  houve avanço na gestão do MJSP em sua capacidade de 
gerir os recursos aliada na melhora de sua governança e gestão, 
atingindo um grau de maturidade acima do que foi medido 
anteriormente. Citam-se os seguintes itens que ocorreram 
avanços em 2019:

Gerir riscos da organização; 

Zelar por princípios de ética e conduta; 

Realizar planejamento da gestão de pessoas; 

Assegurar o adequado provimento das vagas existentes; 

Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados; 

Desenvolver as competências dos colaboradores e dos 
gestores; 

Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores; 

A organização realiza pesquisas de satisfação dos 
usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, 
propiciando a avaliação desses serviços;  entre outros.

2110 

1130 

4110 

4130 

4140 

4150 

4180 

5122

Índice integrado de governança e gestão públicas

Índice de governança pública

Índice de governança e gestão de pessoas

Índice de capacidade em gestão de pessoas

Índice de governança e gestão de TI

Índice de governança e gestão de contratações

Índice de capacidade em gestão de TI

Índice de capacidade em gestão de contratações

306 - MJSP - Resultado e colocação entre Ministérios 
(Sem CGU) - Ciclo 2018

Média Geral

MJSP - Resultado e colocação entre Ministérios  (Sem CGU) - Ciclo 2018

Em relação aos citados índices, cujos resultados colocaram o MJSP 
em grau de maturidade  satisfatório, quanto comparado com outros 
Ministérios, coloca em 1º com a exclusão da CGU, conforme se 
verifica no gráfico ao lado:
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POLÍTICA

O Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP é constituído por 
conjunto de instrumentos, mecanismos e agentes institucionais, que tem como propósito assegurar o alcance dos objetivos estratégicos da 
organização por meio de um gerenciamento de riscos e controles internos da gestão eficaz.

A Política e Gestão de Riscos e Controles Internos, na qual estão estabelecidos princípios, objetivos, diretrizes e responsabilidades, visa 
estruturar o processo 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 Ministério.

SOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA

INSTÂNCIAS DE 
SUPERVISÃO
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CGRC

UGRC
Gestor 

de
Processos

CGE
Carteira de 

projetos

Cadeia de 
Valor

Política

Portaria MJ nº 86/2019

https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos

Figura 1 - Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP

Manual de CGRC
Versão final
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As instâncias de supervisão viabilizam o modelo de relacionamento de riscos e controles internos entre os níveis estratégico, tático e 
operacional:

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, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos - CGGIRC, integrado por servidores com capacitação 
nos temas afetos ao Comitê e vinculados à Assessoria Especial de Controle Interno - AECI e à Coordenação-Geral de Gestão Estratégica 
e Inovação Institucional - CGGE, cuja atribuição é conceber, estruturar e implementar a gestão de riscos e controles internos, a partir de 
diretrizes definidas pelo CGE; e

Figura 2 - Modelo de Relacionamento das Instâncias de Supervisão PGGIRC

c) nível operacional: Unidade de Gestão, Governança, 
Integridade, Riscos e Controles Internos - UGGIRC, 
instituído internamente em cada órgão do MJSP, é 
composto pelo respectivo dirigente e por servidores 
com capacitação nos temas de gestão, governança, 
integridade, 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. 

No sentido de garantir a integração ao processo de Planejamento Estratégico - PE do ministério, conforme previsto na metodologia do 
MJSP, 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 MJSP, 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:
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CGGIRC - Propõe e orienta
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Gestor - Cumpre, operacionaliza, monitora e reporta

Consulta
e reporta

Consulta
e reporta

Demanda

Demanda
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Consulta
e reporta
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Percebida como uma prática relevante e essencial para assegurar o alcance dos objetivos estratégicos da organização, subsidiar a tomada 
de decisão e contribuir para o aprimoramento dos processos gerenciais do Ministério, no exercício de 2019, a implantação da gestão de 
riscos contou com apoio consistente do nível estratégico e das lideranças do MJSP.

Comitê de Gestão 
Estratégica - CGE Processo de Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública
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Figura 3 - Etapas da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos do MJSP

90 dias após a aprovação do Plano ou 60 dias nos casos de repactuação do Plano
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Dentre as medidas conduzidas para implantação da gestão 
de riscos no âmbito do Ministério, o lançamento do Sistema 
de Gerenciamento de Risco (Agir), em novembro de 2019, 
representou a consolidação do Modelo de Gerenciamento de 
Riscos e Controles Internos da Gestão do MJSP.

Merece destaque também, a continuidade da realização dos 
projetos pilotos nas unidades do MJSP, com o objetivo de 
introduzir a dinâmica do gerenciamento de riscos em seus 
processos de trabalho e capacitar os servidores protagonistas 
na disseminação e sistematização da prática na unidade.

Unidade Baixo Médio Alto Extremo Total
Arquivo Nacional - - 4 2 6
DEPEN - 7 6 4 17
PNSP - 6 6 4 16
SENACON - 6 4 1 11
SENAJUS 1 5 3 1 10
SENASP - 3 1 1 5
SEOPI 2 8 6 1 5
Total Geral 3 35 30 14 82

Figura 4 - Sistema Agir

Nesse sentido, a abordagem adotada nos pilotos se deu por meio de oficinas de apresentação dos elementos teóricos e execução de 
atividades práticas para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos do MJSP 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 MJSP.

A partir da indicação de servidores os projetos pilotos ocorreram no AN, no DEPEN, na SENACON, na SENAJUS, SENASP e na SEOPI, bem 
como Plano Nacional de Segurança Nacional Pública - PNSP. Como resultado dos trabalhos realizados, foram identificados 82 eventos de 
riscos, conforme tabela e gráfico a seguir:

Projetos Piloto
Riscos Identificados

Extremo

Alto

Médio

Baixo

Médio
44%

Alto
35%Baixo

5%

Extremo
16%

Sistema de Apoio ao 
Gerenciamento de Risco 
do MJSP

Produtos do 
Planejamento Estratégico 

Banco de Eventos

Apoiar todas as etapas do Processo de PE

Internet

Tabela 11 – Riscos IdentificadosGráfico 40 – Projetos Piloto - Riscos Identificados
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Do total de riscos identificados foram estabelecidas ações de mitigação para setenta e sete deles. Entre os principais riscos destacamos:

Ausência de qualidade dos dados utilizados para 
produção de informações e estatísticas sobre o 
sistema prisional e segurança pública.

Estruturar, em conjunto com os atores envolvidos, a gestão da informação prisional e 
em segurança pública de forma a contribuir para o processo de formulação, execução e 
avaliação de políticas públicas.

Elaborar orientações e capacitar os entes federados visando a integração das operações e 
dos Planos de Segurança Pública ao PNSP e à PNSPDS.

Implantar modelo de governança do PNSP.

Definir estrutura necessária para a coordenação do planejamento, monitoramento da 
execução e avaliação do plano considerando todos os atores envolvidos.

Revisar do instrumento de controle de Grau de Maturidade e realização de diagnóstico 
periódico dos órgãos e entidades do SIGA.

Elaborar/revisar de Instrumentos Normativos.

Adotar de sistema informatizado para monitoramento do SIGA

Ampliar das ações de capacitação aos órgãos e entidades do SIGA e e compartilhamento 
de práticas e experiências em Gestão de Documentos

Aprimorar os instrumentos e procedimentos de análise de projetos encaminhados para 
serem financiados pelo FDD.

Morosidade da consolidação e adequação da 
Gestão documental nos órgãos e entidades 
integrantes do SIGA

Aprovação de Projetos que não possuem vínculo 
com os objetivos do estabelecidos para o Fundo 
de Defesa dos Direitos Difusos (FDD).

Desalinhamento entre o Plano Nacional de 
Segurança Pública e os Planos de Segurança 
dos entes federados.Comprometimento da 
integração entre atores envolvidos em ações e 
operações de segurança pública integradas.

Riscos Mitigação
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O tema Justiça e Segurança Pública é reconhecido como prioritário pelo conjunto da sociedade, o governo federal e, especialmente, o 
MJSP constituem-se em atores relevantes como agente central indutor de uma política de justiça e segurança pública brasileira mais 
efetiva. Nesse contexto, onde a cooperação intergovernamental com estados e municípios é imprescindível, um conjunto de desafios estão 
associados a atuação do Ministério na criação e implantação de mecanismos de governança que possam articular União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.  A despeito de os projetos pilotos contemplarem apenas o principal processo de trabalho de cada unidade, na 
aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos foram identificados os desafios e as incertezas que possivelmente serão enfrentados 
pelo MJSP, bem como as medidas a serem adotadas, conforme destacado na tabela anterior.

Importante registrar que, no sentido de garantir a integração ao processo de Planejamento Estratégico (PE) do Ministério, conforme 
previsto na metodologia do MJSP, o processo de gerenciamento de riscos terá sua implantação consolidada no primeiro semestre de 2020, 
período no qual ocorrerá o processo de repactuação do Planejamento Estratégico do Ministério para o período de 2020-2023.

O Decreto n° 9.203, de 2017 estabeleceu a necessidade da instituição de programa de integridade pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional e delegou à Controladoria-Geral da União - CGU a responsabilidade de orientar quanto aos 
procedimentos necessários à estruturação, à execução e ao monitoramento do referido programa. Para isso, foi editada a Portaria-CGU 
- n° 1.089, alterada pela Portaria-CGU - n° 57, de 2019, em que se estabeleceram três fases, as quais compreenderam, respectivamente: 
constituir uma unidade de gestão de integridade, aprovar o Plano de Integridade, e monitorar o programa e expandir seu alcance para as 
políticas públicas do órgão, os fornecedores e outras organizações públicas ou privadas com as quais é mantida relação.

O MJSP, já implementou a primeira e a segunda fase. A primeira corresponde à criação da Comissão Executiva do Programa de Integridade - 
CEPI -, que ocorreu por meio da Portaria - MJSP - n° 86, de 29 de janeiro de 2019, Anexo V, cujos membros se reúnem bimestralmente para 
deliberar sobre as ações do programa. No decorrer do ano de 2019, foram realizadas seis reuniões que estão registradas em Ata. Quanto 
ao Plano de Integridade, referente à segunda fase, já foi aprovado em 24/04/2019 pelo CGE, instância máxima do Ministério para avaliar e 
aprovar as iniciativas, entre outras, de gestão de integridade, e publicado no site do Ministério.

O Plano de Integridade comtemplou o levantamento dos riscos de integridade das instâncias internas de apoio à governança e a 
implementação das ações mitigadoras dos riscos identificados. Foram estabelecidas 75 ações de medidas de tratamento aos riscos 
identificados, destacados a seguir:

Riscos de Integridade das Instâncias Internas de Apoio à Governança e das Unidades Finalísticas
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PRINCIPAIS RISCOS MEDIDAS DE TRATAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO 
DO PLANO DE 
INTEGRIDADE

Elaborar e implementar o Plano de Integridade do MJSP;

Elaborar plano de capacitação sobre gerenciamento de riscos e integridade;

Avaliar o grau de maturidade da gestão de risco de integridade do MJSP; 

Plano de comunicação do processo de integridade do MJSP.

APRIMORAMENTO 
DE PROCEDIMENTOS 
DA CORREGEDORIA-
GERAL

Elaborar manual de procedimentos de Corregedoria;
Instituir ferramenta tecnológica para vídeo conferências; 
Implementar sistema de gravação e transcrição de oitivas;
Revisão de normativos internos e de competência para instaurar procedimentos disciplinares;
Instituir canal próprio para recebimento de notícia crime;
Automação e integração de rotinas específicas para o sistema de cartório; 
Incrementar ações de treinamento na CGU da área Correcional; 
Norma estabelecendo os requisitos e procedimentos de classificação da informação.

GESTÃO DE PESSOAS

Elaborar plano de capacitação para servidores e dirigentes do MJSP sobre gerenciamento de riscos e integridade;
Reforçar e orientar sobre o fluxo existente de recrutamento e seleção de estagiários;
Implementar documento chamado Ficha de Parentesco;
Revisar procedimento operacional padrão no sentido de atualizar os termos da declaração de parentesco, 
conforme a legislação, quando necessário;
Revisar normas, procedimentos internos e implantar ações de conscientização do público interno quanto ao uso das informações;
Implementar processo seletivo/disponibilização de funções comissionadas para as unidades / Elaboração de normativo;
Processo seletivo / capacitação / cursos de aperfeiçoamento. 
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APRIMORAMENTO DE 
PROCEDIMENTOS DA 
OUVIDORIA-GERAL

Unificar o canal de recebimento de denúncia;
Promover ações de divulgação do canal de denúncia no âmbito interno e externo;
Procedimento de transparência ativa do MJSP;
Atualizar a Portaria da Política de Dados Abertos do MJSP;
Revisar o conteúdo do portal institucional; 
Elaboração de manual de rotina de trabalho;
Fomento de política apoio e validação das ouvidorias estaduais;
Atualização do manual de inspeção Prisional.

FORTALECIMENTO DA 
COMISSÃO DE ÉTICA

Promover capacitações para divulgação de normativos e de valores éticos;
Alteração do Regimento Interno para modificação de periodicidade de reuniões da Comissão de Ética do MJSP; 
Implementação do banco de decisões da CE/MJSP

ORÇAMENTO E 
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Utilização do SIOP somente por pessoas autorizadas; 
Controles de acesso lógico;
Formulário para cadastro de usuários do CADIN; 
Acompanhamento da conformidade de operadores de Sistemas corporativos.

Quanto ao monitoramento das ações mitigadoras dos riscos implementadas, as instâncias internas encaminham, semestralmente, à 
coordenação da CEPI relatório com o andamento das medidas, que servirá de insumo para a atualização do Plano de Integridade. 

Com relação à expansão do programa de integridade às políticas públicas desempenhadas pelas unidades finalísticas do MJSP, o trabalho 
partiu do encaminhamento de questionário às unidades para mensurar o grau de maturidade sobre temas afetos à integridade na execução 
da política, posteriormente, iniciou-se o processo de  levantamento dos riscos de integridade em todas as fases das políticas (formalização, 
execução, avaliação e prestação de contas), contendo 1.396 eventos de riscos levantados de integridade, cujo resultado da avaliação foi 
de 1.160 Riscos (Baixos) e 236 Riscos (Médio, Alto e Extremo). 
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A Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 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 sejam desenvolvidas harmonicamente, de acordo com as diretrizes traçadas 
pela autoridade máxima.

Sua estrutura e finalidade estão previstas no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, que 
estabelece a estrutura regimental do Ministério, e na Portaria nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017, 
que aprova o Regimento Interno da SE.

No âmbito do desenvolvimento da estratégia organizacional, o Secretário- Executivo exerce o papel 
de priorização, juntamente com o Ministro de Estado, de objetivos, indicadores, metas e projetos 
integrantes do planejamento estratégico, bem como de supervisão e coordenação das atividades 
conduzidas pelos órgãos do MJSP, sendo membro titular do Comitê de Governança Estratégica - 
CGE, onde são definidas as diretrizes estratégicas do Ministério e acompanhados  os resultados de 
desempenho de cada unidade organizacional.

Nessa toada, a SE dissemina de maneira transversal 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 
aperfeiçoamento do modelo de governança do setor público.

DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MJSP

Luiz Pontel
Secretário-Executivo

Um dos principais objetivos da gestão é a otimização  e automação dos processos de trabalho, com foco na eficiência e na racionalização da força 
de trabalho, priorizando-se medidas inovadoras e desburocratizantes, dando ênfase à efetividade, à integridade e à redução de custos e de riscos.

Ademais, uma das iniciativas capitaneadas pela SE é a uniformização da atuação administrativa das unidades que compõem o MJSP. Para tanto, 
estimula-se a construção de espaços de troca de experiências entre as unidade técnicas, ao tempo em que a alta gestão implementa medidas 
de padronização, a exemplo das alterações em andamento no Arquivo Nacional - AN e a melhoria dos processos administrativos e contratuais da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
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Nesse contexto, o Ministério tem atuado no sentido de estruturar a 
governança, a padronização e o estabelecimento de maior controle em 
suas contratações.  

Em 2018, o Tribunal de Contas da União realizou trabalho de auditoria 
tendo por objeto identificar e levantar o grau de maturidade da 
governança na Administração Pública. O resultado, descrito no Acórdão 
nº 2.699/2018-Plenário, apontou grau satisfatório deste Ministério 
nos valores do índice integrado de governança e gestão públicas - 
iGG, índice de governança pública -iGovPub, índice de capacidade em 
gestão de pessoas - iGestPessoas, índice de governança e gestão de 
pessoas -  iGovPessoas ; índice de governança e gestão de TI - iGovTI; 
índice de capacidade em gestão de TI - iGestTI; índice de governança 
e gestão de contratações - iGovContrat  e índice de capacidade em 
gestão de contratos - iGestContrat, comparados às médias obtidas 
pelas organizações do mesmo tipo.  Na média da classificação geral dos 
ministérios, levando em consideração todos os indicadores, o Ministério 
ocupa o primeiro lugar, sem levar em consideração os resultados obtidos 
pela Controladoria-Geral da União. Na gestão atual, além da manutenção 
das boas práticas existentes de Governança e Gestão no âmbito desta 
Pasta, foram implementadas melhorias e novas ações, vinculados aos 
diversos indicadores, melhorando os seus resultados e atingindo um 
grau de maturidade acima do que foi medido anteriormente. Citam-
se os seguintes itens onde ocorreram avanços em 2019, entre outros: 
2110 – Gerir riscos da organização; 1130 – Zelar por princípios de ética 
e conduta; 4110 - Realizar planejamento da gestão de pessoas; 4130 - 
Assegurar o adequado provimento das vagas existentes; 4140 - Assegurar 
a disponibilidade de sucessores qualificados; 4150 - Desenvolver as 
competências dos colaboradores e dos gestores; 4180 - Favorecer a 
retenção dos colaboradores e dos gestores; 5122 – A organização realiza 
pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em 
meio digital, propiciando a avaliação desses serviços. 

Atualmente, o MJSP possui 8 unidades licitantes, com estruturas, 
demandas e prioridades distintas, o que trouxe a necessidade de revisar 
diretrizes internas, melhorar a comunicação, padronizar os processos e 
estabelecer metas e indicadores, visando otimizar a execução e controle 
das contratações públicas.

Em um cenário de sabida restrição de gastos públicos, a SE também 
se empenhou na melhoria contínua das condições orçamentárias do 
Ministério, com gestões junto aos órgãos responsáveis pela temática, 
garantindo as verbas necessárias à consecução das políticas públicas a 
cargo desta Pasta.

Cabe, ainda, à SE a supervisão e coordenação das atividades relacionadas 
aos sistemas federais de Custos, Serviços Gerais, Pessoal Civil e de 
Gestão de Documentos de Arquivo. No que tange à gestão documental, 
foi publicada norma de funcionamento do Sistema SEI, que implantou 
os Módulos de Peticionamento e Intimações Eletrônicas. Desde então, 
a maioria dos processos e documentos recebidos pelo MJSP se dão por 
este canal, reduzindo gastos com a digitalização e armazenamento de 
documentos físicos e facilitando, ao cidadão, o acesso aos principais 
serviços prestados pelo Ministério. 

Outro ponto a evidenciar, é a existência de um modelo de apuração 
de custos estruturado e implementado no âmbito do Ministério. Esse 
modelo é baseado na Cadeia de Valor do órgão e permite a verificação 
dos custos por macroprocessos, processos e por grandes entregas 
voltadas à sociedade.

Ante o exposto, DECLARO o cumprimento satisfatório das metas 
contidas nos planos previstos e executados para o exercício, a legalidade 
dos atos e a eficácia, eficiência e economicidade da gestão dos órgãos 
integrantes do MJSP para viabilizar e concretizar os objetivos da gestão, 
alinhados ao planejamento estratégico institucional.
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PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIROCADEIA 1

O MJSP, no âmbito da sua competência regimental, determinada pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, que aprova as Estruturas Regimentais 
do Ministério, inclui em sua cadeia de valor a “Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”.

A temática tem sido alvo de vários debates, sobretudo ao longo dos últimos anos, dado o seu impacto econômico e social para o país. A prática 
da corrupção acaba sacrificando a camada mais pobre da sociedade, pois seus efeitos são sentidos principalmente na ineficiência e na carência 
dos serviços públicos, na falta de dinheiro para investimentos em infraestrutura, educação, saúde, além de afastar investimentos externos. Nesse 
sentido, o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro são condições essenciais para a proteção das instituições e o fortalecimento da 
cidadania, sendo, portanto, um valor de grande importância para a sociedade.

O art. 1º, inc. VIII, do Decreto nº 9.662 de 2019, estabeleceu que é de competência do MJSP a “prevenção e combate à corrupção, à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e cooperação jurídica internacional”. 

Para atender ao estabelecido e alcançar o valor proposto, coube à Secretaria Nacional de Justiça - SENAJUS, órgão do Ministério, a coordenação da 
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. 

Ressalta-se que a presente cadeia é composta pelo 
macroprocesso “Gestão da Política de Prevenção e Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, cujo custo total no 
ano de 2019 foi de R$ 636.520,76, representando 0,04% dos 
custos das demais cadeias de valor do Ministério. 

Destaca-se ainda que, o MJSP possui a “Política de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro” que contribui para as 
entregas propostas na cadeia de valor.

Gráfico 41 – Custo da Cadeia
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*Quantidade de vagas é um indicador global da SENAJUS que compreende as capacitações nas temáticas de cooperação jurídica internacional, de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro e de solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas.

PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIROCADEIA 1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

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

Laboratórios de Tecnologia contra 
Lavagem de Dinheiro em funcionamento

59 58

Aprimorar mecanismos de gestão e 
disseminação do conhecimento com 
foco no público externo*

Quantidade de vagas preenchidas em 
capacitações disponibilizadas ao público 
externo (SENAJUS - PNLD)

4.100 4.029*

Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra lavagem de Dinheiro

PF / SENAJUS / SENASP

GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SENAJUS

Prevenção e 
Combate à 

Corrupção e 
à Lavagem 
de Dinheiro

Tabela 12 – Cadeia 1
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01 Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA

O MJSP é responsável por planejar e executar políticas públicas que propiciem o enfrentamento da 
corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado transnacional.

Dentre as ações executadas, destacam-se a gestão da ENCCLA, a coordenação da Rede de Laboratórios 
de Tecnologia contra à Lavagem de Dinheiro - Lab-LD, a criação e estruturação de Unidades de Combate 
à Corrupção nas Polícias Civis e o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - PNLD. 

Como resultado da Estratégia, o PNLD surgiu em cumprimento à Meta 25/2004 da ENCCLA, com o 
objetivo de 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.

Apenas em 2019, na modalidade presencial, o programa capacitou 1.550 agentes públicos na temática 
combate à corrupção e à Lavagem de Dinheiro.  Além disso, foram capacitados 63 agentes públicos na 
modalidade avançada e 1.201 na modalidade EAD.

Com a finalidade de fortalecer o combate à corrupção nas esferas estaduais e municipais, foi desenvolvido 
o projeto de “Fomento à Criação e Estruturação de Unidades de Combate à Corrupção nas Polícias Civis”. 

Por meio desse projeto, busca-se a criação de 27 (vinte e sete) unidades de combate à corrupção nas 
Polícias Civis, bem como dotá-las de recursos materiais, capacitar seu material humano, promover a 
integração com os órgãos de controle e fiscais (Tribunais de Contas Estaduais, Controladoria Gerais dos 
Estados e Receitas Estaduais) e, ao final, buscar a adoção de prerrogativas funcionais e institucionais 
para sua proteção contra interferências indevidas.    

A ENCCLA, criada em 2003, é a principal rede de 
articulação e formulação de políticas públicas 
voltadas ao combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro, 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 da Secrearia 
Nacional de Justiça - DRCI/SENAJUS. 

GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO
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Até o momento, foram criadas 29 (vinte e nove) unidades de combate 
à corrupção no país em 18 (dezoito) Estados. Para fins de estruturação, 
apenas neste primeiro momento, foram obtidos, via Fundo de Direitos 
Difusos - FDD do MJSP, a quantia de 14,4 milhões de reais, além de 
um pouco mais de 9 milhões de reais em emendas parlamentares. O 
objetivo é obter recursos para a estruturação de todas as 27 unidades.

Com a conclusão da fase de criação e estruturação, será iniciada a 
capacitação (Curso de Enfrentamento ao Desvio de Recursos Públicos 
e à Corrupção e Curso de Investigação Patrimonial e Recuperação de 
Ativos) de todos os policiais que integram as 27 (vinte e sete) Delegacias 
de Combate à Corrupção, por meio de cursos presenciais elaborados 
pelo DRCI/SENAJUS, condutor do projeto, em parceria com a Diretoria 
de Ensino e Estatística da Secretaria Nacional de Segurança Pública - 
DEE/SENASP.

Concomitante à fase de capacitação, também será estimulada a 
integração e realização de investigações em conjunto com os Tribunais de 
Contas estaduais e Controladorias-Gerais estaduais, órgãos existentes 
em cada Estado do Brasil, que possuem expertise na identificação de 
irregularidades em licitações e contratos administrativos e podem 
auxiliar na apuração dos fatos sob a ótica criminal, otimizando o 
trabalho da Polícia Civil no combate à corrupção. No caso das Receitas 
Estaduais, a integração é importante para fins de recuperação de ativos 
e identificação patrimonial, com vistas a acarretar o estrangulamento 
financeiro das organizações criminosas.

No âmbito da Polícia Federal - PF, a Diretoria de Investigação e Combate 
ao Crime Organizado - DICOR é responsável por dirigir, planejar, 
coordenar, controlar e avaliar a atividade de investigação criminal 
relativa a infrações penais de tráfico ilícito de drogas, lavagem de ativos 
e contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional.

Criada

Não Criada

Amazonas

São Paulo

Bahia

Amapá

Mato 
Grosso 
do Sul

Minas 
Gerais

Goiás

Acre
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Tocantins

Paraná

Santa 
Catarina
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Grande 
do Sul
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do Norte

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Paraíba

Maranhão

Piauí

Ceará

Mato Grosso

Pará

UNIDADES ESPECIALIZADAS EM COMBATE À CORRUPÇÃO

Distrito
Federal
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A gestão do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro na PF inclui 
um conjunto de iniciativas em prol do aperfeiçoamento da investigação 
criminal, com foco na eficiência, eficácia e efetividade. Tais iniciativas 
incluem a produção de conhecimento, por meio da capacitação 
contínua dos servidores e a realização de operações de Polícia 
Judiciária. Além disso, são estabelecidas diretrizes e ações direcionadas 
ao fortalecimento da cooperação policial e jurídica internacional em 
matéria criminal para combate à corrupção, com ênfase no intercâmbio 
de informações, localização e adoção de providências em relação a 
foragidos internacionais e bloqueio e recuperação de ativos relacionados 
à corrupção.

Essas ações e atividades podem ser divididas em três eixos:

 ▪ Coordenação das iniciativas de diversos setores para facilitar o 
trabalho das unidades regionais e descentralizadas e as unidades 
investigativas, as quais desenvolvem primordialmente os trabalhos 
de investigação criminal e de Polícia Judiciária;

 ▪ Capacitação dos servidores para desempenharem de forma eficaz 
seu mister de produção de provas em investigações criminais; e

 ▪ Normatização dos processos relacionados à investigação criminal, 
com a confecção de manuais e edição de normas regulamentares 
que padronizam os procedimentos, incorporando o conhecimento 
empírico das técnicas investigativas.

Entre as principais ações e atividades do eixo de coordenação, estão:

1. Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira: Projeto 
estratégico do MJSP e prioritário da Presidência da República que 
visa o treinamento de policiais para a implementação de métodos, 
ferramentas e padrões aplicáveis à investigação e à análise nos 
processos voltados ao combate a crimes financeiros e de corrupção 
no âmbito das unidades regionais e descentralizadas na PF. O projeto 
também irá suprir a necessidade da exploração imediata de grande 
quantidade de dados produzidos ou coletados em investigações e 
operações policiais, principalmente pela Operação Lava Jato, composta 
por dados não-estruturados, ou seja, dados avulsos em documentos 
físicos ou em arquivos de texto de difícil recuperação e cruzamento, 
que apresentam grande dificuldade para serem analisados consoante 
os métodos utilizados atualmente. 

Como parte do projeto, foram adequados espaços físicos para a 
instalação da Delegacia Modelo, bem como foi ofertada capacitação 
com o objetivo de preparar os servidores na utilização de todos os 
módulos do Sistema ATLAS, incluído o módulo de extração, indexação 
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e análise de dados não-estruturados, chamado de SHERLOCK, que foi 
concomitantemente implantado na Superintendência Regional da PF 
no Paraná – SR/PF/PR. O projeto prevê ainda a completa informatização 
dos procedimentos, que passarão a tramitar na integralidade por meio 
do sistema E-Pol, bem como a padronização de rotinas e processos de 
análise financeira, notadamente análises bancárias, fiscal e de câmbio, 
utilizando-se das mais diversas ferramentas disponíveis de análise. 
Como resultado a médio e longo prazos, espera-se maior ganho na 
padronização e na celeridade nos procedimentos de análise, a serem 
aplicados nos casos em tramitação nas Delegacias de Repressão à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

 ▪ Objetivos a serem alcançados: a) implantação da Delegacia 
Modelo de Investigação e Análise Financeira na Delegacia de 
Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da SR/PF/PR; 
b) capacitação dos policiais da Superintendência do Paraná na 
utilização de todos os módulos do Sistema ATLAS; c) instalação 
do módulo de indexação, armazenamento, pesquisa e análise 
de dados não estruturados (denominado SHERLOCK) do Sistema 
ATLAS na SR/PF/PR; d) inserção do material referente a todas as 
70 fases da Operação Lava Jato no módulo SHERLOCK do Sistema 
ATLAS no Paraná; realização de dois ciclos-piloto de treinamento, 
de 4 semanas cada (06 alunos por ciclo).

 ▪ Resultados: (80%), contudo devido à gigantesca quantidade de 
material da operação Lava Jato, foi inserido no módulo SHERLOCK 
do Sistema ATLAS o material de 15 fases até o momento. 

2. Projeto ATLAS: O Projeto de desenvolvimento do Sistema ATLAS, 
plataforma de análise e cruzamento de dados estruturados e não 
estruturados foi desenvolvida a custo praticamente zero, pela Diretoria 
de Investigação e Combate ao Crime Organizado em conjunto com 
a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação – DTI da PF, em 
funcionamento desde 01/12/2017 e regulamentado pela Portaria 
7.605/17-PF. O Sistema ATLAS foi criado para atender aos anseios 
dos policiais investigadores em interface web, de fácil utilização e 
compreensão. Reúne bases de dados de informações públicas, pessoais, 
empresariais e de investigações anteriores, o que permite a realização 
de cruzamentos e a obtenção, através de uma única consulta, não 
somente de dados cadastrais e de localização de suspeitos, mas sim de 
um relatório gráfico estruturado de vínculos com indícios de fraudes, 
crimes e desvios de recursos públicos entre pessoas, organizações, 
licitações, contratações, pagamentos e transferências financeiras da 
União, especialmente aperfeiçoado a partir das técnicas investigativas 
e do conhecimento a respeito da criminalidade organizada acumulado 
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pela PF. Seu desenvolvimento foi iniciado em 2015 por policiais 
investigadores desenvolvedores para funcionar como sistema unificado 
de apoio à investigação criminal, através do qual o investigador possa 
obter rapidamente as informações necessárias para proceder às 
diligências policiais voltadas à produção de provas, com a finalidade de 
fortalecer o combate à criminalidade organizada, à lavagem de dinheiro, 
à corrupção e aos desvios de recursos públicos, otimizar e diminuir 
o tempo de conclusão das investigações policiais em andamento e 
orientar a atuação proativa da PF.

 ▪ Objetivos a serem alcançados: a) conclusão do desenvolvimento 
do terceiro módulo do Sistema ATLAS (denominado SHERLOCK), 
destinado à indexação, armazenamento, pesquisa e análise de 
dados não estruturados; b) instalação dos “nós” da arquitetura de 
armazenamento de dados não estruturados nas unidades regionais 
e descentralizadas sob demanda, iniciando pelas unidades onde 
tramitam inquéritos relacionados à Operação Lava Jato (PR, RJ, 
SP, DF); c) inserção de todas as 70 fases da Operação Lava Jato 
no módulo SHERLOCK do sistema ATLAS; d) automatização das 
atualizações dos 8 bilhões de registros das bases de dados do 
Sistema ATLAS e, desenvolvimento do quarto módulo do Sistema 
ATLAS (denominado ATLAS BI), destinado à realização de consultas 
e cruzamentos personalizados e à descoberta de padrões de 
operações com indícios de fraudes em plataforma de Business 
Intelligence.

 ▪ Resultados: (30%) a) desenvolvimento de melhorias na interface e 
na arquitetura do módulo SHERLOCK do Sistema ATLAS, destinado 
à indexação, armazenamento, pesquisa e análise de dados não 
estruturados; b) instalação do módulo SHERLOCK do Sistema 
ATLAS na Superintendência do Paraná e no Serviço Especial de 
Inquéritos da SINQ/CGRC; c) inserção do material referente a 15 

fases da Operação Lava Jato no módulo SHERLOCK do Sistema 
ATLAS no Paraná; d) inserção do material referente à Operação 
Scala no SINQ/CGRC; e) automatização da atualização de 1,6 
bilhões de registros do banco de dados do Sistema ATLAS.

 ▪ Causas e impedimentos do alcance dos objetivos: a) adequação 
e treinamento de recursos humanos para conclusão do módulo 
SHERLOCK do Sistema ATLAS; b) ajustes na infraestrutura 
tecnológica na Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação 
para suportar a interligação dos “nós” do módulo SHERLOCK do 
Sistema ATLAS nas demais unidades regionais; c) necessidade 
de avaliação da alocação de recursos humanos para concluir 
automatização da atualização de 1,6 bilhões de registros do banco 
de dados do Sistema ATLAS e coordenar o desenvolvimento do 
módulo ATLAS BI.

 ▪ Medidas mitigadoras que serão adotadas para o cumprimento 
da meta: a) capacitar e realocar policiais com conhecimento 
e experiência na área de repressão à crimes de corrupção, 
financeiros e à lavagem de dinheiro para colaborarem nas ações 
e atividades em andamento na PF, bem como coordenar ajustes 
necessários de infraestrutura tecnológica.

3. Projeto Descapitalização: Projeto de médio prazo, iniciado em 
2019, com ações concebidas de forma coordenada de modo que, 
em seu conjunto, aumentem as chances de sucesso do processo de 
descapitalização das organizações criminosas no país, mediante ações de: 
a) capacitação, com o Curso de Investigação e Análise Financeira - CIAF, 
o Curso EAD Lavagem de Dinheiro e o Curso de Formação de Policiais; 
b) normatização com Manual de Análise de Relatórios de Inteligência 
Financeira do COAF/BACEN, todos com ênfase na descapitalização 
das organizações criminosas, seguidos do desenvolvimento de ações 
(início previsto para 2020 e com resultados aferíveis em médio prazo), 
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concretas de combate à lavagem de dinheiro e na descapitalização de 
organizações criminosas.

 ▪ Objetivos a serem alcançados: aprimoramento das investigações 
de lavagem de dinheiro, com vistas à descapitalização de 
organizações criminosas

 ▪ Resultados: (97%) foram concluídas as capacitações e a primeira 
versão do Manual de Análise de Relatórios de Inteligência 
Financeira foi concluída. 

 ▪ Causas e impedimentos do alcance dos objetivos: quando o 
Manual, este estava em sua última fase do projeto (formatação 
padrão ANP), foi necessário sobrestá-lo em razão de decisão do 
STF, no RE Recurso Extraordinário 1.055.941, de 15/07/2019.

4. Índice de Lavagem Dinheiro: consiste em um índice especificamente 
capaz de mensurar a efetividade do combate à lavagem de dinheiro 
dentro dos critérios formadores do Índice de Produtividade Operacional 
– IPO das unidades regionais, de forma que seja possível mensurar a 
atividade de combate à lavagem de dinheiro no âmbito das atividades 
operacionais da PF.

 ▪ Objetivo a ser alcançado: elaboração do índice.

 ▪ Resultado: (100%) alcançado plenamente.

5. Projeto Fraudes nos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS:  
Projeto que visa o aprimoramento de atuação da PF no que concerne às 
investigações envolvendo fraudes em investimento. O projeto envolve 
ações de capacitação, apoio pericial dos peritos contábeis, estágio para 
Delegados, implementação de ferramenta de Business Inteligence, a 
partir de transferência de tecnologia e informações fornecidas pela 

Secretaria Especial da Previdência Social - SPREV e pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, e o tratamento de notícias crimes correlatos. 
Em agosto 2019, foi realizada a primeira edição do curso de investigação 
de fraudes em investimentos de RPPS, pretendendo-se que se torne 
uma capacitação continuamente ofertada.

 ▪ Objetivos a serem alcançados: aprimoramento das investigações 
de fraudes em investimentos em RPPS, articulação institucional 
entre a área pericial e a área de investigação, obtenção de bases 
de dados da DICOR/PF e da CVM e implementação de painel em 
ferramenta de Business Intelligence para consulta pela PF.

 ▪ Resultados: (100%) alcançados plenamente.

7. Coordenação da Ação 10/2019 da ENCCLA: A DICOR/PF coordenou, 
em conjunto com o Ministério Público Federal, a Ação 10/2019 da 
ENCCLA, com o objetivo de “Realizar diagnóstico sobre a qualidade, 
abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas 
instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais 
via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA 
e sugerir melhorias”. O SIMBA é a plataforma digital segura utilizada 
pelos órgãos de persecução criminal para receberem das instituições 
financeiras as informações oriundas de afastamento judicial de sigilo 
bancário, assim como para realização de análises a respeito das 
movimentações financeiras daqueles que tiveram seus sigilos bancários 
afastados.

 ▪ Objetivo a ser alcançado: apresentação de diagnóstico e propostas 
de melhorias do SIMBA.

 ▪ Resultado: (100%) foi desenvolvido um diagnóstico sobre o 
SIMBA, sendo identificadas oportunidades de melhorias do 
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Sistema, relativamente à qualidade dos dados e prazos de envio 
das respostas pelas instituições bancárias. 

7. Coordenação da Ação 13/2019 da ENCCLA: A PF coordenou em 
conjunto com a Receita Federal a Ação 13/2019 da ENCCLA, com o 
objetivo de “Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles 
para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de 
dinheiro e outros ilícitos”. 

 ▪ Objetivo a ser alcançado: apresentação de relatório geral sobre a 
questão das empresas de fachada e propostas de mitigação.

 ▪ Resultado: (100%) relatório apresentado.

8. Coordenação da Ação 04/2019 da ENCCLA: a ação tem por objetivo 
“Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências 
a partir de contas destinatárias de recursos públicos”.

 ▪ Objetivo a ser alcançado: obtenção de diagnóstico acerca dos 
resultados decorrentes dos produtos obtidos com os trabalhos 
desenvolvidos nas Ações da ENCCLA 2/2013, 06/2014 e 13/2016.

 ▪ Resultados: (100%) elaboração de Anteprojeto de Lei 
criminalizando os saques em espécie e transferências a partir de 
contas públicas destinatárias de convênios e repasses; bem como 
a adoção, se possível, de outras medidas extrapenais, normativas 
ou administrativas, capazes de coibir as condutas de saques em 
espécie a partir de contas destinatárias de recursos públicos. 

9. Análise e produção de informações policiais baseadas em 
Relatórios de Inteligência Financeira do COAF/BACEN: A PF analisou 
os Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo COAF/BACEN, 
que continham informações a respeito de movimentações financeiras 

atípicas com suspeita de lavagem de dinheiro em busca de indícios de 
crimes de corrupção, de desvios de recursos públicos e financeiros e 
produziu informações policiais que foram encaminhadas às unidades 
regionais para subsidiar investigações em curso ou para subsidiar o 
início de investigações ou de operações policiais.

 ▪ Objetivos a serem alcançados: análise e produção de informações 
policiais em todos os Relatórios de Inteligência Financeira 
recebidos no ano.

 ▪ Resultados: (100%) produção de 330 informações policiais 
baseadas em Relatórios de Inteligência Financeira analisados, 
contendo indícios de crime de corrupção ou desvios de recursos 
públicos (123) e de crimes financeiros (207).

10. Mapeamento e participação em foros internacionais de combate 
à corrupção e lavagem de dinheiro: Foi mapeada e organizada a 
participação da PF nos principais foros internacionais de combate 
à corrupção e lavagem de dinheiro. Durante esses eventos são 
estabelecidos contatos com representantes de outros países, o que 
possibilita a troca de informações e experiências para viabilizar o 
desenvolvimento de mecanismos modernos e efetivos de combate à 
corrupção e à Lavagem de dinheiro. Além disso, é possível conhecer 
as tendências, articular estratégias e expressar os posicionamentos 
institucionais sobre a atuação brasileira no combate a esses crimes.

 ▪ Objetivo a ser alcançado: participação em foros internacionais de 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

 ▪ Resultado: (100%).
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Entre as principais ações e atividades do eixo de capacitação, estão:

1. Curso de Investigação e Análise Financeira - CIAF: Foram realizadas 
15 (quinze) edições do CIAF, que começou a ser ministrado em 
2017 e visa a capacitar o efetivo policial e participantes de outras 
instituições envolvidas no combate à lavagem de dinheiro para análise 
de informações comumente utilizadas em análises financeiras e de 
lavagem de dinheiro, fazendo uso prático de sistemas de apoio à 
investigação (SIMBA, SITTEL, CINTEPOL E ATLAS) e de ferramentas de 
análise disponíveis na PF (EXCEL, QLIKVIEW E I2 ANALYST’S NOTEBOOK). 
Neste ano, foram promovidas 03 edições do CIAF BÁSICO (REGIONAL), 
07 edições do CIAF INTERMEDIÁRIO (REGULAR) e 05 edições do CIAF 
AVANÇADO.

• Objetivo a ser alcançado: capacitar 550 policiais federais e de outras 
instituições em análises financeiras.

• Resultado: (97,1%) 534 policiais participantes capacitados.

2. Curso de Investigação de Fraudes em Investimentos nos Regimes 
Próprios de Previdência Social - RPPS: Foi realizado o Curso RPPS 
visando a capacitação dos policiais em investigações envolvendo 

fraudes em fundos de investimento.

Objetivo a ser alcançado: qualificar 40 policiais em investigações de 
fraudes em investimentos em RPPS.

Resultado: (100%) plenamente alcançado.

3. Curso EAD Lavagem de Dinheiro: A PF, por meio da DICOR, desenvolveu 
um curso online de Investigação de Crimes de Lavagem de Dinheiro, 
voltado a todos os policiais federais, com finalidade de nivelamento 
teórico, atualizado com as mais modernas técnicas de investigação. O 
Curso conta com 50 horas-aula de treinamento. A vantagem do curso 
EAD é seu alto poder de alcance a um baixo custo.”

• Objetivo a ser alcançado: desenvolver curso online de Investigação de 
Crimes de Lavagem de Dinheiro voltado ao público interno.

• Resultado: (100%) plenamente alcançado.

4. Curso de Formação Policial em Investigação de Lavagem de Dinheiro: 
Foi ministrada a disciplina Investigação de Lavagem de Dinheiro no Curso 
de Formação Policial, preparando o novo efetivo da PF para enfrentar 
os problemas práticos nas investigações nas quais atuarão.
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Objetivo a ser alcançado: capacitar 600 novos policiais em Investigação 
de Lavagem de Dinheiro na Academia Nacional de Polícia.

Resultado: (100%) plenamente alcançado.

5. Estágio Supervisionado em Investigação de Crimes Financeiros: 
Ação de capacitação essencialmente prática que visa treinar policiais 
no tratamento e análise de Relatórios de Inteligência Financeira do 
COAF/BACEN com indícios de ocorrência de crimes financeiros e de 
lavagem de dinheiro. Os policiais analisam os Relatórios de Inteligência 
Financeira verdadeiros envolvendo situações suspeitas ocorridas na 
circunscrição de sua unidade regional e elaboram informação policial 
a respeito de movimentações financeiras atípicas com suspeita da 
ocorrência de crimes financeiros, que levará à sua unidade, para subsidiar 
investigações em curso, ou para subsidiar o início de investigação ou de 
operação policial.

• Objetivo a ser alcançado: capacitar 16 policiais em conhecimento 
prático sobre análise de Relatórios de Inteligência Financeira com 
indícios de ocorrência de crimes financeiros.

• Resultado: (168%) 27 policiais capacitados.

6. Curso de Análise em Investigações de Desvios de Recursos Públicos e 
Corrupção: O Curso de Análise em Investigações de Desvio de Recursos 
Públicos e Corrupção, promovido pela PF, visa capacitar os policiais 
federais de outras instituições envolvidas no combate à corrupção.

• Objetivo a ser alcançado: capacitar 72 policiais civis e federais nas 
cidades de Brasília, Belém e Ribeirão Preto.

• Resultados: (100%) 72 policiais treinados.

7. Curso de Formação Policial em Investigação de Crimes contra 
a Administração Pública e Combate à Corrupção: A PF ministrou 
a disciplina Investigação de Crimes contra a Administração Pública e 
Combate à Corrupção no Curso de Formação Policial, preparando o 
novo efetivo da PF a enfrentar os problemas práticos nas investigações 
nas quais atuarão.

• Objetivo a ser alcançado: capacitar 600 novos policiais em Investigação 
de Crimes contra a Administração Pública e Combate à Corrupção na 
Academia Nacional de Polícia.

• Resultado: (100%) plenamente alcançado.

8. Curso do Sistema ATLAS: Curso no qual os policiais são ensinados 
a compreender e saber utilizar todas as funcionalidades de todos os 
módulos do Sistema ATLAS, as aplicações de cada uma de suas bases 
de dados, técnicas de investigação, investigação gráfica, conversão de 
gráficos em informações, exportação de dados, extração de relatórios, 
indexação, análise, consultas e identificação de entidades em bases de 
dados não estruturadas, extração de informações para investigação 
proativa,  estratégias de interesse para investigações nas diversas 
áreas de atuação da PF e para obtenção de elementos de prova, de 
materialidade e autoria de crimes a partir de informações constantes 
em bases de dados.
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• Objetivo a ser alcançado: treinamento de 200 policiais.

• Resultado: (76%) treinamento de 152 policiais.

9. Curso EAD do Sistema ATLAS: Curso no qual são ensinadas as 
funcionalidades básicas do sistema ATLAS, as formas de consultas, as 
ferramentas de apoio e a investigação gráfica forma de utilização.

• Objetivo a ser alcançado: treinamento de 1.000 policiais. 

• Resultado: (88,6%) treinamento de 886 policiais.

Os principais produtos são:

• Implantação da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira. 

• Instalação do módulo SHERLOCK do Sistema ATLAS, destinado 
à indexação, armazenamento, pesquisa e análise de dados não 
estruturados (big data) na SR/PF/PR.

• Projeto Descapitalização das Organizações Criminosas. 

• Índice de Lavagem Dinheiro.

• Projeto Fraudes nos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.

• Coordenação da Ação 10/2019 da ENCCLA. 

• Coordenação da Ação 13/2019 da ENCCLA. 

• Coordenação da Ação 04/2019 da ENCCLA. 

• Análise e produção de informações policiais baseadas em Relatórios 
de Inteligência Financeira do COAF/BACEN. 

• Curso de investigação de fraudes em investimentos nos RPPS.

• Curso EAD Lavagem de Dinheiro.

• Estágio Supervisionado em Investigação de Crimes Financeiros.

• 3 edições do Curso de Análise em Investigações de Desvios de 
Recursos Públicos e Corrupção.

• Curso EAD do Sistema ATLAS.

• Atualização do caderno didático de Lavagem de Dinheiro e de 
investigação de Crimes contra a Administração Pública e Combate à 
Corrupção. 

• Manual de Análise de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF/
BACEN.



109

Principais resultados do Processo 

“Gerir ações referentes ao combate à corrupção 
e à lavagem de dinheiro e a ENCCLA” em 2019.

No ano de 2019 a ENCCLA completou 16 anos, 
demonstrando a efetividade e a importância 
da articulação institucional no combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro. Ao todo, 
foram indicados 557 representantes de 76 
instituições, membros da ENCCLA, e outras 13 
entidades que foram convidadas a participar 
dos grupos de trabalhos em temas específicos. 
Ao longo de 2019 foram desenvolvidas 14 
Ações aprovadas na XVI Reunião Plenária, 
realizada em novembro de 2018, no Paraná. 

No período de 18 a 22 de novembro de 
2019 foi realizada a XVII Reunião Plenária da 
ENCCLA, em Belo Horizonte/MG, onde foram 
definidas 11 Ações que serão desenvolvidas 
ao longo de 2020. 

Esta 17ª Reunião Plenária demonstra a efetividade da ENCCLA que se constitui como rede de políticas públicas, cuja metodologia plural e dialética, 
tem gerado, por meio do consenso e expertise multidisciplinar de seus membros, resultados extremamente relevantes para o País.

Isso pode ser comprovado, inclusive, pela repercussão internacional que a Estratégia tem tido com a busca de informações sobre sua metodologia 
e atuação por outros países, como é o caso da Itália, que solicitou autorização para participar da XVII Reunião Plenária como observadora e de 
delegações, como Angola e Quênia que visitaram o DRCI/SENAJUS  para conhecer o trabalho executado pela Estratégia. 

Além disso, em 2019, a ENCCLA foi apresentada como uma boa prática do Estado brasileiro na 32ª Reunião da Comissão de Peritos do MESICIC/
OEA, realizada em março, em Washington D.C, EUA e também em visita técnica do Fundo Monetário Internacional – FMI ao DRCI, em maio, como 
parte do processo de vigilância (surveillance) a que estão submetidos os países membros. 

Foto: Isaac Amorim/Arquivo MJSP – XVII Reunião Plenária da ENCCLA
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Em 2019, foram executadas 14 Ações da ENCCLA, sendo que foram escolhidas como destaque a Ação 10 - Realizar diagnóstico sobre a qualidade, 
abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via SIMBA e 
sugerir melhorias e a Ação 12 - Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Tais ações 
se destacaram pela relevância da metodologia de execução da Ação e pela imediata implementação dos resultados, respectivamente. 

No âmbito da PF, cabe destacar as 146 Operações Especiais de Polícia Judiciária de combate à corrupção, as quais resultaram em 430 prisões, 2.054 
buscas e apreensões, além de R$2,0 bilhões em valores apreendidos em 2019.

Gráfico 42 – Resumo das Operações Realizadas pela PF no Combate à CorrupçãoFonte: Polícia Federal
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Gráfico 43 – Apreensões em Operações Especiais Contra Corrupção (em R$ bilhões)Fonte: Polícia Federal
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Destaca-se ainda as ações voltadas para o combate a crimes financeiros realizados pela PF. Em 2019 ocorreram 37 Operações Especiais de Polícia 
Judiciária de combate a crimes financeiros, as quais resultaram em 150 prisões, 484 buscas e apreensões, além de R$ 0,6 bilhão em valores apreendidos.  

Gráfico 44 – Resumo das Ações da PF no Combate a Crimes FinanceirosFonte: Polícia Federal
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Gráfico 45 – Apreensões em Operações Contra Crimes FinanceirosFonte: Polícia Federal
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1. Principal Operação Especial de combate à corrupção: OPERAÇÃO 
FAROESTE, que apurou esquema criminoso de venda de decisões 
judiciais, por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia - TJBA, além de corrupção ativa e passiva, lavagem de 
ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico influência.

2. Criação de centro de treinamento de policiais (Delegacia Modelo 
de Investigação e Análise Financeira) em métodos, ferramentas e 
padrões aplicáveis à investigação e à análise nos processos voltados 
para ao combate a crimes financeiros e de corrupção.

3. Elaboração de Anteprojeto de Lei criminalizando os saques em 
espécie e transferências a partir de contas públicas destinatárias de 
convênios e repasses; bem como a adoção, se possível, de outras 
medidas extrapenais, normativas ou administrativas, capazes de coibir 
as condutas de saques em espécie a partir de contas destinatárias de 
recursos públicos. 

4. Instalação do módulo de indexação, armazenamento, pesquisa e 
análise de dados não estruturados (denominado SHERLOCK) do 
Sistema ATLAS na SR/PF/PR;

5. Inserção do material referente a 15 fases da Operação Lava Jato no 
módulo de indexação, armazenamento, pesquisa e análise de dados 
não estruturados (SHERLOCK) do Sistema ATLAS no Paraná;

6. Desenvolvimento de melhorias na interface e na arquitetura do 
módulo SHERLOCK do Sistema ATLAS, destinado à indexação, 
armazenamento, pesquisa e análise de dados não estruturados.

7. Automatização da atualização de 1,6 bilhões de registros do banco de 
dados do Sistema ATLAS.

8. Aprimoramento das investigações de lavagem de dinheiro, com vistas 
à descapitalização de organizações criminosas.

9. Elaboração de índice capaz de mensurar a efetividade do combate à 
lavagem de dinheiro nas unidades regionais.

10. Aprimoramento nas investigações de Fraudes nos RPPS.

11. Implementação de painel em ferramenta de Business Intelligence 
para consulta de fundos de investimento com indícios de fraudes.

12. Apresentação de diagnóstico e propostas de melhorias do SIMBA 
perante a Ação 10/2019 da ENCCLA. 
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13. Proposição de alterações normativas e de melhoria nos controles 
para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de 
dinheiro e outros ilícitos perante a Ação 13/2019 da ENCCLA.

14. Principal Operação Especial de combate a crime financeiro: 
OPERAÇÃO LAMANAI, cuja apuração visava a desarticular 
organização criminosa sediada em São Leopoldo e que atuava no 
mercado financeiro paralelo com a captação ilegal de recursos de 
cerca de um milhão de clientes, na qual foram bloqueados R$ 200 
milhões em contas bancárias e mais R$ 48 milhões em bitcoins. 

15. Produção 330 de informações policiais baseadas em Relatórios de 
Inteligência Financeira, contendo indícios de crime de corrupção ou 
desvios de recursos públicos (123) e de crimes financeiros (207).

16. Mapeamento e participação em foros internacionais de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro.

Resultados não alcançados

Para as ações que não alcançaram plenamente os seus resultados 
no âmbito do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro foram 
programadas medidas para sua realização total no exercício de 2020.
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02 Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

DESCRIÇÃO / OBJETIVO DO PROCESSO

O Laboratório de Tecnologia contra à Lavagem de Dinheiro - Lab-LD é 
resultado 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 em hardware, 
software e a adequação de perfis profissionais. 

A motivação para a criação do Lab-LD surgiu da observação, pelos 
órgãos participantes da ENCCLA, de que as investigações de casos de 
lavagem de dinheiro ou corrupção envolviam quebras de sigilo bancário 
de inúmeras contas, além de sigilos telefônico e fiscal, abrangendo 
grandes períodos. Isso gerava uma grande massa de dados a ser 
analisada e, muitas vezes, as investigações e análises financeiras eram 
conduzidas sem a necessária especialização técnica. 

A fim de atender a meta da ENCCLA, foi instalado em 2007 o primeiro 
Lab-LD, por meio de convênio entre o MJSP e o Banco do Brasil, dentro 
da estrutura do DRCI/SENAJUS. Como o projeto desse primeiro Lab-LD 
foi bem sucedido, o MJSP iniciou em 2009 a replicação do modelo para 
outros Órgãos Estaduais e Federais. 

O conjunto destes Laboratórios forma a Rede Nacional de Laboratórios de 
Tecnologia - Rede-Lab, com atuação em todas as unidades da federação. 
A Portaria nº 242, de 29 de setembro de 2014, da SENAJUS, disciplina a 

atuação e os objetivos da Rede-Lab. 

Atualmente, a Rede-Lab é composta por 58 unidades, com outras 5 em fase 
final de implantação. 

Principais resultados do Processo “Gerir a implantação da Rede Nacional 
de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de dinheiro” em 2019.

No ano de 2019, o foco da Rede-lab teve uma pequena alteração com relação 
aos anos anteriores. Anteriormente, a principal objetivo era a ampliação da 
Rede. Entretanto, verificou-se que havia um desequilíbrio nas tecnologias 
utilizadas pelos Laboratórios. 

Nesse sentido, desenvolveu-se o projeto Piloto da Rede-Lab, que tinha por 
objetivo viabilizar que as unidades da Rede-Lab (atuais e vindouras) tenham 
acesso à tecnologia de análise de dados, de forma centralizada e em um 
ambiente seguro para troca de informações operacionais e estratégicas. 
Para tanto, identificou-se o fluxo de trabalho e infraestrutura tecnológica 
disponíveis em cada unidade integrante do projeto, sendo oferecido um 
novo conjunto de soluções para fins de cotejo em termos de celeridade, 
desempenho e custos. 
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A implantação do Projeto Piloto de Novas Tecnologias da Rede-Lab considerou laboratórios com diferentes níveis de maturidade, seja em relação à equipe 
de analistas e desenvolvedores, seja em relação à infraestrutura tecnológica de hardware e software disponíveis. As tecnologias foram sujeitas a testes nas 
seguintes unidades: Polícia Civil do Rio Grande do Norte (08 e 13 de setembro), PF e Polícia Civil do Rio Grande do Sul (22 e 27 de setembro), Polícia Civil do Estado 
de São Paulo (07 e 11 de outubro), Polícia Civil e Ministério Público do Estado de Sergipe (21 e 25 de outubro) e, ainda, Polícia Civil do Estado de Pernambuco (21 
e 25 de outubro).

O projeto piloto permitiu verificar que é possível e viável implementar uma nova matriz de soluções tecnológicas que envolve sistemas e hardwares, com a 
devida capacitação dos integrantes das unidades de Lab-LD. 

Desde a criação da Rede-Lab, foram investidos, pelo MJSP, R$ 44.166.419,74 (quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezenove 
reais e setenta e quatro centavos) em soluções tecnológicas para as unidades Lab-LD. A partir de 2014, as aquisições foram suspensas para que a tecnologia 
adquirida se consolidasse nessas unidades. Assim, foram concentrados esforços em capacitações, treinamentos e cursos de análise oferecidos pela coordenação 
da Rede para colaboradores das unidades Lab-LD e órgãos parceiros de todo o País. 

Nesse sentido, em 2019, foram realizadas 3 ações de capacitação da Rede-Lab, sendo:

• Curso de Alinhamento Metodológico de Instrutores da Rede-Lab e estruturação do curso EaD, realizado no período de 20 a 24 de maio de 2019; 

• Treinamentos IBM Watson e I2, realizados em dois períodos, sendo o primeiro entre 12 e 16 de agosto de 2019 e o segundo no período de 16 a 20 de setembro 
de 2019; e

• XIII Encontro Nacional da Rede-Lab e I Workshop de Tecnologias contra Lavagem de Dinheiro, realizado no período de 06 a 08 de novembro de 2019.

Resultados não alcançados

Para 2019 estava prevista a ampliação da Rede-lab de 58 para 59 unidades, o que se pode considerar como resultado atendido. Cabe salientar que houve a 
necessidade do  desenvolvimento do Projeto Piloto da Rede-Lab, para que todas as unidades possam ter acesso à tecnologia de análise de dados, de forma 
centralizada com melhores soluções tecnológicas, em um ambiente seguro para troca de informações operacionais e estratégicas.   
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GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Desenvolvimento do Projeto Piloto da Rede-Lab, para que todas as unidades tenham acesso à tecnologia de análise de dados, de forma 
centralizada, em um ambiente seguro para troca de informações .operacionais e estratégicas.

 ▪ Fomento à Criação e Estruturação de Unidades de Combate à Corrupção nas Polícias Civis.

 ▪ Fortalecimento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

 ▪ Implantação da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira  SR/PF/PR.

 ▪ Instalação do Módulo Sherlock (Big Data) do Sistema ATLAS na SR/PF/PR.

 ▪ Inserção do material de 15 fases da Operação Lava Jato no módulo Sherlock do Sistema ATLAS (Big Data) da SR/PF/PR.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Ampliação do alcance do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o combate à corrupção e à Lavagem de Dinheiro - 
PNLDFomento à Criação e Estruturação de Unidades de Combate à Corrupção nas Polícias Civis.

 ▪ Continuidade do projeto de Criação e Estruturação de Unidades de Combate à Corrupção nas Polícias CivisImplantação da Delegacia 
Modelo de Investigação e Análise Financeira  SR/PF/PR.

 ▪ Realização de capacitações e seminários técnicos voltados à disseminação de boas práticas na análise de dados financeiros, com 
utilização de tecnologias modernas.

MACROPROCESSO
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 ▪ Instalação do Módulo Sherlock (Big Data) do Sistema ATLAS nas demais Superintendências começando por aquelas que têm Investigações 
da Lava Jato.

 ▪ Inserção do Material das Demais 55 fases da Operação Lava Jato no Módulo Sherlock do Sistema ATLAS (Big Data) da SR/PF/PR.

 ▪ 2ª Fase do Projeto de Descapitalização das Organizações Criminosas com ações concretas de Combate à Lavagem de Dinheiro.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Estruturação de 27 unidades da Polícia Civil, com recursos obtidos via FDD do MJSP e emendas parlamentares.

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

 ▪ Contingenciamento e manutenção do orçamento previsto para 2020Implantação da Delegacia Modelo de Investigação e Análise 
Financeira  SR/PF/PR.

 ▪ Alcançar os objetivos propostos nas ações de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro com contingente de pessoal reduzido.

 ▪ Aprimoramento na gestão  dos investimentos para estruturação e modernização das unidades RED-LAB Implementadas em parceria 
com o MJSP.

 ▪ Melhorar a Estrutura Tecnológica para Suportar a Arquitetura Nacional do Módulo SHERLOCK do Sistema ATLAS (BIG DATA).

PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

 ▪ Manter e/ou ampliar a atuação da PF em ações de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro com contingente de pessoal 
reduzido.

 ▪ Aprimorar os mecanismos de gestão.
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 ▪ Aprimorar a Estrutura Tecnológica para Suportar a Arquitetura Nacional do Módulo SHERLOCK do Sistema ATLAS (BIG DATA).

 ▪ Manter a capacidade responsiva da Secretaria Executiva da ENCCLA.

RISCOS

 ▪ Baixo nível de investimentos para estruturação e modernização das unidades LAB-LD implementadas.

 ▪ Baixo nível de investimentos para as unidades de Unidades de Combate à Corrupção nas Polícias CivisManter a capacidade responsiva 
da Secretaria Executiva da ENCCLA.

 ▪ Reduzida 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.

 ▪ Reduzida capacidade responsiva da Secretaria Executiva da ENCCLA.

 ▪ Eventual corte orçamentário para o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro - PNLD.

 ▪ Baixo engajamento de alguns atores que compõem a ENCCLA e de comprometimento com os objetivos da Estratégia.

 ▪ Redução da força de trabalho qualificada, sem previsão de reposição.

 ▪ Obsolescência da infraestrutura tecnológica gerando deficiência no suporte do módulo Sherlock do Sistema ATLAS (BIG DATA).

 ▪ Abandono da tecnologia desenvolvida internamente a custo zero (Sistema ATLAS) por sistemas comerciais de alto custo.

 ▪ Descontinuidade das ações diante de uma possível mudança na alta administração.
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GESTÃO DA POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICACADEIA 2

A Cadeia de Gestão da Política Integrada de Segurança Pública trata 
das competências do Ministério referentes à entrega de “Proteção e 
Segurança da Sociedade”. 

O Decreto nº 9.662, de 2019, traz em seu artigo primeiro, anexo I, as 
seguintes competências como sendo atribuições do Ministério: “IX 
- coordenação de ações para combate a infrações penais em geral, 
com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes violentos”, “XI 
- coordenação e promoção da integração da segurança pública no 
território nacional, em cooperação com os entes federativos”, “XII - 
aquelas previstas no  § 1º do art. 144 da Constituição , por meio da Polícia 
Federal”, “XIII - aquela prevista no § 2º do art. 144 da Constituição , 
por meio da Polícia Rodoviária Federal”, “XVI - coordenação do Sistema 
Único de Segurança Pública”, “XVII - planejamento, coordenação e 
administração da política penitenciária nacional”, “XVIII - coordenação, 
em articulação com os órgãos e as entidades competentes da 
administração pública federal, a instituição de escola superior de altos 
estudos ou congêneres, ou de programas, enquanto não instalada 
a escola superior, em matérias de segurança pública, em instituição 
existente”, “XIX - promoção da integração e da cooperação entre os 
órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os 
órgãos e as entidades de coordenação e supervisão das atividades de 
segurança pública” e “XX - estímulo e propositura aos órgãos federais, 
estaduais, distritais e municipais de elaboração de planos e programas 
integrados de segurança pública, com o objetivo de prevenir e reprimir 
a violência e a criminalidade.

O mais recente relatório mundial sobre homicídios do escritório da 
Organização das Nações Unidas para Crimes e Drogas (UNODC) coloca 
o Brasil como um dos países mais violentos do mundo. 

Além das dinâmicas violentas relacionadas a grupos criminosos, ao 
tráfico de mercadorias ilícitas e aos eventos associados às fontes de sua 
alimentação, notadamente o roubo de cargas, transporte de valores e 
instalações e os sistemas de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, o 
país apresenta altíssimas taxas de violência contra a mulher. 

Diante desse cenário, o Ministério tem buscado, por meio de políticas 
integradas, atender aos anseios da sociedade por um país mais seguro. 
Assim, para contribuir para o alcance da entrega, o Ministério dispõe 
das seguintes políticas públicas: 

a) Política de Integração Operacional - Eixo de Fortalecimento dos 
órgãos de Segurança Pública no Combate ao Crime Organizado na Faixa 
de Fronteira; 

b) Política de Inteligência Integrada – Eixo de Combate ao Crime 
Organizado e Eixo de Fortalecimento das Agências de Inteligência de 
Segurança Pública; 

c) Política de Gestão Integrada - Eixo de Coordenação, Governança e 
Capacitação; 

d) Política de Prevenção e Repressão à Criminalidade - Eixo Polícia 
Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras, Eixo de Polícia Administrativa 
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e Eixo de Segurança de Pessoas e Direitos Humanos; 

e) Política de Aparelhamento e Modernização da PF e da PRF;

f) Política de Inteligência Policial - Alerta Brasil; 

g) Programa de Proteção Integrada de Fronteira; e 

h) Política de Policiamento e Fiscalização nas Rodovias Federais.

Ressalta-se ainda que a cadeia “Gestão da Política Integrada de 
Segurança Pública” é composta por 7 macroprocessos e neste tópico 
foram selecionados os principais para serem apresentados os resultados 
do desempenho da gestão.

Por fim, cabe informar que a referida Cadeia teve, em 2019, um custo 
total de R$ 1.041.474.648,01, representando 71,38% dos custos das 
demais cadeias de valor do Ministério.

Gráfico 46 – Custo da Cadeia: “Gestão da Política Integrada de Segurança Pública”
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GESTÃO DA POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICACADEIA 2

 GESTÃO DA POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
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DEPEN DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

Produzir informações integradas em segurança pública

Promover educação para o trânsito

PRF

Fiscalizar o trânsito em rodovias federais

 Promover o fortalecimento de
 mecanismos de governança em

segurança pública

SENASP

DEPEN / PRF / PF / SEOPI / SENASP

 Gerir estratégia de operações
integradas de segurança pública

 Gerir inteligência do
Sistema Penitenciário

DEPEN

Gerir operações da Força Nacional

SENASP

 Gerir conhecimento e ações de
inteligência em segurança pública

PRF / PF / SEOPI

Realizar Identificação Criminal Gerir Atividades Criminalísticas

PF PF

 Gerir dados, informações e estatísticas
do sistema prisional

DEPEN

 Fomentar a indução e a
 disseminação de ações de

prevenção em segurança pública

SENASP

   Coordenação estratégica de integração, inteligência e operações em segurança pública

PF

 Controlar o fluxo
migratório internacional

 Promover o resgate emergencial
 e o atendimento pré-hospitalar

em rodovias federais

 Promover a segurança e a
livre circulação nas rodovias federais

 Realizar atividades de Polícia Marítima,
Aeroportuárias e de Fronteiras

 Controle migratório e polícia aeroportuária, marítima e de fronteiras  Gestão de segurança viária

 Gestão de investigações e operações em segurança pública

 Coordenação da implantação da política nacional de segurança pública e defesa social

Proteção e 
Segurança da 
Sociedade
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

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

Quantidade de operações integradas 
efetivadas

11 47

Aperfeiçoar a coordenação 
estratégica e a integração dos órgãos 
de segurança pública

Estados com sistema informatizado de 
boletim de ocorrência integrados ao SINESP

27 27

Quantidade de Centros Integrados 
de Inteligência de Segurança Pública 
implementados

4 4

Aperfeiçoar a gestão do sistema 
prisional

Implantação do Sistema de Informações do 
Departamento Penitenciário Nacional nas 
UFs

100% 43%

Aprimorar mecanismos de gestão e 
disseminação do conhecimento com 
foco no público externo*

 Quantidade de vagas preenchidas em 
capacitações disponibilizadas ao público 
externo (DEPEN, PF e SENASP)

DEPEN – 1.000
PF – 9.200

SENASP – 285.000

DEPEN – 4.124
PF – 21.744

SENASP – 45.385

*Quantidade de vagas é um indicador global da SENAJUS que compreende as capacitações nas temáticas de cooperação jurídica internacional, de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro e de solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Reduzir homicídios e outros crimes 
violentos

Instalação de laboratórios de DNA nas UFs 
que ainda não possuem 5 5

Número de condenados com perfil 
genético coletado 50% 50%

Vítimas mortas em acidentes de trânsito 
em rodovias federais 4.759 5.322

Taxa de acidentes graves em rodovias 
federais 145,83 175,83

Taxa de mortalidade em rodovias 
federais 46,89 51,61

Quantidade de fiscalizações ostensivas 
em rodovias federais 12.000.000 17.234.498

Tabela 13 – Cadeia 2



127

01 Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública

COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE INTEGRAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA

O processo “Gerir a integração de sistemas de dados e informações de 
interesse da Segurança Pública” envolve as atividades relacionadas ao 
planejamento e execução de operações integradas de segurança pública 
no país, e tem por objetivo fortalecer as instituições de segurança 
pública federais, estaduais/distritais e municipais para atuarem de 
forma integrada, aprimorando e ampliando a prevenção, o controle, a 
fiscalização e a repressão da criminalidade a fim de reduzir homicídios, 
crimes violentos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Nesse sentido, com o intuito de apurar e apresentar dados estatísticos 
seguros sobre a segurança pública no país, em 2019 a SENASP foi 
designada como o órgão responsável pela divulgação de dados oficiais 
dos principais indicadores criminais. Isto só foi possível graças à adesão 
dos estados ao Sistema Sinesp Integração, que pode consolidar os 
boletins de ocorrências de todo território nacional.

Outro fator importante tem sido o desenvolvimento do Projeto Sistema 
Nacional de Análise Balística – SINAB, que consiste na utilização de 
Sistemas de Identificação Balística para formação do Banco Nacional 
de Perfis Balísticos, o que permite busca ativa no banco de dados, 
proporcionando assim, novas linhas investigativas para auxiliar na 
identificação da autoria de crimes cometidos com armas de fogo, além 
de fornecer como prova as confirmações dos hits encontrados e que 
envolvam armas cadastradas no sistema. Como resultado, foi entregue 

em 2019 a criação do Modelo Lógico do Projeto SINAB e Prospecção do 
uso dos sistemas Evofinder e IBIS.

Destaca-se também o processo de implantação do Sistema Único de 
Segurança Pública – SUSP que tornou-se realidade após a conclusão do 
grupo de trabalho que possibilitou alinhamento com os Estados de como 
cumprirem os normativos que envolvem a divulgação de informações 
e integração de dados, possibilitando o recebimento de recursos para 
reaparelhamento dentro das políticas da SENASP.

No âmbito da PF, a integração de sistemas deu-se por meio da 
centralização de dados e informações com o intuito de auxiliar o gestor 
na tomada de decisão, uma vez que o sistema permite prever potenciais 
pontos de problemas, analisar medidas estratégicas, antecipar ações 
preventivas e otimizar os recursos humanos, patrimonial e de processos 
que é indispensável para a melhoria das atividades de inteligência. 

Nesse sentido, a fim de apoiar a gestão estratégica do órgão, foi 
implantada na PF a solução Business Intelligence BI e disponibilizado aos 
servidores treinamentos presencial e on-line para o uso da ferramenta 
Qlik Sense.

Em 2019, a PF revisou os contratos referentes à rede nacional de dados da 
PF (WAN), resultando em uma redução de 86% com esse tipo de serviço 
que, em termos monetários, representa a economia de 54 milhões de 
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reais. Além disso, foram adquiridos e instalados aceleradores de WAN 
em cerca de 400 unidades descentralizadas da PF, com o objetivo de 
otimizar o tráfego da rede. Com tais ações, foi possível expandir o 
número de delegacias e superintendências integradas à rede única de 
autenticação de usuários da PF, chegando a 86% de unidades integradas 
no ano de 2019, representando um avanço de 36 pontos percentuais 
em relação a 2018.

Ainda na temática de integração de informações, destaca-se os sistemas 
desenvolvidos pela PRF para facilitação de consultas e otimização 
das fiscalizações e abordagens realizadas pelos policiais. A instituição 
desenvolveu o PRF Móvel e SICOP, ferramentas para viabilizar a consulta 
a dados dispostos em sistemas diversos (abordagens, infrações de 
trânsito anteriores, ocorrências de acidentes, mandados judiciais, 
passagem do veículo em trechos sob monitoramento, registro de roubo 
e furto) em uma única plataforma, possibitando assim, agilidade e 
disponibilidade de informações em tempo real, com acesso diretamente 
no smartphone de cada policial, gerando a otimização em todos os 
procedimentos operacionais.

Cumpre destacar que os sistemas da PRF são de abrangência nacional 
e disponibilizados on-line, de forma que é possível a policiais de todo o 
Brasil terem acesso a informações produzidas no restante do país em 
tempo real.  Registra-se que a implantação desse sistema associada à 
capilaridade da instituição fez a PRF se projetar como a instituição com 
maior capacidade de criar e agir com base em informações precisas, 
auxiliando também na formulação de planos operacionais baseados 
nas evidências apontadas pela gestão dos dados produzidos. Além do 
aumento de eficácia na abordagem policial, restou evidenciado no ano 
de 2019 a melhoria na produção de planos táticos e operacionais que 
impactam diretamente na consecução de melhores resultados. 

Considerando que a integração de dados e informações é imprescindível 

para que as ações da PRF sejam efetivas, visando o cumprimento da 
missão institucional, destaca-se que o amplo acesso a bases de consultas 
de veículos, pessoas, ocorrências e demais registros pertinentes são 
fundamentais para que o planejamento e execução operacional sejam 
embasados e orientados por informações e evidências. Dessa forma, a 
interatividade com as demais agências de fiscalização é permanente e 
enseja a realização de contínuas atividades e eventos com a finalidade 
de fortalecimento da integração (reuniões, seminários, operações, etc).

Destaca-se também a participação da PRF no Programa de Proteção 
Integrada e de Fronteira - PPIF. Tal Programa visa fortalecer a prevenção, 
o controle, a fiscalização e a repressão aos delitos transfronteiriços a 
partir de uma atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança 
pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal 
e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Em 2019 foram 
realizadas diversas atividades interagências envolvendo os integrantes 
do PPIF, bem como planejadas ações integradas para 2020, visando 
qualificar o enfrentamento aos crimes transfronteiriços. Destaca-se 
que a integração de dados e informações é uma das premissas básicas 
do PPIF, sendo que há uma estratégia desdobrada em planos de ações 
que se encontram em execução.

A PRF tem desenvolvido seus sistemas baseados no princípio de 
integração de informações para facilitação de consultas por parte do 
policial. A estratégia utilizada é baseada no princípio de facilitação da 
atividade do policial, que deve ter à mão todas as consultas necessárias 
para sua ação. O desafio encontra-se na combinação dos diversos 
sistemas já existentes para comunicação eficaz entre eles. 
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Os principais produtos entregues pelo processo: 

 ▪ Elaboração de Planejamento para coordenação  e execução de 
operações integradas inclusive no combate ao crime organizado 
e transfronteiriço; 

 ▪ Conversão dos dados para bancos integrados, que quando 
consultados trazem os resultados dos diversos sistemas 
disponíveis, quais sejam: infrações de trânsito, acidentes, 
mandados judiciais, monitoramento de veículos, roubo e furto. 
Com isso, a informação está sempre disponível no sistema de 
consulta presente no smartphone de cada policial, gerando ganho 
na parte de procedimento.

 ▪ Sistemas nacionais e on-line, de forma que é possível a policiais de 
todo o Brasil terem acesso a informações produzidas no restante 
do país em tempo real.

Principais resultados do Processo 

“Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse 
da Segurança Pública” em 2019.

Sobre a gestão da integração de sistemas de dados e informações de 
interesse da Segurança Pública, em 2019 destaca-se o desenvolvimento 
da plataforma integradora CÓRTEX, sob responsabilidade da Secretaria 
de Operações Integradas – SEOPI, com as seguintes entregas: 

 3 Entrega do Módulo Matriz - cadastro de atividades e ações; 

 3 Evolução do Módulo Matriz - acompanhamento de ações 
no terreno em tempo real; 

 3 Implantação da funcionalidade multioperações - realizações 

de várias operações simultaneamente; 

 3 Entrega do Módulo Cercamento Eletrônico (Sistema Nacional 
de Monitoramento de Veículos) - alertas de veículos com 
indicativo furto/roubo; 

 3 Evolução do Módulo Cercamento Eletrônico - busca de 
placas e movimentos; 

 3 Implantação da funcionalidade multirregionais - organização 
de operações pelos próprios Estados; 

 3 Upgrade de diversas funcionalidades da Gestão de 
Operações; 

 3 h) Matriz de Atividades - Implantação da funcionalidade de 
monitoramento de veículos para a inteligência de segurança 
pública; 

 3 Integração entre os módulos Matriz e Gestão de Operações 
- vínculo entre ação e relatório de atividades; 

 3 Upgrade em funcionalidades do módulo Administração 
Geral - melhoria de performance global; 

 3 Estruturação dos projetos componentes do Programa 
Córtex; 

 3 Elaboração do Curso EAD - Atuação Integrada de Segurança 
Pública: Introdução à Plataforma de Monitoramento 
Integrado de Segurança Pública.

Do mesmo modo, a SENASP produziu resultados importantes na gestão 
da integração de suas informações, das quais destacam-se: 
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a) 27 UFs integradas e transmitindo dados e informações em tempo real 
ao Sinesp; 

b) constituição do Conselho Gestor do Sinesp; 

c) primeiras entregas do projeto Sinesp Big Data e Inteligência Artificial; 

d) criação do Modelo Lógico do Projeto SINAB; 

e) prospecção do uso dos sistemas Evofinder e IBIS; e, 

f) elaboração do Plano de Implementação, que possibilitará a criação 
do Banco Nacional de Perfis Balísticos.

No âmbito da PF, destaca-se que entraram em produção 8 novos sistemas 
em 2019, com ênfase para o SINARM 2, que trouxe um aprimoramento 
do controle de dados de cadastramento das armas de fogo e de portes 
no país, com vinculação aos fabricantes, revendedores e usuários; e o 
SIPROQUIM 2, que representa um avanço do atual sistema de controle 
de produtos químicos, uma vez que sua versão anterior possuía uma 
série de limitações as quais foram superadas com a nova versão.

Outra importante iniciativa em 2019 foi a modernização da 
infraestrutura de todas as unidades descentralizadas da PF, por meio da 
aquisição de 167 equipamentos, que já se encontram em processo de 
instalação. Além disso, a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 
da PF mais que duplicou sua capacidade de armazenamento de dados, 
adquirindo novos discos e controladoras, e triplicou sua capacidade de 
processamento com a aquisição de 30 novos servidores. Em 2019, os 
sistemas da PF obtiveram níveis de disponibilidade de 99,7%, resultado 
superior em relação ao exercício anterior. Essa tendência indica maior 
estabilidade e maturidade dos sistemas da instituição, colaborando 
com o aumento da eficiência das atividades finalísticas da PF, inclusive 
na prestação de serviços públicos ao cidadão. Destaca-se que todo 

esse trabalho realizado pela DTI/PF resultou na execução orçamentária 
de 107 milhões de reais em 2019, sendo 29 milhões de reais de 
investimento e 78 milhões de reais em custeio, além da publicação de 
atas de registro de preços e viabilização de contratações pelas unidades 
descentralizadas que somam 30 milhões de reais.

Também foi criado um Sistema (Carteira Funcional) no âmbito da PF 
para o gerenciamento e emissão do cartão de identidade funcional, 
que está integrado a vários sistemas do órgão, como por exemplo, o 
Sistema e-GP e principalmente o Sistema Automatizado de Identificação 
de Impressões Digitais - Sistema AFIS. Foram emitidos e entregues 
aproximadamente 20.000 conjuntos de identificação funcionais (cartão 
de identidade funcional + porta funcional) para os servidores ativos 
e inativos da PF, o que trouxe maior confiabilidade e segurança do 
documento funcional.

Normativo da PF estabeleceu os modelos de Acordo de Cooperação 
Técnica e Plano de Trabalho a serem observados para a realização de 
cooperações com as Unidades da Federação para compartilhamento 
de bases de dados da PF, com aprovação da Diretoria de Inteligência 
Policial e da Diretoria Executiva. Durante 2019, 38 acordos figuravam 
como válidos entre análise, vigência e renovação, com órgãos federais 
e estaduais.

No ano de 2019 parte das ações da PRF visaram a consecução do Projeto 
Alerta Brasil 3.0 - projeto estratégico que agrupa série de medidas 
administrativas e técnicas para integração e renovação dos sistemas 
e estruturas do complexo “Alerta Brasil”. Avançou-se na migração 
e unificação interna com o sistema SPIA, inclusive no que tange ao 
conjunto escalável de servidores que suportam o sistema.

Para tanto, efetivou-se a atualização dos denominados Sistemas 
Estruturantes da PRF. Por sistema estruturante entenda-se componentes 
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de softwares reutilizáveis que têm por escopo funcionalidades comuns 
aos demais sistemas corporativos, promovendo a integração e o rápido 
desenvolvimento de soluções. 

Em relação à área de análise de dados, pode-se destacar o Projeto SIGER 
2020 - projeto que disponibilizou uma série de contextos e painéis de 
monitoramento e acompanhamento para todos os níveis de gestão da 
PRF. Visou-se, com tal ação, a estruturar e a ampliar a capacidade de 
correlação e análise de dados da PRF com a internalização de novos 
conceitos já disseminados na área de ciência de dados.   

Outrossim, em 2019 investiu-se fortemente na preparação de sistemas 
PRF para uso e compartilhamento de informações com outros órgãos e 
entidades. É o que se fez no âmbito do Projeto PRF Multiagência, que 
tem o objetivo de fornecer o serviço de determinados sistemas PRF para 
estados e municípios, conforme cronograma a ser definido no âmbito 
do projeto. Exemplos de sistemas elegíveis que serão disponibilizados: 
e-DAT, BAT, PRF Móvel etc.

Por fim, o Programa Rádio Digital avançou e ampliou-se a cobertura 
vigente para cerca de 15.000 km. Tal programa é composto pelos 
projetos de implantação do sistema de radiocomunicação digital nas 
rodovias sob circunscrição da PRF. Ademais, buscou-se a formatação, 
junto ao governo federal, de uma parceria público-privada para que se 
acelere a expansão do sistema.  

Em 2019 foram desenvolvidas diversas atividades de articulação 
institucional visando a manutenção do acesso a bases de consultas de 
informações dos registros de veículos em âmbito nacional. O amplo 
acesso a essas informações é essencial para que a potencialidade 
tecnológica do sistema Alerta Brasil seja concretizada e para que as 
abordagens realizadas pelo policiamento ostensivo sejam direcionadas 

com subsídio nessas informações acessadas/disponibilizadas. Ressalta-
se que a integração de dados e informações é fundamental para que o 
policiamento consiga ser orientado por informações e conhecimentos 
de inteligência.

Resultados não alcançados

Sobre os resultados não alcançados, destaca-se inicialmente que 
o projeto de implementação e expansão de Centros Integrados de 
Segurança Pública teve como justificativa inicial atender demanda 
relacionada com uma série de grandes eventos, de complexa magnitude 
e alcance mundial, em que o Brasil se candidatou a sediar. No ano de 
2019, principalmente por não serem alocados recursos suficientes na 
PLOA 2018 o Projeto não restou viabilizado. Para próximo exercício, o 
referido Projeto de Expansão e Modernização para instalação de três 
centros integrados estaduais já contempla destinação de recursos 
e as aquisições também estão previstas no Plano de Aquisições 
Compartilhadas (PAC 2020).

Registra-se que houve a necessidade de apoio técnico de alguns 
estados, para a implantação das soluções Sinesp, mas nada que 
impactasse nos cronogramas estabelecidos pela SENASP. Observou-
se, uma melhoria na qualidade dos dados e informações transmitidos 
via Sinesp, mas permanece a necessidade de qualificar os profissionais 
de segurança pública para o preenchimento completo dos campos 
do Sinesp PPE (Boletim Nacional de Ocorrência) e Sinesp Integração, 
inclusive, os não obrigatórios, tendo em vista sua relevância para 
a análise criminal e formulação de políticas públicas, com ações 
previstas para o próximo exercício.
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02 Gerir bancos de dados biométricos afetos à segurança pública

O processo “Gerir bancos de dados biométricos afetos à segurança 
pública” consiste no conjunto de ações destinadas à integração e 
gestão dos bancos de dados biométricos (não genéticos) de interesse 
da Justiça e dos Órgãos de Segurança Pública, para subsidiar ações 
destinadas à apuração criminal e à identificação de pessoas. Além disso, 
refere-se também ao conjunto de processos destinados ao intercâmbio 
de perfis genéticos de interesse da Justiça, obtidos em laboratórios de 
perícia oficial para subsidiar ações destinadas à apuração criminal e à 
identificação de pessoas desaparecidas (RIPBG).

A legislação brasileira determina que indivíduos condenados por crimes 
hediondos ou crimes de violência grave devem, obrigatoriamente, ter o 
perfil genético coletado para identificação criminal. Contudo, em 2017, 
cinco anos após a promulgação da Lei nº 12.654, de 2012, pouco mais 
de 2.000 indivíduos tinham seus perfis genéticos inseridos em bancos 
de perfis genéticos.

Desde que o projeto foi iniciado, a inserção de perfis genéticos 
de indivíduos identificados criminalmente no BNPG apresentou 
crescimento de 2.675% (2.008 em 28 de novembro de 2017 comparado 
a 55.727 em 28 de novembro de 2019). Além destes, os administradores 
de bancos de perfis genéticos da RIBPG informaram já possuírem mais 
de 12 mil amostras coletadas e que devem ser inseridas até o final do 
ano de 2019.

O cumprimento das metas de coletas e inserções de perfis genéticos no 
Banco Nacional de Perfis Genéticos se tornou critério de rateio para 5% 
do Fundo Nacional de Segurança Pública. A SENASP realizou a aquisição 

dos kits de coleta do material genético de presos e reagentes para o 
processamento de amostras suficientes para o cumprimento das metas 
propostas para 2020, destinados para todas as Unidades da Federação 
e PF. O valor total do investimento em insumos foi de aproximadamente 
15 milhões.

A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos conta com um Comitê 
Gestor, que tem a finalidade de promover a coordenação das ações 
dos órgãos gerenciadores de banco de dados de perfis genéticos e a 
integração dos dados nos âmbitos da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. A Coordenação do Comitê Gestor é feita por perito criminal 
federal da Diretoria Técnico-Científica da PF.

O objetivo do processo de contratação de um Sistema Automatizado e 
Multibiométrico de Identificação Biométrica, SISTEMA ABIS, é prover 
ao Departamento de Polícia Federal um sistema com capacidade de 
armazenamento e processamento de informações biométricas para 
50,2 milhões de Pessoas, haja vista a necessidade de substituir a 
plataforma, atualmente em uso na Instituição.

A contratação da solução ABIS, possibilitará a adoção de padrões 
abertos e interoperáveis, viabilizando a integração com outros serviços 
da PF e também com serviços providos por órgãos parceiros.

A Solução ABIS será composta por licenças de software de uso 
permanente, Serviços Técnicos Especializados para a Implantação 
da Solução ABIS e conjunto de hardwares (periféricos) necessários à 
implementação.
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Com o desenvolvimento do novo CIF da PF, foi possível a integração 
de vários sistemas internos, cabendo ressaltar o Sistema AFIS (Sistema 
Automatizado de Identificação de Impressões Digitais), que possibilitou 
que todos os servidores que receberam seu cartão de identidade 
funcional fossem individualizados, evitando fraudes e assegurando 
que o servidor que está recebendo o novo CIF realmente é a pessoa 
que apresentou suas biometrias. Também foi criado o Sistema Carteira 
Funcional, que gerencia todas as solicitações de CIF. Hoje esse sistema 
possui interoperabilidade com outros sistemas da PF.

Princiapais produtos do processo:

 ▪ Gestão e Integração dos Bancos de Dados Biométricos;

 ▪ Compartilhamento e Comparação de Perfis Genéticos da RIBPG;

 ▪ Laudos Periciais Firmados por Perito Oficial Habilitado;

 ▪ Padronização e Aprimoramento de Procedimentos e Técnicas 
relacionados ao RIBPG;

 ▪ Carteira Funcional;

 ▪ Aplicativo de leitura de QR-CODE.

Principais resultados do Processo 

“Gerir bancos de dados biométricos afetos à segurança pública” 

em 2019.

Os principais resultados do processo “Gerir bancos de dados biométricos 
afetos à segurança pública” no ano de 2019, foram:

 3 Coleta de material genético de 12 mil indivíduos condenados 
cumpridores de penas, totalizando 67 mil condenados 
cadastrados neste banco de dados, ao qual o cruzamento 
destas informações possibilitou a coincidências de 1418 
confirmadas em processos e com isso elucidado alguns crimes 
que se encontravam sem resposta a diversos anos;

 3 A criação de cinco novos laboratórios de Genética Forense (RR, 
TO, SE, PI e RN) foi 100% concluída pela CRIBPG em 2019;

 3 Realizada força-tarefa no Instituto Nacional de Criminalística 
(INC) para processamento laboratorial e inserção no Banco 
Nacional de Perfis Genéticos de 1267 perfis coletados nos 
presídios pelas perícias estaduais;

 3 Desenvolvimento de sistema de sofware SinDNA – Sistema 
Integrado de DNA: conjunto de ferramentas de apoio à gestão 
das informações relacionadas aos exames periciais de genética 
forense. Gestão do projeto realizada por peritos da DITEC/PF 
com a DTIC/MJSP;

 3 Projeto Coleta de Amostra de Condenados: a inserção de perfis 
genéticos de indivíduos identificados criminalmente no BNPG 
apresentou crescimento de 2.675%. Eram 2.008 perfis de 
condenados inseridos em 28 de novembro de 2017, comparado 
a 55.727 em 28 de novembro de 2019;

 3 O aumento expressivo de inserção de perfis genéticos de 
indivíduos identificados criminalmente resultou no aumento da 
efetividade dos bancos de perfis genéticos como ferramenta 
para o auxílio de investigações. No período de dois anos, as 
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coincidências  (matches) observadas na RIBPG cresceram 277% ( 376 em 28 de novembro de 2017 comparado a 1418 em 28 de novembro 
de 2019);

 3 Ingresso de Novos Bancos de Perfis Genéticos: os estados de AL e RO estão aptos para instalação dos equipamentos e softwares para 
passarem a integrar a RIBPG;

 3 Conclusão do ciclo de capacitação em perícias de comparação de locutor (biometria da voz) iniciado em 2018, atingindo-se o marco de todas 
as unidades da Federação terem peritos criminais habilitados nesse tipo de exame.

 3 Especificação de equipamentos para coleta biométrica (íris), no contexto do Termo de Execução Descentralizada firmado entre o MJSP e o 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ;

Gráfico 47 – Evolução do Número Total de Perfis Genéticos no BNPG
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 3 Gerenciamento, emissão e entrega de aproximadamente 20.000 conjuntos de identificação funcionais (cartão de identidade funcional + 
porta funcional) para os servidores ativos e inativos da Polícia Federal, utilizando como ferramenta principal o Sistema AFIS (individualização).

 3 Normatização do protocolo de coleta dos dados biométricos; 

 3 Realização de Audiências Públicas;

 3 Pesquisas de preço; e

 3 Publicação do Edital do Processo de compra dos Hardwares (periféricos) necessários para a implementação e operação do ABIS.

Resultados não alcançados

Não foi possível executar a criação de web service para fazer a interoperabilidade entre o contratante e a contratada tendo em vista o exíguo tempo 
disponível para a implementação do processo. Para evitar uma nova ocorrência, a DTI está expandindo sua capacidade de atuação com a contratação 
de nova fábrica de desenvolvimento bem como está prevista a contratação do Sistema Automatizado e Multibiométrico de Identificação Biométrica, 
SISTEMA ABIS.

Fonte: XI Relatório da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (novembro de 2019). Gráfico 48 – Taxa de Coincidência na RIBPG
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03 Gerir estratégia de operações integradas de segurança pública

O processo de “Gerir estratégia de operações  integradas de segurança 
pública” envolve ações referentes à coordenação do planejamento e 
da execução de operações integradas de segurança pública no país, 
com o objetivo de fortalecer das instituições de segurança pública 
federais, estaduais/distritais e municipais que, atuando de forma 
integrada, aprimoram e ampliam a prevenção, o controle, a fiscalização 
e a repressão da criminalidade a fim de reduzir homicídios, crimes 
violentos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Pelo Decreto nº 9.662, de 2019, restou criada a SEOPI na estrutura do 
MJSP, com foco na integração com os órgãos de segurança pública 
federais, estaduais, municipais e distrital, tanto na área operacional 
como de inteligência. A referida Secretaria desenvolveu diversas 
operações integradas de segurança pública, promovendo resultados 
relevantes para a segurança pública do país, conforme consta no tópico 
“Resultados do Processo Gerir estratégia de operações integradas de 
segurança pública”.

Ainda sobre a temática, cabe destacar a atuação do DEPEN, que foi 
responsável pelas ações da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária - 
FTIP, as quais foram empregadas no âmbito dos sistemas penitenciários 
estaduais, em situações extraordinárias de grave crise. Para tanto, 
a unidade realizou acurado planejamento a fim de que questões 
operacionais, administrativas e de atuação dialogada com os poderes 
públicos pudessem ser executadas com a devida regularidade.  A Força 
Tarefa de Intervenção Penitenciária visa conferir significativa melhora na 
segurança de unidades prisionais estaduais, levando ordem, disciplina e 
organização, diminuindo a influência das organizações criminosas, bem 

como retirando celulares, armas e outros produtos ilícitos. A FTIP atuou 
nos Estados de Roraima, Ceará, Amazonas, Pará. 

Além disso, buscou-se desenvolver várias ações visando a implementação 
de rotinas e procedimentos de segurança em estabelecimentos 
prisionais estaduais, com a realização de visitas técnicas em unidades 
dos estados do Piauí, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco.

Destaca-se também as ações que requerem observância de possíveis 
problemas vivenciados por unidades dos sistemas prisionais estaduais. 
Assim, de forma integrada e em parceria com as agências de inteligência 
penitenciária estaduais e do Distrito Federal, buscou-se previsão e 
prevenção de ações criminosas que colocassem em risco a ordem nas 
unidades prisionais e, por consequência, seus reflexos na segurança 
pública. O objetivo é unir esforços e compartilhar conhecimentos para 
oferecermos à sociedade um sistema prisional seguro. Assim, em 2019, 
também foi aprimorada a interlocução com órgãos de Segurança Pública, 
a fim de garantir a contínua mobilização dos atores e a participação e 
corresponsabilização nas disponibilizações de dados e informações.

Também relacionada à gestão estratégica de operações integradas de 
segurança pública, ressalta-se as ações desenvolvidas no âmbito do 
enfrentamento à criminalidade e segurança viária. Assim, na busca 
do aprimoramento das entregas de segurança pública afetas à sua 
competência legal, a PRF tem nos últimos anos se empenhado em 
estreitar os laços operacionais com as demais instituições públicas 
do País, tais como: Polícias Militares, Polícia Civil, PF, IBAMA, ICMBIO, 
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério 
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Público dos Estados (GAECO), Secretaria de Trabalho (Fiscalização do 
Trabalho), Departamento de Operações de Fronteira, Força Nacional de 
Segurança Pública e Receita Federal do Brasil.

Desta convergência de esforços nasceram diversas operações que 
potencializam os resultados dos diversos órgãos envolvidos, entregando 
eficiência na atuação pública em especial nas ações de fronteira, de 
combate ao trabalho escravo, combate aos crimes ambientais, de 
combate ao tráfico de pessoas, além de apoio na fiscalização ambiental 
e tributária. Também foram desenvolvidas operações integradas de 
controle de trânsito e de segurança viária, dentre as quais a realizada em 
conjunto com o Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT na BR 163 no Pará (em função das chuvas 
durante a fase final da pavimentação da rodovia) e a Operação Rodo 
vida 2018-2019, que no âmbito federal é interministerial e que também 
envolve entidades municipais e estaduais. A PRF realizou também 
o planejamento em conjunto com as demais agências e executou as 
operações de escolta relativas à posse presidencial e à Copa América 
Brasil 2019. Ao todo, em 2019 foram realizadas 39 operações integradas 
em âmbito nacional das mais variadas vertentes.

Destaca-se também a participação da PRF nas seguintes ações 
integradas:

 3 Programa de Proteção Integrada e de Fronteira – PPIF, que visa 
fortalecer a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão 
aos delitos transfronteiriços a partir de uma atuação integrada 
e coordenada dos órgãos de segurança pública, dos órgãos 
de inteligência, da Secretaria da Receita Federal e do Estado-
Maior Conjunto das Forças Armadas. 

 3 Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, 

realizando a Operação PNECV - Choque Operacional,  que 
consiste em conjunto de ações policiais e administrativas 
imediatas planejadas e executadas por Forças-Tarefas - FGTS 
regionais, com o objetivo de reduzir consubstancialmente os 
índices de homicídios com base no enfrentamento às principais 
causas/problemas primárias relacionadas à criminalidade 
violenta em Áreas de Interesse Operacional- AIO’s nos 
municípios de Ananindeua/PA, Cariacica/ES, Goiânia/GO, 
Paulista/PE e São José dos Pinhais/PR.

 3 Planejamento e da execução de operação integrada realizada 
no início de 2019 no Ceará, decorrente da crise de segurança 
pública que estava instalada naquele estado e também 
das ações interagências que viabilizaram a transferência de 
presos vinculados ao Primeiro Comando da Capital - PCC de 
penitenciárias de São Paulo para presídios federais.

Ressalta-se também a contribuição da PF no âmbito da Interpol no 
Brasil, da qual é representante, e da sua atuação como Unidade 
Nacional da Américo, organizações internacionais por meio das quais 
são desencadeadas operações que contam com a participação do Brasil. 

Em 2019, foram realizadas 40 operações táticas da PF em todo o 
território nacional, empregando o total de 353 policiais nas diversas 
operações que, em sua grande maioria foram realizadas em conjunto 
com as Polícias Militares e Civis dos Estados bem como algumas tiveram 
a participação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- INFRAERO, Aeronáutica, 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, PRF entre outros órgãos 
policiais e de segurança. 
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No âmbito da SENASP, destaca-se a sua atuação no Projeto “EM 
FRENTE BRASIL” (Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade 
Violenta), do MJSP, nos municípios de Ananindeua - PA, de Cariacica - 
ES, de Goiânia - GO, de Paulista - PE e de São José dos Pinhais – PR,  por 
120 (cento e vinte) dias, conforme previsto na Portaria nº 683, de 21 de 
agosto de 2019. 

Assim, no decorrer de 111 (cento e onze) dias, a equipe da Polícia 
Judiciária/Força Nacional, atuou em conjunto com a Polícia Civil do Estado 
do Paraná, em Inquéritos Policiais passivos e ativos, apurando crimes de 
homicídio e tentativas de homicídio, ocorridos na cidade de São José 
dos Pinhais/PR, bem como na produção de Autos de Investigação de 
Ato de Infracional e Boletim de Ocorrência Circunstanciado. Foi possível 
neste período, graças a produção de Relatórios de Investigação Policial, 
a solicitação de várias Medidas Cautelares junto ao Poder Judiciário, 
incluindo Mandados de Prisão Temporária e Preventiva e Mandados de 
Busca e Apreensão, sendo a maioria deferidas e cumpridas. 

No decorrer do período, durante as investigações e visando apurar 
os crimes de homicídio, uma Organização composta por membros do 
Primeiro Comando da Capital - PCC foi identificada na cidade, tendo 
sido instaurado um inquérito policial “mãe”, dentro do qual houve 
Representação junto ao Poder Judiciário, no tocante às Medidas 
Cautelares – 06 (seis) Prisões Temporárias e 11 (onze) Busca e Apreensão. 

Já as investigações dos crimes de homicídio junto à DHPP de Cariacica-
ES, resultou na identificação precisa de autores em crimes de homicídio 
e a identificação parcial de grupos faccionados com atuação na área da 
Interesse Operacional, em especial as de conhecimento geral, como o 
primeiro comando da capital-PCC e o Comando Vermelho-CV, que tem 
predominância na “gerência de crimes” dentro e fora das casas penais 
do Estado. 

Os Principais produtos entregues pelo processo: 

Planejamento integrado para execução de operações em conjunto com 
outras forças de segurança e agências de fiscalização.

Produção de informações compartilhadas, viabilizando o direcionamento 
do policiamento.

Execução de plano de operações integrado.

Compartilhamento de informações qualificadas visando a orientação 
do policiamento por informes de inteligência e por evidências.

Planejamento e execução das seguintes operações integradas em 
âmbito nacional:

 3 Operação posse presidencial

 3 Operação Brumadinho - No dia 25 de janeiro de 2019 houve o 
rompimento da barragem em Brumadinho. Durante o período 
e restabelecimento do quadro, foi desenvolvida operação 
aérea na região visando o resgate de vítimas e a prestação de 
auxílio ao governo de Minas Gerais nas ações de defesa civil.

 3 Operação em Roraima decorrente da crise na Venezuela - Em 
virtude d a situação no país vizinho, foram desenvolvidas ações 
de escolta de autoridades e de segurança em deslocamentos 
de transporte de mantimentos e materiais.

 3 CONMEBOL COPA AMÉRICA BRASIL: Provido reforço de efetivo 
em todas as sedes em que o evento foi realizado, por intermédio 
da mobilização da Operação Lábaro.
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 3 Operação CEARÁ - Realizada a movimentação de efetivo em 
virtude da crise de segurança pública no Ceará ocorrida no 
início de 2019.

 3 BRICS - A PRF foi a responsável pela Coordenação-Geral da 
central de escoltas em apoio ao Ministério das Relações 
Exteriores - MRE e Gabinete de Segurança Institucional - GSI.

 3 Copa do Mundo FIFA SUB-17 - O evento ocorreu entre as 
datas de 26/10 e 17/11/2019 no DF, GO e ES. A PRF reforçou o 
efetivo nessas regiões naquele período e realizou as ações de 
segurança pública integrada com as demais agências.

 3 Operação MERCOSUL - Em novembro foi realizada operação 
em Foz do Iguaçu visando garantir segurança aos participantes 
do encontro de Ministros do Mercosul naquele município. Nos 
dias 04 e 05 de dezembro de 2019 foi realizada a LV Cúpula 
de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados em 
Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A PRF realizou operação 
reforçando o efetivo na região e executando as escoltas dos 
dignitários que participaram do evento.

 3 Transferências de presos vinculados ao PCC - A PRF planejou 
e executou operações integradas durante os eventos de 
transferência de presidiários de alta periculosidade entre as 
instituições de segurança máxima pelo país.

Principais resultados do Processo

“Gerir estratégia de operações integradas de segurança pública” em 
2019.

A processo “Gerir estratégia de operações integradas de segurança 
pública”, envolve a atuação de várias unidades finalísticas do MJSP 
que, no âmbito de sua competência e a partir de ações conjuntas com 
outras forças policiais e parceiros, alcançaram resultados importantes 
no âmbito da segurança pública:

Assim, no âmbito da PF, os principais resultados alcançados são:

• Analisadas e rastreadas, até o presente momento, 1.079 
armas americanas ou importadas por marcas americanas que foram 
apreendidas pelas forças de segurança pública brasileiras, sendo que os 
dados do armamento em questão foram inseridos no sistema E-trace 
da ATF/USA.

Gráfico - Quantidade de armas de fogo, de origem estadunidense, rastreadas pelo sistema 
E-trace (nos anos de 2018 e 2019).

Gráfico 49 – Quantidade de Armas de Fogo
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• Atuação da Força Tarefa Previdenciária, que é formada pela 
PF, Secretaria de Previdência e o Ministério Público Federal. As ações 
conjuntas durante o ano de 2019 geraram os seguintes resultados: 

• Rastreou, via INTERPOL, outras 2.140 armas estrangeiras que 
foram apreendidas pelas forças de segurança pública brasileiras.

Operações Flagrantes Total

45 21 66

Valor de prejuízo causado à União Valor de prejuízo evitado à União

R$ 215.095.158 R$ 960.658.455

• Participação na força-tarefa para combate a queimadas e 
desmatamento ilegal, durante o período de vigência do Decreto para 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), na operação designada como 
“Verde Brasil”. Também foram realizadas operações em cooperação 
com a INTERPOL: i) Operação Thunder – combate ao tráfico ilícito de 
animais; ii) Operação Athenas II – combate ao tráfico Ilícito de bens 
culturais; iii) Operação 30 dias no Mar 2.0 - combate à poluição de 
águas fluviais e marinhas.

• Dos delitos de ódio e pornografia infantil, crimes de alta 
tecnologia e fraudes bancárias, destacam-se a: a 4ª fase da Operação 
Luz na Infância, que apurou crimes de abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes praticados na internet; atuação conjunta com 
a SEOPI/MJSP e FEBRABAN, no âmbito da Força-Tarefa da Operação 
Tentáculos, foram identificados 39 casos de fraudes bancárias em 
14 estados da federação, totalizando um montante investigado de 

Tabela 14 – Quantidade de Operações de Polícia Judiciária

Tabela 15 – Valor de Prejuízo Causado e Evitado à União

Gráfico 50 – Quantidade de Armas de Fogo Rastreadas por País Fabricante
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aproximadamente R$ 22.000.000,00; O FT ICSE, que envolveu a atuação de países da América Latina, como: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Perú, obteve os seguintes resultados: 66 vítimas identificadas; 14 agressores presos; 227 
séries novas; 6 investigações em aberto com confirmação do país de abuso.

• As Operações Bengal Tiger e Estação Brás, que apesar de envolverem organizações criminosas distintas, fizeram parte de uma operação 
maior, denominada Turquesa, coordenada pela INTERPOL, com participação de 20 países. Na Operação Estação Brás, foram presas 10 pessoas, entre 
elas o SAIFULLAH AL MAMUN, chefe da organização. 

No combate aos crimes contra os povos indígenas, houve a preocupação com a manutenção das atribuições da coordenação no que tange ao 
diálogo na tentativa de solução pacificada de conflitos envolvendo comunidades indígenas, atividade diferenciada da polícia judiciária comum da PF,  
destaca-se a participação na organização e execução de operação realizada no interior da TI Yanomami, nas calhas dos rios Uraricoera e Mucajaí, no 
estado de Roraima, com o apoio integrado do Exército Brasileiro (EB), que procedeu a ação de retirada de invasores da área no mês de junho.

Destaca-se também a atuação da SEOPI, com coordenação de diversas operações, cujas ações em 2019 alcançaram os seguintes resultados:

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DE FRONTEIRAS

28.552.626 maços de cigarro apreendidos
58.148 Kg de drogas apreendidas

77 Embarcações apreendidas
438 Veículos Apreendidos

R$ 187.160.872,00 de Prejuízo aos criminosos
R$ 136.700.000,00 Prejuízo evitado aos cofres públicos

396 Criminosos presos
200 Média diária de emprego de Policiais nos 06 estados

22 Operações realizadas em 08 Estados
350 profissionais de diferentes Estados

OPERAÇÃO IMPERIUM I Transferência de 04 faccionados líderes do PCC, de presídios Estaduais 
para unidades prisionais Federais
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OPERAÇÃO IMPERIUM II Transferência de 04 faccionados líderes do PCC, de presídios 
Estaduais para unidades prisionais Federais

FORÇA-TAREFA Unidades Integradas de Combate ao Crime Organizado nos 
Estados de MS, RN, ES, RJ, MT e AL

OPERAÇÃO FLASH BACK

Operação de Combate ao Crime Organizado com repercussão 
nacional, culminando na expedição de 110 mandados de prisões 

e de buscas e apreensões, resultando na prisão de 
84 integrantes da facção criminosa.

LISTA DE PROCURADOS Apresentação de Lista de Procurados Estratégicos para o MJSP, 
a serem divulgados em Plataformas do MJSP

BASE DE DADOS PALAS Criação de Base de Dados, contendo mais de 22 mil integrantes, a ser 
utilizada para subsidiar Ações de Inteligência e/ou Investigações Policiais

NÚCLEO DE COMBATE AO TRÁFICO DE ARMAS E MUNIÇÕES

Criação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Armas e Munições - 
Produção de Informações para Inteligência e/ou Investigações sobre 
tráfico de armas e munições, integração e cooperação com diversos 

órgãos policiais no Brasil e no exterior

 OPERAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ 
Combate a ataque de ações criminosas com explosões

6 Adultos presos
700kg explosivos apreendidos

Operação Estuprador em série Crixás-GO Prisão de professor estuprador em série na Cidade de Crixás – GO
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OPERAÇÃO LUZ NA INFÂNCIA 4 
Contra abuso e exploração sexual infantil juvenil na internet

Participação de 26 Estados e o Distrito Federal
141 presos

266 mandados de busca e apreensão

Operação da Polícia Civil com apoio do MJSP combate falsificação 
de documentos para aquisição de visto americano

3 mandados de prisão
5 mandados de busca e apreensão cumpridos

OPERAÇÃO LUZ NA INFÂNCIA 5 
Contra abuso e exploração sexual infantil na internet - Internacional

Participação de 07 países-Brasil, Chile, El Salvador, Equador, 
Estados Unidos, Panamá e Paraguai

51 Presos em flagrantes
105 mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos 51

OPERAÇÃO 404
 Combate à pirataria digital

08 Presos em flagrantes
30 mandados de busca e apreensão cumpridos

12 Estados no Brasil
210 sites bloqueados

10 aplicativos suspensos Remoção de perfis de redes sociais e 
desindexação de conteúdo em mecanismos de buscas

SIMPÓSIO GOING DARK Dificuldades encontradas pelas polícias na investigação de crimes em 
razão da tecnologia criptografada

Treinamento para identificar evidências e autorias de crimes de 
pedofilia no ambiente cibernético com o apoio da 

Embaixada dos Estados Unidos da América

Países participantes: 
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguai e Estados Unidos             
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PROGRAMA “EM FRENTE BRASIL” da SENASP 
A fase operacional Choque de Segurança, 

coordenada pela SEOPI, tem os seguintes resultados 
(período da coleta: 30 de agosto a 07 de dezembro – 100 dias)

403 Operações Integradas

431.616 ações preventivas

3.562 Ações repressivas

2.583 Alvarás fiscalizados

557 Mandados de prisão cumpridos

529 Inquéritos instaurados

279.687 Pessoas Abordadas

1.265 Adultos presos

236 Menores apreendidos

188 Armas apreendidas

373 Veículos recuperados

17.734 Kg Drogas apreendidas

Destaca-se, ainda, o Instalação do Centro Integrado de Operações de Fronteira/CIOF, em Foz do Iguaçu – PR, idealizado inicialmente com o nome de 
Fusion Center, inaugurado em 16/12/19 junto ao Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em parceria com a Itaipu Binacional.

No âmbito dos presídios federais, o MJSP, por meio do DEPEN, buscou desenvolver ações que integradas no sentido de: a) promover o estabelecimento 
de procedimentos operacionais de segurança eficazes em unidades prisionais estaduais; b) implantar procedimento operacionais padrão em 
unidades específicas; c) isolar lideranças criminosas; d) retomar o controle de unidades prisionais estaduais atendidas; e, e) reduzir significativamente 
homicídios nas regiões de emprego da FTIP.

Do mesmo modo, a SENASP, no âmbito de sua competência, apresentou os seguintes resultados:

• 11 Inquéritos Policiais relatados ao Estado juiz; 

Tabela 16 – Ações em 2019
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• Identificação até a presente data de 26 autores de homicídios; 21 Representações por Mandados de Prisão Preventiva; 02 Representações 
por Mandado de Prisão Temporária; 04 Representações por Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e 01 Representação por Dados de 
Sigilo Telefônico; 

• Centenas de diligências de campo efetuadas pelas equipes, visando os Inquéritos Policiais, com cumprimento de Ordem de Missão, e 
participação de todos os senhores mobilizados; 

• Participação em Operação com o DHPP de Cariacica-ES: Cumprimento de 12 Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e 09 Mandados 
de Prisões; 02 autores de homicídios presos em flagrante delito, alvos de Inquéritos Policiais; Apreensão de 02 pistolas calibre  .40 e 02 
revólveres calibre .38,  65  munições  calibre .40; 17 munições calibre .38; 102 pinos de cocaína e 39 pedras de crack, além da importância 
de R$ 516,00 em dinheiro. 

• Participação nas AIOs da Operação Inquietação I e II, com a colaboração de todos os órgãos de Segurança Pública, visando o cumprimento  de 
Mandados de Prisão e saturação das áreas. 

• A  instauração de inquérito policial específico que pretende identificar membros de organizações faccionadas, ou não; 

• A instauração de inquérito policial em conjunto com a PF cujo objetivo é identificar indícios de lavagem e ocultação de capitais; 

• Prisão de membros de facções criminosas e apreensão de armas de fogo; 

• A confirmação técnico-pericial da utilização de uma arma de fogo noutros crimes de homicídio, por meio de confronto balístico positivo. 

• Diminuição dos índices de crimes violentos na cidade de Ananindeua/PA, principalmente com relação ao crime de Homicídio.

• A identificação precisa de autores em crimes de homicídio; 

• A identificação parcial de grupos faccionados com atuação na área da Interesse Operacional, em especial as de conhecimento geral, como 
o primeiro comando da capital-PCC e o comando vermelho-CV, que tem predominância na “gerência de crimes” dentro e fora das casas 
penais do Estado.
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04     Gerir estabelecimentos penais federais

No processo “Gerir estabelecimentos penais federais” são incluídos: a 
classificação, a devolução e a transferência de apenados; a gestão das 
informações dos presídios; a realização da segurança interna e externa 
das Unidades prisionais; a disponibilização de serviços de tratamento 
penitenciário e a disponibilização de unidades de tratamento 
penitenciário.

Nesse sentido, cabe destacar que o Sistema Penitenciário Federal é a 
materialização da regulamentação do art. 86, § 1º da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, e é regulamentado pelo 
Decreto nº 6.049, de 2007.

Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover 
a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos 
internos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no 
interesse da segurança pública ou do próprio preso e também abrigar 
presos, provisórios ou condenados, sujeitos ao regime disciplinar 
diferenciado previsto na Lei de Execução Penal, conforme estabelecido 
nos artigos 3º e 4º do Decreto 6.049/2007.

O Sistema Penitenciário Federal possui 05 (cinco) Penitenciárias Federais 
em funcionamento, as quais estão localizadas em Campo Grande/MS 
(PFCG), Catanduvas/PR (PFCAT), Porto Velho/RO (PFPV), Mossoró/RN 
(PFMOS) e Brasília/DF (PFBRA). 

Cada Penitenciária Federal possui capacidade para custodiar 208 
(duzentos e oito) presos em celas individuais (artigo 6º, II, do Decreto nº 
6049/2007). Desta forma, a capacidade atual do Sistema Penitenciário 
Federal é de 1040 (um mil e quarenta) presos.

As inclusões de presos nas Penitenciárias Federais são regulamentadas 
pela Lei nº 11.671 de 08 de maio de 2008 e pelo Decreto nº 6.877, de 
18 de junho de 2009. O preso para ser incluído no Sistema Penitenciário 

Gráfico: Mapa com a localização das Penitenciárias Federais
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Federal deve possuir, ao menos, uma das características previstas no 
artigo 3º do Decreto nº 6.877, de 2009.

Art. 3o  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao 
menos, uma das seguintes características:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma 
relevante em organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física 
no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática 
reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa 
condição represente risco à sua integridade física no ambiente 
prisional de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave 
indisciplina no sistema prisional de origem.

Assim, após proferida a decisão judicial fundamentada do Juízo da 
Origem (art. 5º, Lei 11.671/2008 e art. 4º do Decreto 6.877, de 2009) ou 
em fase de instrução judicial do pedido de inclusão feito pela Autoridade 
Administrativa, pelo Ministério Público ou pelo próprio preso, ao Juízo 
da Origem (art.5º do Decreto 6.877/2009) é que o DEPEN se manifesta 
sobre o perfil do preso e indica a Penitenciária Federal mais adequada 
para o custodiar.

Cabe destacar que, atualmente população carcerária do Sistema 
Penitenciário Federal registrou 624 (seiscentos e vinte e quatro) presos, 
sendo: 

154 (cento e cinquenta e quatro) presos na Penitenciária Federal em 
Porto Velho/RO;
135 (cento e trinta e cinco) presos na Penitenciária Federal em 
Mossoró/RN;
153 (cento e cinquenta e três) presos na Penitenciária Federal em 
Campo Grande/MS;
141 (cento e quarenta e um) presos na Penitenciária Federal em 
Catanduvas/PR; e
41 (quarenta e um) presos na Penitenciária Federal em Brasília/DF.
O principal produto entregue pelo processo é o sistema penitenciário 
federal operacionalizado.

Principais resultados do Processo  

“Gerir estabelecimentos penais federais” em 2019

Gráfico 51 – População Carcerária do Sistema Penitenciário Federal em 31/12/2019
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Dentre os principais resultados do processo “Gerir estabelecimentos 
penais federais”, destaca-se as ações de assistência desenvolvidas no 
âmbito dos presídios federal. Nesse sentido, a Diretoria do Sistema 
Penitenciário Federal, por meio da Coordenação-Geral de Assistências 
nas Penitenciárias, é responsável por planejar, coordenar e orientar 
a execução das assistências nas penitenciárias federais seguindo os 
ditames da Lei de Execuções Penais.

As assistências nas Penitenciárias Federais estão organizadas em: divisão 
de reabilitação composta por Assistente Social, Pedagogo e Terapeuta 
Ocupacional e serviço de saúde, composta por dentista, enfermeiro, 
farmacêutico, psicólogo, médico, técnicos em enfermagem e técnicos 
em saúde bucal. 

I - Assistência à Saúde 

Constata-se que os atendimentos são realizados quase que em sua 
totalidade por profissionais do SPF.

Observa-se que 52% dos atendimentos de saúde são de enfermagem, 
totalizando 6.596 atendimentos até o mês de novembro (dados de 
novembro em análise).

Foram realizados 1.202 atendimentos odontológicos e 1.078 atendimentos 
psicológicos.

II - Assistência Social

A assistência social busca compreender, propor e executar políticas 
sociais visando à garantia dos direitos dos internos à documentação, 
benefícios sociais, direito à visitação, atendimentos aos familiares e 
outras demandas.Gráfico 52 – SESAU

Gráfico 53 – SPF
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Visitas sociais: em fevereiro foi publicada a Portaria de nº 157 do 
Ministro da Justiça e Segurança Pública, regulamentando as visitas 
sociais nos estabelecimentos penais federais. Ficou instituído que as 
visitas ocorrerão por meio de parlatório e por videoconferência, mas o 
número de visitas presenciais tem sido bem expressivo: em média 200 
visitas por mês em cada unidade.

Visitas virtuais: o Projeto Visita Virtual nasceu de uma parceria entre 
o DEPEN e a Defensoria Pública da União - DPU e apresenta uma 
importante vertente no âmbito da execução penal, que se relaciona 
ao direito de visita dos presos sob custódia nas Penitenciárias Federais, 
garantindo a manutenção dos vínculos afetivos, sociais e familiares dos 
presos, pois possibilita a aproximação dessas pessoas e consequente 
contribuição para sua reinserção no meio social.

No ano de 2019 foi publicada a Portaria de nº 157 do Ministro da 
Justiça e Segurança Pública, que institucionalizou a visita virtual 
como uma modalidade de visita social, denominada como visita por 
videoconferência. Aliado a normatização, mudanças na infraestrutura 
dessa modalidade de visita foram implementadas, por meio da aquisição 
de equipamentos modernos e novo software para operacionalização 
nas unidades federais e DPU. Foram realizadas 545 visitas virtuais no ano.

III - Assistência Educacional

Educação Formal: a oferta da assistência educacional no SPF ocorre por 
meio da Educação de Jovens e Adultos - EJA, com oferta da Educação 
básica, que inclui ensinos fundamental e médio, por meio de parcerias 
com as Secretarias de Educação dos Estados, e outras entidades de 
ensino, conforme abaixo:

De forma geral, ao longo de 2019, 214 internos participaram de 
atividades educacionais da educação básica no SPF.

Educação Profissional: ainda na assistência educacional, são ofertados 
os cursos profissionalizantes, prestada por meio do Ensino a Distância 
- EAD.

Os dados apresentados no gráfico correspondem ao número de 
participações em cursos até outubro de 2019, totalizando 765 
participações. Aponta-se que 449 internos realizaram cursos por meio 
de parceria da unidade federal em Catanduvas com o SENAC, bem como 
com outras instituições particulares.

IV - Cinemateca

A cinemateca ocorre nas penitenciárias federais como regalia. Em 2019, 
a cinemateca alcançou 2.810 participações.

Gráfico 54 – Cinemateca
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V - Assistência Religiosa

A prestação de assistência religiosa é realizada de forma presencial pelas 
entidades religiosas cadastradas. Em 2019 foram totalizadas 182 visitas.

VII - Avaliações Nacionais 

Anualmente, as unidades do SPF participam dos processos de 
avaliações nacionais realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No ano de 2019 foram inscritos 
330 internos no Exame Nacional de Certificação das Competências de 
Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade - ENCCEJA PPL. 
Com mais de 50% das participações nos dois dias de prova.

Registra-se que no Exame Nacional do Ensino Médio para adultos 
privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua 
privação de liberdade - Enem PPL, que permite o acesso ao ensino 
superior o SPF inscreveu 105 internos.

Gráfico 55 – Visitas Religiosas

Gráfico 56 – Participação Encceja PPL – Ensino Fundamental

Gráfico 57 – Participação Encceja PPL – Ensino Médio
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Ressalta-se que são realizadas ações de incentivos para que os internos 
participem das avaliações nacionais, no entanto o INEP não permite 
transferência de local de prova quando o interno é transferido de unidade o 
que prejudica a participação. 

Em novembro de 2019, foi concluída a elaboração dos Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) das assistências no âmbito do Sistema Penitenciário 
Federal. Os POP’s apresentam-se como uma tecnologia confiável, de ações 
sistematizadas e rotinas padronizadas para alcance dos resultados. Além 
dessas finalidades, os POP’s são ferramentas que auxiliam o esclarecimento 
de dúvidas, orientam os profissionais durante a execução das ações e devem 
estar de acordo com as diretrizes e normas da execução penal. 

Os Procedimentos Operacionais Padrão das Assistências, comporão 
o Manual de Rotinas Operacionais Padrão do Sistema Penitenciário 
Federal, sendo um importante instrumento que reúne, de forma 
sistematizada, as normas e descreve os procedimentos que devem ser 
executados nas atividades de assistências aos internos custodiados nas 
penitenciárias federais. 

Registre-se que o referido manual, objetiva ainda, por meio da 
padronização, a minimização de desvios na execução da atividade, ou 
seja, assegurará que as ações tomadas para a garantia da assistência 
sejam padronizadas e executadas conforme o planejado, imprimindo 
maior segurança nos procedimentos.

Biblioteca Digital

A Biblioteca Digital consiste numa coletânea da legislação e normativos 
relativos ao tratamento e assistências prestadas no âmbito do Sistema 
Penitenciário Federal, Federal que reúne, em versão digital, os 
Procedimentos Operacionais Padrão – POP das assistências.

O acesso a publicações disponíveis na internet deve ser disseminado 
entre os gestores e servidores que atuam na execução penal visando a 
universalização das informações importantes, em formato compacto, 
de forma fácil, ágil, eficiente e com atualizações constantes. Além do 
mais, a biblioteca digital faz parte de uma estratégia sustentável e de 
economicidade no âmbito do DEPEN.

Gráfico 58 – Quantidade de Inscritos no ENEM PPL 2019
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Considerando as movimentações de internos no âmbito do Sistema 
Penitenciário Federal, em 2018 foram realizadas 180 (cento e oitenta) 
inclusões, 206 (duzentas e seis) exclusões, 39 (trinta e nove) transferências 
entre unidades prisionais federais, 32 (trinta e duas) apresentações em 
audiências do tribunal do júri, totalizando 457 (quatrocentos e cinquenta 
e sete) movimentações.

Em 2019, foram realizadas 342 (trezentos e quarenta e duas) inclusões, 
175 (cento e setenta e cinco) exclusões, 215 (duzentas e quinze) 
transferências entre unidades prisionais, 23 (vinte e três) apresentações 
em audiências do tribunal do júri, totalizando 755 (setecentos e 
cinquenta e cinco) movimentações. 

Vale ressaltar que até 31/12/2019 foram incluídos 342 (trezentos e 
quarenta e dois) presos, o que corresponde a um aumento de  90% do 

total de inclusões realizadas, no mesmo período, no ano de 2018.

Por fim, em 2019 foram realizadas 649 (seiscentos e quarenta e nove) 
audiências por sistema de videoconferência. 

Gráfico 59 – Movimentação no Sistema Penitenciário Federal 2018-2019

Gráfico 60 – Inclusões e Exclusões do Sistema Penitenciário Federal
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05 Produzir informações integradas em segurança pública

O processo “Produzir informações integradas em segurança pública” 
visa a promoção da coleta, da análise e da divulgação de informações 
objetivamente relevantes, o compartilhamento de ferramentas de 
investigação e a coordenação de ações e operações entre várias 
instituições de segurança pública em único ambiente tecnológico e 
interoperável.

Nesse sentido, a PF tem desenvolvido ações, por meio de suas unidades 
específicas, com o intuito de permitir a produção de informações 
integradas, das quais destacam-se:

a) Sistema Palas

O sistema PALAS PANDORA é um banco de dados de rede de relacionamento 
que possibilita a inclusão de qualquer tipo de informação, com facilidade e 
rapidez, com uma interface amigável para o usuário. Importante salientar 
que o sistema PALAS PANDORA não é somente um banco de dados, mas 
também uma ferramenta de investigação e gestão policial, sendo muito 
útil na condução das Operações Policiais. 

Destaca-se que o PALAS é o sistema oficial da PF para registro das Operações 
e Apoios. O objetivo primordial do sistema é construir a “memória da PF”, 
compartilhando-a entre os vários “escritórios” de investigação da PF em 
todo o Brasil e nas adidâncias. O combate eficiente ao crime organizado 
depende de informações confiáveis e atualizadas. Assim, a “MEMÓRIA DA 
PF” deve ser constantemente alimentada e atualizada, resultando em um 
poderoso banco de dados para pesquisa e armazenamento de informações, 
traçando diretrizes capazes de nortear futuras ações policiais.

Nesse sentido, no mês de agosto, a PF concluiu mais uma etapa de 
aprimoramento das atividades voltadas para o combate ao crime 
organizado internacional, fornecendo recursos tecnológicos para 
integração com corporações policiais da Bolívia e Paraguai.

b) Projeto Prometheus

Atualmente, a principal atividade do Escritório de Gestão Estratégica da 
Coordenação Geral de Polícia Fazendária é o gerenciamento do Projeto 
Prometheus, fruto de entendimento institucional da PF, do MPF e de 
órgãos parceiros, cujo escopo é a mudança do processo preliminar 
à instauração de inquérito policial, com adoção da SELETIVIDADE / 
RACIONALIDADE, por meio da análise das ocorrências criminais para 
deliberar sobre a necessidade de instauração de inquérito policial, com 
base em parâmetros estabelecidos institucionalmente. 

Com o projeto se busca a substituição do modelo de recepção e 
processamento de notícias-crimes (01 notícia-crime = 01 inquérito) 
por uma metodologia mais moderna e eficiente de gestão dessas 
informações e dos respectivos apuratórios, na perspectiva de:

• Reduzir o número de inquéritos instaurados e em andamento, 
de baixa eficiência, relacionados a crimes fazendários, 
previdenciários, contra o meio ambiente e cibernéticos, ódio e 
pornografia infantil em todo o país, em especial aqueles sem 
viabilidade investigativa;
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• Melhorar o procedimento de investigação desses delitos em todo o país; 

• Aumentar a eficiência da PF no combate ao crime organizado; e

• Aprimorar a atuação da PF na desarticulação de Organizações 
Criminosas que atuam nesses tipos de delitos.

O Projeto está incluído no portfólio institucional de Projetos Estratégicos 
e foi indicado pela Direção Geral como umas das 5 (cinco) prioridades 
máximas da instituição para o ano de 2020. Em 2019 a fase Piloto do 
Projeto Prometheus foi prorrogada por meio da Portaria Conjunta n.º 
001/2019 DICOR-COGER/PF (até 30 de Dezembro de 2019) e foram 
desenvolvidas atividades para:

• Permitir a coleta de dados manual do SISCART: Versão 1240;

• Automatizar o recebimento e tratamento de dados de órgãos 
parceiros: Banco Central, IBAMA, Secretaria do Trabalho, INSS, 
Correios, Caixa;

• Desenvolver aplicativo de BI para análise das Notícias de Crime e 
de Inquéritos Policiais; e

• Publicar Roteiros de Registros e Análise de Dados nos seguintes 
crimes: Previdenciários – Fraude na concessão de benefícios, 
apropriação e sonegação; Fazendários – Fraude em serviços 
bancários, falsificação de moeda, compra/venda internacional 
de medicamentos via postal, contrabando e descaminho; 
Ambientais – fraude envolvendo DOF; Patrimoniais – furto e 
roubo contra carteiros; Entorpecentes – tráfico pelos Correios; 
Financiamento de veículos – em implantação; Passe Livre – em 
estudos; e Falsificação de Cheque – em estudos

c) Sistema Atlas

Visando à melhoria do processo de investigação e ao aumento de 
operações contra desvios de recursos públicos e corrupção, foi 
disseminado o uso do sistema ATLAS, o maior em análise e cruzamento 
de bases de dados policiais, desenvolvido pelo Serviço de Análise de 
Base de Dados (SABD/CGRC/DICOR/PF) em conjunto com a Diretoria 
de Tecnologia da Informação - DTI. A ferramenta otimiza o tempo de 
conclusão das investigações policiais em andamento, introduzindo 
nova metodologia de investigação que faz uso de interface web, de 
fácil utilização e compreensão. Além disso, alia o trinômio integração, 
inteligência e tecnologia, agregando o que há de mais eficiente no 
combate à corrupção e ao crime organizado. 

Ressalta-se que, os demais aspectos relacionados ao sistema Atlas, 
foram devidamente detalhados na Cadeia 01 – Prevenção e Combate à 
Corrupção e à Lavagem.

Na esfera do sistema prisional, a Diretoria de Inteligência Penitenciária, 
Como órgão central, capta, analisa, protege e difunde informações sobre 
crime e estruturas criminosas nos ambientes prisionais. O objetivo da 
produção de informações integradas é maximizar a atuação dos atores 
da execução penal brasileira, por meio do assessoramento. Em 2019, a 
Diretoria de Inteligência Penitenciária produziu relatórios de inteligência 
integrados e atuou em operações conjuntas, de modo a promover a 
coesão de forças e a solução de problemas locais e nacionais na área 
prisional.

Já a PRF, no âmbito de sua competência, produz e compartilha 
periodicamente relatórios de acompanhamento e análise de acidentes 
e de crimes ocorridos nas rodovias federai. A produção e disseminação 
dessas informações visam subsidiar o planejamento de uma atuação 
policial mais efetiva e integrada.
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Também são construídos diagnósticos com projeção de variáveis que 
repercutem na segurança pública, tanto no aspecto do enfrentamento à 
criminalidade quanto na segurança viária. Em análise realizada até 31 de 
dezembro de 2019, constatou o aumento do fluxo de veículos pesados, 
o que pode ter interferido diretamente nos números apresentados 
pela PRF relativos ao aumento do número de mortos em acidentes nas 
rodovias federais. Dentro desse cenário o número de mortos está 6,3 % 
acima do teto previsto.

Ainda quanto à produção de informações integradas, em 2019 a PRF 
também participou do Grupo de Trabalho - GT criado, no âmbito do 
MJSP, para trabalhar na elaboração de uma proposta de criação e 
implantação do Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz 
do Iguaçu, no Paraná (Portaria n.º 264, de 25 de março de 2019, MJSP). 
Tal projeto pretende padronizar procedimentos entre os órgãos de 
segurança pública, manter um fluxo constante de capacitação dos 
operadores, medir índices e obter dados confiáveis para direcionar a 
atuação das forças de segurança na região de fronteira.

A produção, armazenamento e difusão de informações e dados no 
âmbito da PRF, seja na atividade fim ou na atividade meio, se faz 
majoritariamente por meio de sistemas informatizados. Uma das formas 
de aproveitar esse ativo gerado se dá pela utilização de ferramentas 
de Business Inteligence - BI. Nesse sentido, destacamos o Projeto 
“Siger 2020” que tem como propósito disponibilizar uma plataforma 
integrada com as bases de dados dos principais sistemas internos e 
externos, de forma a possibilitar a produção de uma série de contextos 
e painéis de monitoramento e acompanhamento. Dessa forma os 
dados fragmentados são traduzidos em informações relevantes, 
auxiliando os gestores na tomada de decisões mais precisas e alinhadas 
ao planejamento estratégico da instituição.

A organização e integração dos dados se reflete também no fluxo 

contínuo de informação entre os principais sistemas operacionais. 
Nesse contexto, as informações coletadas no sistema Alerta Brasil 
encontram-se disponíveis para consulta pelos agentes de campo, por 
meio das aplicações PRF Móvel (acesso via celular) e SICOP (dados mais 
completos, via estação de trabalho). Tais sistemas formam a base dos 
meios de acesso dos agentes operacionais a informações relacionadas 
a restrições de veículos e de pessoas. 

A produção, armazenamento e difusão de conhecimentos de inteligência 
são feitas por meio de sistemas específicos e com a segurança necessária 
à atividade. Em 2019, a gestão de conhecimento está evoluindo para 
utilização do armazenamento em nuvem e funcionalidades de auditoria, 
agregando valor principalmente na diminuição do lapso para a difusão 
do conhecimento, proporcionando a mensuração e o estabelecimento 
de indicadores relativos à quantidade e qualidade do conhecimento. 

 

Os principais produtos entregues pelo processo:

• Ferramentas tecnológicas geridas;

• Software elaborado, gerenciado e disponibilizado;

• Informações; dados tratados/ compartilhados, inclusive de fronteiras;                                                                                                

• Dados de segurança pública consolidados e disponibilizados, relatórios 
de diagnósticos elaborados;

• Agências de fronteira integradas.
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Principais resultados do Processo  

“Produzir informações integradas em segurança pública” em 2019.

Dentre os principais resultados do processo “Produzir informações integradas em segurança pública” destacam-se:

• Implementação das versões adaptadas e aprimoradas do Sistema Palas na Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD da República do Paraguai 
e em unidades estratégicas da Polícia Boliviana: a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - FELCN, a Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Crimen (FELCC) e a Dirección Nacional de Inteligencia -DNI. A implementação também será utilizada pelo Centro Regional de Inteligência 
Antinarcóticos (CERIAN), instalado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) na Bolívia para coordenar ações de 
combate ao tráfico ilícito de drogas entre o país-sede, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Peru.

• Utilização do Sistema Prometheus permite melhores resultados na gestão com a redução da carga total de inquéritos – taxa de 122% entre a 
quantidade de inquéritos encerrados e a quantidade de inquéritos instaurados. Isso permitiu uma melhor alocação dos recursos públicos em 
investigações de maior relevância para a sociedade e para o Estado, conforme se observa os relatórios setoriais operacionais da instituição.

Gráfico 61 – Quantidade de Inquéritos Policiais Instaurados e Encerrados
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COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE INTEGRAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Criação de Sistema (Carteira Funcional) no âmbito da PF para o gerenciamento e emissão do cartão de identidade funcional.

 ▪ Fomento à Criação e Estruturação de Unidades de Combate à Corrupção nas Polícias Civis.

 ▪ Coordenação das assistências na FOCOPEN.

 ▪ Desenvolvimento do SInDNA – Sistema Integrado de DNA.

 ▪ Conclusão de ciclo de capacitação em perícias de comparação de locutor (biometria da voz).

 ▪ Desenvolvimento de solução de TI apta à padronização e uniformização de linguagem.

 ▪ Estruturação de áreas estratégicas do DEPEN.

 ▪ Maior efetividade na solução de crimes, devido ao aumento na inserção de perfis genéticos coletados nos presídios.

 ▪ Especificação de equipamentos para coleta biométrica de íris, no contexto do TED celebrado entre MJSP e CNJ.

 ▪ Ampliação em 90% do número de inclusões de presos no Sistema Penitenciário Federal - SPF, comparado ao ano de 2018.

 ▪ Criação de rede de informação conjunta entre os estados.

 ▪ Estabelecimento de parceria com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional – CICCN, para ampliar a participação de órgãos 
do Brasil nos resultados das operações.

 ▪ Implementação dos Procedimentos Operacionais Padrão – POP das Assistências no Sistema Penitenciário Federal.

MACROPROCESSO
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 ▪ Capacitação de 152 peritos criminais (70 da Polícia Federal e 82 dos estados) para realização de exames periciais de comparação facial.

 ▪ Estabelecimento de acordo de fusão do sistema Alerta Brasil 3.0 da PRF com o sistema Cortex da SEOPI, para ganho em escala da rede 
de pontos de monitoramento de veículos.

 ▪ Ampliação da Coleta de Amostra de Condenados: a inserção de perfis genéticos de indivíduos identificados criminalmente no BNPG 
apresentou crescimento de 2.675%.

 ▪ Aperfeiçoamento da infraestrutura tecnológica para suportar integrações em larga escala, com órgãos do SUSP, de informações de 
sistema de monitoramento de veículo (Projeto Estratégico do MJSP: Alerta Brasil 3.0).

 ▪ Atuação em conjunto nas fronteiras através da Operação Ághata.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Entregar a primeira versão do SInDNA, permitindo a gestão mais rápida e eficaz das coincidências (matches).

 ▪ Estabelecer uma rede de pontos de contato para a difusão das informações sobre as operações e busca dos resultados.

 ▪ Aperfeiçoar os procedimentos estratégicos, técnicos e operacionais da atividade de inteligência penitenciária.

 ▪ Sistematizar critérios de inclusão/renovação de permanência de presos no Sistema Penitenciário Federal - SPF.

 ▪ Desenvolver o protótipo de ferramenta computacional que integrará metodologias periciais de análise facial e antropologia forense, 
para fins de identificação humana.

 ▪ Garantir o cumprimento das decisões judiciais num prazo igual ou menor a 45 dias.

 ▪ Realizar o ingresso de Novos Bancos de Perfis Genéticos.

 ▪ Especificar e padronizar as atividades de intervenção em unidades prisionais.
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 ▪ Desenvolver sistemas para integrar antigas bases de dados de inteligência.

 ▪ Consolidar o SISDEPEN como ferramenta para captação e análise de dados penitenciários.

 ▪ Contratar um Sistema Automatizado e Multibiométrico de Identificação Biométrica, SISTEMA ABIS.

 ▪ Instituir a Rede Integrada de Bancos Multibiométricos no âmbito do MJSP e o Banco Nacional Multibiométrico na PF.

 ▪ Estabelecimento de modelo de acordo de cooperação técnica padrão para uso no âmbito do interesse de integrações no MJSP.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Exiguidade do prazo para a coordenação da participação nas operações e compilação de dados, especialmente no âmbito da AMERIPOL.

 ▪ Fomentar a necessidade de integração de dados entre agências de inteligência penitenciária.

 ▪ Aprimorar e integrar a gestão institucional.

 ▪ Manipular de forma segura dados e informações sensíveis ou protegidas.

 ▪ Readaptar os sistemas tecnológicos para inclusão de bases de dados estaduais e federais.

 ▪ Formar de corpo técnico capaz de desenvolver e adaptar sistemas de TI.

 ▪ Manter pacífica atuação articulada com os demais poderes públicos a fim de conferir melhorias aos estabelecimentos prisionais.

 ▪ Encontrar soluções para monitoramento de parlatórios.

 ▪ Manter em adequada operação os estabelecimentos penais federais e realizar operações de retomada do controle de unidades 
prisionais com efetivo reduzido.

 ▪ Conseguir reforçar a equipe para coleta, validação e consolidação dos dados do sistema prisional.
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PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

 ▪ Estabelecimento de contrapartida dos entes federados a fim de manter em ordem os estabelecimentos prisionais sob intervenção.

 ▪ Melhorar o dimensionamento dos serviços a cargo do efetivo especializado devido ao grande volume de serviço de monitoramento e 
atratividade em outras áreas.

 ▪ Recomposição das equipes de projetos.

RISCOS

 ▪ Sobrecarga do efetivo especializado nas assistências devido ao número reduzido de servidores das carreiras de Especialista em 
Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à Execução Penal.

 ▪ Atraso nas entregas dos projetos.

 ▪ Perda da credibilidade dos projetos.

PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

 ▪ Criar plano de segurança orgânica e plano de inteligência específico para o SPF.

 ▪ Ampliar a oferta educacional no SPF.

 ▪ Concretização de ações em defesa da segurança orgânica na Sede e nas Unidades Prisionais Federais.

 ▪ Realizar a movimentação de presos no âmbito do SPF em cumprimento de decisões judiciais no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias.
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 ▪ Expandir a integração do Projeto Estratégico do MJSP Alerta Brasil 3.0 para outras unidades da federação.

 ▪ Firmar acordos de cooperação nacionais e internacionais no âmbito da segurança pública.

 ▪ Desenvolver novo sistema de Gerenciamento de Procedimentos Operacionais (gPol).

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

 ▪ Disponibilizar um sistema adaptado às ampliações das redes de inteligência penitenciária, com capacidade de armazenamento e de 
gestão coletiva.

 ▪ Estruturação da Polícia Penal Federal.

 ▪ Aperfeiçoamento da gestão.

 ▪ Executar o projeto estratégico do MJSP Policiamento Orientado pela Inteligência.

 ▪ Ampliação de atribuições devido a polícia penal e demonstração da importância do SPF.

 ▪ Contratação de um Sistema Automatizado e Multibiométrico de Identificação Biométrica, SISTEMA ABIS.
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01 Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança pública

GESTÃO DO CONHECIMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS

O processo “Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança 
pública” envolve o conjunto de ações destinadas à disseminação de 
conhecimento nos temas afetos à segurança pública através da produção 
de materiais gráficos, didáticos, audiovisuais, eventos e campanhas 
de mobilização social e a produção e gestão de dados e relatórios de 
diagnósticos que garantem o entendimento sobre a segurança pública 
no país.

Assim, visando o melhoramento do serviço prestado à sociedade, 
o DEPEN foi transformado em um ator da Segurança Pública 
nacional e fez surgir a necessidade de fomentar o conhecimento das 
atividades de inteligência penitenciária. Nesse sentido, a Diretoria de 
Inteligência Penitenciária contribui por meio de três formas: (I) por 
meio da divulgação controlada da Doutrina Nacional de Inteligência 
Penitenciária; (II) por meio de cursos de inteligência penitenciária; (III) 
por meio de documentos de inteligência dirigidos aos tomadores de 
decisão.O fim que se pretendeu alcançar foi o incentivo ao intercâmbio 
de boas práticas, conhecimento e colaboração entre as entidades 
governamentais; fatores imprescindíveis para o combate às ações de 
organizações criminosas e à difusão deste conhecimento.

Durante o ano de 2019, foram realizadas também pesquisas para coleta 
e análise de dados para o Projeto Química e Toxicologia Forense, coleta 
e análise de dados para o Projeto Rede Integrada de Bancos de Perfis 

Genéticos (Local de Crime), coleta e análise de dados para o Programa 
de Fortalecimento das Polícias Judiciárias, esta última que contribuiu 
para o programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias, gerando 
uma padronização com o aprimoramento e fortalecimento do trabalho 
judiciário em todo país, aumentando a capacidade investigativa e de 
resolução de crimes com impacto positivo na segurança pública de 
maneira geral. Além da realização das pesquisas, foram disponibilizadas 
publicações no site do MJSP.

No intuito de conhecer sobre as atividades, competências, atitudes 
e vocações dos Guardas Municipais foi criado, em parceria com 
a Universidade de Brasília - UnB, o Projeto “Estudo Científico, 
Mapeamento de Competências e Revisão da Matriz Curricular do Cargo 
de Guarda Civil Municipal” que consiste em um plano de trabalho que 
durará 15 meses, e envolverá um estudo científico e o mapeamento 
de competências profissionais do cargo “guarda municipal”, além de 
propor a revisão da Matriz Curricular do curso de formação oficial 
deste cargo.

Outra demanda de grande relevância foi a realização da Pesquisa 
Nacional de Vitimização junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, incluindo questões sobre vitimização no Módulo 
Aspectos da Vitimização e da Segurança, na “Pesquisa Nacional de 
Amostras de Domicílios Contínua - PNAD Contínua”.
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No âmbito da PRF, a estrutura formal de ensino é relativamente recente e o seu foco em fomentar o conhecimento de temas afetos à segurança 
pública foi estabelecido pelo Planejamento Estratégico de 2019, a ser implementado entre os anos de 2020 a 2028. Novas áreas  da PRF foram 
estruturadas e foram modelados processos interdepartamentais para a melhoria do fluxo informacional interno e com os outros atores da segurança 
pública, garantindo já em 2020, uma melhor resposta às demandas da sociedade sobre os temas.

Em 2019 também foi dado início a reengenharia da PRF com o redesenho de processos, tecnologias e ações educativas de maneira a possibilitar a 
governança e gestão do conhecimento e da aprendizagem na instituição. O foco é a comunicação bidirecional com a sociedade e diversos parceiros. 
Sendo assim, entre as ações se encontram abertura de canais de comunicação; modelagem do observatório de conhecimentos e; diagnóstico e 
elaboração de relatórios sobre processos e tecnologias para geração de valor às ações de segurança pública.
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Com o foco na disseminação dos conhecimentos para alinhamento 
institucional, foram realizados ainda diversos eventos entre áreas, onde 
se destaca o primeiro Seminário do Sistema de Educação Corporativa da 
Polícia Rodoviária Federal. Além dos eventos internos, para compartilhar 
e disseminar os conhecimentos afetos às ações de Segurança pública, 
a PRF teve participação em variados eventos externos no Brasil, 
apresentando as inovações institucionais implantadas no último ano e 
os impressionantes resultados positivos alcançados. 

Os principais produtos entregues pelo processo:  

• Conhecimento Gerado;
• Materiais Informativos Elaborados;
• Eventos Executados;
• Dados de Segurança Pública Consolidados e Disponibilizados;
• Relatórios de Diagnóstico Elaborados; 
• Pesquisas Realizadas;
• Consultas Realizadas;
• Estudos Realizados; e 
• Estudos estatísticos em segurança pública produzidos/divulgados.

Principais resultados do Processo  
“Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança pública” em 2019.

Dentre os principais resultados do Processo “Fomentar conhecimento 
de temas afetos à segurança pública” cabe destacar os cursos oferecidos 
pelas áreas com o intuito de promover conhecimento na área de 
segurança pública:  

 3 Ofertadas 03 (três) cursos de especialização (pós-graduação 
lato sensu) em Ciências Policiais; Direito de Polícia Judiciária; e 
Identificação Humana

 3 Realização do III Seminário Internacional de Ciências Policiais e 
Política Criminal

 3 Realização do Seminário: A atividade de inteligência e o 
enfrentamento às organizações criminosas

 3 Criação de 03 (três) novos cursos de pós-graduação no âmbito 
do credenciamento da ANP pelo MEC: Especialização em 
Criminalidade Organizada; Especialização em Criminalística 
Aplicada a Locais de Crime e Especialização em Genética 
Forense

 3 A Diretoria de Inteligência Penitenciária ministrou 10 cursos 
básicos de inteligência voltados exclusivamente aos servidores 
dos estados do Piauí, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, além do Paraguai e da Bolívia

Ressalta-se também os relatórios produzidos e disponibilizadas no site 
do MJSP:

 3 Relatório da Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança 
Pública (PM, PC e CBM) dos anos-base 2014/2015/2016

 3 Relatório da Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança 
Pública (PM, PC e CBM) do ano-base 2017

 3 Realização da Pesquisa Nacional de Vitimização

 3 Estudo científico, Mapeamento de Competências e Revisão da 
Matriz Curricular - Guarda Civil Municipal
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No âmbito da PRF destaca-se a participação em eventos a fim de 
fomentar temas afetos à segurança pública, bem como reforçar os 
laços institucionais:

a) ICKM/SUCEG2019 - 15º Congresso Internacional de Gestão do 
Conhecimento e do 2º Seminário Internacional de Universidades 
Corporativas e Escolas de Governo (ICKM/SUCEG 2019), nos dias 
04, 05 e 06 de dezembro de 2019. Esse evento fez parte do Circuito 
Mundial do Comitê Internacional de Gestão do Conhecimento 
contando com uma rede de colaboração digna de aplausos. Foram 344 
participantes  nacionais e internacionais, 12 patrocinadores, 
25 instituições de ensino nacionais e internacionais, 6 instituições 
de segurança pública estaduais e federal, uma equipe de 25 pessoas 
na comissão organizadora, 61 avaliadores na comissão científica, 
44 palestrantes nacionais e internacionais, de quase 120 diferentes 
instituições. Estiveram presentes participantes dos EUA, Singapura, 
Turquia e Canadá. Nacionais foram representados por todas as regiões 
do Brasil e as microrregiões catarinenses. As temáticas discutidas 
abordaram a Gestão do Conhecimento, a Inovação, as Redes de 
Aprendizagem e o modelo Universidade Corporativa em Rede, além 
do modelo inovador brasileiro de governança multinível da Segurança 
Pública em implantação na PRF. Entre o público estiveram presentes 
pesquisadores, acadêmicos, empresários, diretores de empresas, 
gestores de pessoas, profissionais e alta gestão da segurança pública 
estadual e federal, inclusive, na tarde do dia 05/12/2019, o Diretor-
Executivo da PRF e o Secretário de Estado da Segurança Pública de 
Santa Catarina se fizeram presentes.

b) RUASP - No dia 05 de dezembro foi realizada a 2ª Edição da Rede 
de Universidades e Academias da Segurança Pública - RUASP, com a 
participação do efetivo das quatro instituições de Segurança Pública 
do Estado de Santa Catarina e da PRF, com objetivo de alinhar 

estratégias entre as academias para fortalecer a capacitação e a ação 
conjunta das forças de segurança, conforme preconiza o Sistema Único 
de Segurança Pública (SUSP), consolidando o Modelo Universidade 
Corporativa em Rede (UCR/ENGIN/EGC/UFSC). 24 representantes 
da educação corporativa da Secretaria de Segurança Pública, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de 
Perícias, PRF e Universidade Federal de Santa Catarina, puderam discutir 
problemas comuns e traçar estratégias para a consolidação da rede de 
universidades e academias de Segurança Pública (RUASP), contribuindo 
para a melhoria dos resultados oferecidos para a sociedade brasileira 
e, em especial, a catarinense.

Ressalta-se também a atuação da Universidade da PRF – UniPRF, que 
em 2019 realizou levantamento de informações relativas à formação 
dos instrutores do quadro – especialização, mestrado e doutorado, 
cujo resultado foi a obtenção de mais de 90 trabalhos de conclusão 
de curso – artigos e monografias, que estão passando por processo 
de análise, catalogação e posterior inclusão na WikiPRF, plataforma 
de disseminação de conhecimento da instituição de acesso a todos 
os servidores. Neste mesmo sentido, foi desenvolvido o curso 
de Elaboração de Materiais para EaD, com a capacitação de 72 
servidores, que passarão a elaborar conteúdo para as capacitações na 
modalidade a distância ou semipresencial em etapa de planejamento 
e desenvolvimento.

Por fim, cabe destaque a uma pesquisa que encontra-se em fase de 
coleta de dados, intitulada  “Complexidade Social e Ação Policial: uma 
análise a partir da Polícia Rodoviária Federal”, fruto de um Acordo de 
Cooperação Técnica entre a PRF e a Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que tem como público alvo os próprios servidores do órgão, e visa 
captar a percepção destes sobre os mais variados temas da atualidade.
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01 Gerir investigações criminais

GESTÃO DE INVESTIGAÇÕES E OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA

O processo “Gerir Investigações Criminais”  visa apurar as infrações 
penais e respectiva autoria, incluindo aquelas a cujo teor deva ser dado 
tratamento sigiloso, sendo formalizado por meio de instrumentos 
como inquérito policial e termo circunstanciado, que configuram a 
exteriorização da investigação criminal. Inclui as operações policiais 
necessárias à obtenção do conjunto probatório necessário à conclusão 
da investigação.

A gestão operacional, bem como a análise dos resultados operacionais 
de polícia judiciária são obtidos pela medição de diversos indicadores 
operacionais, que geram o Índice de Produtividade Operacional (IPO), 
podendo ser destacados entre eles os valores das drogas apreendidas, 
dos bens apreendidos, sequestrados e recuperados, dos prejuízos 
causados e evitados à união pelas ações e operações, demonstrando 
que o retorno dos recursos investidos na PF é positivo, e, ainda, tal 
atuação contribui para desestimular a realização de novos crimes.

Os principais produtos/serviços entregues pelo processo: 

• Inquérito Policial

• Termo Circunstanciado de Ocorrência

• Operações Policiais Especiais

• Produção de Provas 

• Informações sobre Crimes

• Registro Especial

Principais resultados do Processo  

“Gerir Investigações Criminais” em 2019.

No ano de 2019, foram deflagradas 5.217 operações de polícia 
judiciária, sendo 536 Especiais, 527 Comuns e 4.154 Simples. Foram 
deflagradas operações para o enfrentamento de crimes nas áreas de 
corrupção, cibernéticos, previdenciários, fazendários, ambientais, 
assuntos políticos e sociais, direitos humanos, tráfico de drogas, 
financeiros e contra o patrimônio. 

Nos gráficos a seguir, são destacados outros resultados operacionais 
da PF que visam à redução da criminalidade, como o número de 
buscas e apreensões e o número de prisões realizadas ao longo dos 
últimos 5 (cinco) anos.
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Gráfico  - Operações Especiais, Comuns e Simples deflagradas no ano 
de 2019.

Gráfico - Bens e/ou valores apreendidos em Operações de Polícia 
Judiciária (2015 a 2019).

Gráfico 62 – Operações Especiais, Comuns e Simples Deflagradas no Ano de 2019 Gráfico 63 – Bens e/ou Valores Apreendidos em Operações de Polícia Judiciária
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Gráfico  - Quantitativo de buscas e apreensões efetuadas em Operações 
de Polícia Judiciária (2015 a 2019).

 

 

Gráfico  - Quantitativo de prisões efetuadas em Operações de Polícia 
Judiciária (2015 a 2019).

 

Gráfico 64 – Quantidade de Buscas e Apreensões Gráfico 65 – Quantidade de Prisões
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Na sequência, apresentam-se as principais operações realizadas em 
2019, classificadas por área de investigação, conforme atribuição 
prevista na Constituição. Cumpre salientar que, os aspectos operacionais 
relacionados às áreas temáticas de Repressão à Corrupção, Lavagem de 
Dinheiro e Crimes Financeiros, foram devidamente pormenorizados na 
Cadeia 01 – Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

a) Operações de Repressão a Drogas 

No enfrentamento ao tráfico de drogas foram realizadas diversas 
ações, com a diretriz principal de priorização à investigação financeiro-
patrimonial, com objetivo de identificação, sequestro e bloqueio de bens 
e valores das organizações criminosas, visando sua desarticulação por 
meio da descapitalização de suas atividades ilícitas, ocasionando com 
isso um dos melhores resultados históricos de apreensão patrimonial 
da PF nessa área, atingindo a monta de R$ 653.950.521,09.

Como consequência também dos esforços investigativos da PF no 
enfrentamento ao tráfico de drogas outro recorde foi batido, com a 
contabilização do maior montante de apreensão de cocaína já atingido 
(104,6 toneladas).

 

As apreensões realizadas decorrem do esforço investigativo nas ações 
de Polícia Judiciária da PF, identificando patrimônio de organizações 
criminosas que se dedicam a internalizar drogas produzidas nos países 
vizinhos e distribui-las para consumo interno ou direcioná-las para 
exportação, tanto por via marítima, quanto por via aeroportuária.
Registre-se, ainda, que nos portos brasileiros, graças à ação da PF, foi 
apreendida mais cocaína antes de sua saída, do que aquela apreendida 
nos portos estrangeiros. Frise-se, novamente, que essas apreensões 
são majoritariamente realizadas no bojo de vultosas operações 
policiais, decorrentes da ação investigativa da PF, que tem logrado 
prender centenas de importantes traficantes, além da desmobilização 
patrimonial-financeira de suas organizações criminosas.Gráfico 66 – Sequestro de Patrimônio – Comparativo Anual

Gráfico 67 – Comparativo de Apreensões de Cocaína
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Outra ação prioritária destacada é o enfrentamento à produção de 
drogas, com o direcionamento de esforços e recursos para as ações 
de erradicação de cultivos ilícitos, tanto em solo brasileiro, quanto em 
operações nos países vizinhos.

Foram realizadas 04 Operações de erradicação de maconha no 
Paraguai, esforço conjunto da PF com a SENAD, que evitou a colocação 
em circulação de mais de 3.428,30 toneladas de maconha (Operação 
NOVA ALIANÇA).

Gráfico 68 – Erradicação Brasil Gráfico 69 – Comparativo de Erradicação de Cultivos Ilícitos no Paraguai

Nas ações em cooperação com o Peru foi realizada a Operação AMAZONIA com desenvolvimento de ações de erradicação de plantios ilícito de folha 
de coca e destruição de laboratórios de cocaína.

Em território nacional não foi diferente, com a realização de várias operações de erradicação de cultivos ilegais de maconha nos estados de 
Pernambuco, Bahia, Maranhão e Pará, contabilizando vultosos números de plantios erradicados, atingindo a monta de 476 Toneladas, evitando a 
chegada dessa droga no mercado ilícito.

Nos aeroportos do Brasil também foram empreendidos esforços no enfrentamento ao tráfico de drogas, com ações de rotina e pontuais voltadas a 
identificação de organizações criminosas que utilizam as facilidades proporcionadas pela aviação comercial para o recebimento e envio de drogas, 
com resultados também significativos. Além disso, ressalte-se a realização da Operação FALCÃO PEREGRINO II, nos aeroportos de Salvador, Recife, 
Guarulhos e Rio de Janeiro, com objetivo de padronizar metodologia e intensificar as fiscalizações.
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b) Repressão de Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas 
Nas áreas de combate aos crimes patrimoniais, tráfico de armas e demais 
condutas típicas inclusas na esfera de atuação da DPAT, no ano de 2019 
foram deflagradas 52 operações especiais, 59 comuns, 361 simples, 
totalizando 472 operações. Importante apontar que nas áreas em 
questão foram deflagradas operações que atingiram facções criminosas 
e resultaram nas prisões de 902 investigados. A seguir são apresentados 
demais dados estatísticos relativos aos resultados alcançados nas áreas 
de atuação da DPAT em 2019 por unidades da federação:

No que se refere especificamente às ocorrências perpetradas contra a 
Caixa Econômica Federal, ao compararmos os números de 2019 com os 
verificados no ano de 2018, verificamos que houve uma diminuição de 65% 
dos casos, sendo que a significada diminuição das ocorrências decorre de 
uma série de medidas preventivas de segurança nacionalmente adotadas 

pelas unidades da aludida instituição financeira e das ações policiais 
realizadas com a finalidade de desarticular as organizações criminosas 
que atuam nos assaltos a bancos. 

Os crimes contra bancos considerados no gráfico são: Roubo a banco, furto 
a caixa eletrônico, furto a cofres e sequestro de gerentes e tesoureiros.
No tocante às ocorrências de roubos e furtos a carteiros, ao compararmos 
as estatísticas referentes ao ano de 2019 com as do ano de 2018, 
observamos que a queda nos números de ocorrências foi de 62%.

Gráfico 70 – Ocorrências Contra a Caixa Econômica Federal (2008-2019)

Gráfico 71 – Ocorrência Contra a Caixa Econômica Federal (2015-2019) 

Gráfico 72 – Ocorrências de Roubos e Furtos de Carteiros
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Finalmente, registramos que, de 2018 para 2019, houve uma queda de 
63% nas ocorrências de roubos e furtos às agências postais dos Correios.

c) Repressão a Crimes Fazendários 

Na repressão aos Crimes Fazendários foram deflagradas 2.514 
operações, sendo 82 especiais, 117 comuns e 2.315 simples. Ressalta-
se que o prejuízo apurado ao erário, oriundo de ações debeladas pela 
PF, foi superior a R$ 11 bilhões e o prejuízo evitado foi estimado em 
mais de R$ 9 bilhões. 

d) Repressão a Crimes Previdenciários 

No combate às organizações criminosas voltadas para delitos 
contra a ordem econômica e financeira relacionados à sonegação 
de contribuições previdenciárias e apropriações indébitas, além de 
fraudes praticadas na concessão de benefícios da Previdência Social, 
foram deflagradas 139 operações, sendo 44 especiais, 23 comuns e 
72 simples. Ressalta-se que o prejuízo apurado ao erário, oriundo de 

ações debeladas pela PF, foi superior a R$ 339 milhões e o prejuízo 
evitado foi estimado em mais de R$1,1 bilhões. 

e) Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico 

Na repressão aos crimes contra o Meio Ambiente foram intensificadas 
as investigações contra grandes organizações criminosas, com 
especial foco na repressão à corrupção de servidores públicos e na 
quantificação dos danos ambientais. O prejuízo causado e investigado 
foi superior a R$ 31 bilhões e o prejuízo evitado foi superior a R$ 1,1 
bilhões, dado utilizado para a adoção de medidas de descapitalização 
dos grupos criminosos como estratégia de combate à impunidade. 
Foram deflagradas 281 operações, sendo 35 especiais, 71 comuns e 
175 simples.

f) Repressão a Crimes Cibernéticos 

Na área de crimes cibernéticos foram deflagradas 204 operações, 
sendo 13 especiais, 70 comuns e 121 simples. A atuação ocorreu 
principalmente no enfrentamento aos crimes de pornografia, com a 
identificação de 70 vítimas de abuso sexual, e também na área de 
fraudes bancárias. A partir destas operações de polícia judiciária, 
foram realizadas 179 prisões, além do cumprimento de 316 Mandados 
de Busca e Apreensão. 

Dentre os trabalhos realizados, destacam-se as Operações Spoofing, 
Chabu, DeepDotWeb e Lobos, sendo que esta última envolveu 
cooperação técnica internacional, atuação conjunta em diligências, 
além de análises técnicas.

Gráfico 73 – Ocorrências de Roubos e Furtos de Agências dos Correios
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g) Assuntos Sociais e Políticos 

Nas atividades desenvolvidas na área de temática indígena, diversas 
foram as negociações lideradas pelo Serviço de Repressão a Crimes 
Contra Comunidades Indígenas da DICOR/PF quanto às ocupações 
irregulares de imóveis rurais com mandados de reintegração de posse 
expedidos, bem como a pacificação de aldeias indígenas adversárias 
em área ainda não demarcada, assim como na pacificação de conflitos 
entre índios e proprietários rurais. 

Quanto ao enfrentamento dos crimes eleitorais, a PF deflagrou operações 
com o foco em fraudes de financiamentos de campanhas eleitorais 
irregulares, com destaque para as operações Cícero 2, Falsos Profetas, 
Citrus, Sufrágio, Ostentação – Fase II, Títeres e Espectro. Tendo as 
temáticas eleitoral e indígena, resultado na deflagração de 71 operações, 
sendo 14 especiais, 27 comuns e 30 simples.

h) Direitos Humanos 

Em relação aos crimes contra os Direitos Humanos, foram realizadas 
investigações com o foco no enfrentamento ao tráfico de pessoas 
e ao trabalho escravo, as quais resultaram na deflagração de 48 
operações, sendo 11 especiais, 16 comuns e 21 simples.

O ano de 2019 foi o de maior enfrentamento ao crime de contrabando 
de migrantes na história da PF. Tal crime foi tipificado somente em 
24/05/2017, por meio da Lei 13.445, apesar do Brasil ser signatário 
do Protocolo de Palermo, elaborado em 2000. Nessa área temática, 
podem ser citadas as operações Big Five, Bengal Tiger e Estação 
Brás. A Operação Big Five, deflagrada em 20/08/2019, desarticulou 

uma organização criminosa que atuava no envio de africanos aos 
Estados Unidos, passando pelo Brasil a partir do ponto de entrada 
no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a saída realizada pelo 
município de Assis Brasil (Acre). A operação Estação Brás, culminou 
na prisão do bengalês SAIFULLAH AL MAMUN, considerado pela 
agência estadunidense Immigration and Customs Enforcement (ICE), 
como o maior contrabandista de pessoas do mundo. Outro destaque 
operacional foi a Operação Cinderela, que culminou no resgate de 
38 vítimas, além da prisão de 8 pessoas.

No tocante ao combate do trabalho escravo, a PF participou de 22 
ações de fiscalização, as quais totalizaram no resgate de 64 vítimas. 
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02 Gerir operações da Força Nacional

A Constituição Federal em seu artigo 241 estabelece que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 
lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

Nesse contexto, foi criada a Força Nacional de Segurança Pública - 
FNSP, um Programa de Cooperação Federativa, instituído com o 
objetivo de reunir profissionais de segurança pública dos Estados e 
do Distrito Federal para atuar, sob coordenação do governo federal, 
na preservação da ordem pública e na proteção das pessoas e do 
patrimônio nos Estados ou no Distrito Federal, sempre que haja a 
necessidade de apoio da União às estruturas locais de segurança.

Assim, o processo “Gerir operações da Força Nacional” tem como foco 
o planejamento e execução de ações de mobilização e desmobilização 
de profissionais, movimentação de profissionais e gestão do cadastro 
de profissionais mobilizados.

Os principais produtos entregues pelo processo são profissionais 
mobilizados e desmobilizados, Movimentação do profissional, 
Interação entre os entes envolvidos realizada, Banco de dados 
organizado, Ações executadas, Relatório final emitido.

Principais resultados do Processo  

“Gerir operações da  Força Nacional” em 2019.

Em 2019 a Força Nacional desenvolveu fortemente ações na região 
de fronteira e em casos episódicos do território nacional, quando 
devidamente autorizada. Ao todo foram recebidas 51 (cinquenta 
e uma) solicitações de emprego da Força Nacional, tendo 25 (vinte 
e cinco) parecer favorável, 24 (vinte e quatro) não sendo possível o 
atendimento (por falta de efetivo, falta de logística adequada para 
o tipo de missão, solicitação intempestiva, ação não competente, 
impedimento legal do requerente), e 2 (duas) com parecer inconclusivo, 
em razão da falta de informações necessárias ao emprego da Força 
Nacional. 

Houve ainda 33 (trinta e três) pedidos de prorrogação de emprego 
da Força Nacional em operações em andamento, coordenadas por 
esta pasta, sendo: 26 (vinte e seis) atendidas e, consequentemente a 
prorrogação do emprego e 7 (sete) negadas (pela não caracterização 
episódica para o emprego da Força Nacional, e por impedimento legal 
do requerente - art. 4º, caput, do Decreto nº 5.289, de 2004). 

O emprego da Força Nacional no ano de 2019 dar-se mediante a 
operacionalização de 51 atividades conforme gráfico a seguir:
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No decorrer dos últimos anos tem-se a crescente do emprego da Força 
Nacional de Segurança Pública - FNSP, sendo em 2017 26 operações, 
2018 37 e em 2019 o montante de 51 empregos operacionais, conforme 
pode-se observado no gráfico:

A FNSP realizou a Operação Fronteira Segura da Força Nacional, em 
apoio a PF, nas fronteiras nacionais, em atividades de prevenção e 
repressão aos delitos transfronteiriços, efetuando as prisões de mais 
de 507 (quinhentos e sete) adultos, apreensões de mais de 27 (vinte e 
sete) toneladas de entorpecentes, 90 (noventa) armas de fogo e 272 
(duzentos e setenta e dois) veículos entre outros.

Outras ações de destaque que se tornaram referência, foram: os apoios 
de ajuda humanitária na Operação Brumadinho/MG e no contexto 
internacional, a operação no continente africano – Moçambique. 
Prestando assistência a população atingida por desastres.

Em resumo, os principais resultados alcançados pela FNSP em 2019 
foram:

 3 51 (cinquenta e uma) solicitações de emprego da Força 
Nacional.

 3 33 (trinta e três) pedidos de prorrogação de emprego da Força 
Nacional em Operações em andamento.

 3 Operação Terra da Luz em Fortaleza-CE.
 3 Operação em Brumadinho/MG. 
 3 Operação no continente africano – Moçambique.
 3 Segundo ciclone em Moçambique.
 3 Operação Onda Verde (Verde Brasil) – Combate à queimadas 

na Amazônia. 
 3 Projeto “EM FRENTE BRASIL” (Programa Nacional de 

Enfrentamento à Criminalidade Violenta). 
 3 Atuação em Terra Indígena.
 3 Operação Fronteira Segura.

 

Gráfico 74 – Operações Realizadas Pela Força Nacional em 2019

Gráfico 75 – Operações da Força Nacional – Evolução 2017 à 2019
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03 Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União

O processo “Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e 
ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União” consiste 
no planejamento e execução de operações policiais programadas ou 
rotineiras voltadas para repressão de diferentes ilícitos e crimes em 
rodovias federais e em áreas de interesse da União.

Nesse sentido, compete à PRF, no âmbito das rodovias federais e nas 
áreas de interesse da união, promover a segurança pública e garantir a 
livre circulação das pessoas e bens. Para promover a segurança pública 
e cumprir suas atividades operacionais, a PRF está distribuída em todo 
o território nacional e atua de forma preventiva, por intermédio do 
policiamento ostensivo, apoiado por um monitoramento constante e 
eficaz de sua malha viária policiada.

A PRF possui ainda Grupos especializados para Policiamento Tático 
e Operações Especiais, voltados para atuarem prioritariamente no 
enfrentamento à criminalidade. Além desses grupos, a Coordenação-
Geral de Operações Especializadas opera com grupos especializados 
nas mais variadas temáticas, tais como:

Grupo de Resposta Rápida – GRR.
Grupo de Enfrentamento ao Tráfico de Armas – GETARM.
Grupo de Enfrentamento ao Narcotráfico – GENARC.
Grupo de Enfrentamento às Fraudes Veiculares - GEFRAV.
Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra o Patrimônio – GEPAT.
Grupo de Enfrentamento ao Contrabando, Descaminho e Crimes Contra 

a Saúde Pública – GEFIS.
Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais – GECAM.
Grupo de Operações de Controle de Distúrbios – CHOQUE.
Grupo de Operações com Cães – GOC.
Grupo de Operações em Fronteira – GEFRON.
Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra os Direitos Humanos - GECDH.
O principal produto entregue pelo processo é a realização das 
operações policiais.

Principais resultados do Processo 

“Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em 
rodovias federais e em áreas de interesse da União” em 2019.

Dentre as Operações realizadas em 2019 destaca-se a Operação Lábaro 
planejada no cenário de escassez de efetivo, que torna indispensável o 
desenvolvimento de ações integradas e coordenadas nacionalmente, 
associando os recursos humanos e materiais com o objetivo de que 
a soma desses esforços resulte em um desempenho mais efetivo do 
que quando executados regionalmente. A Operação Lábaro teve 
como objetivo potencializar o enfrentamento qualificado ao crime 
organizado, atuando nas divisas dos estados e nas regiões e corredores 
estratégicos, em consonância com conhecimentos de inteligência 
policial e análise criminal; realizar operações integradas com demais 
agências, buscando a otimização dos recursos; e, realizar operações 
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coordenadas e direcionadas para prevenção e repressão das condutas 
que mais provocam mortes e lesões no trânsito nos trechos críticos de 
acidentalidade. 

Em decorrência do serviço ordinário e especializado, a PRF apreendeu 
grande quantidade de drogas em 2019 e registrou outros expressivos 
dados no combate à criminalidade, conforme demonstrado no quadro:

Ainda com o intuito de prevenir crimes e ilícitos nas rodovias federais, 
em 2019 a PRF intensificou as ações de fiscalização. Foram fiscalizadas 
8.271.417 pessoas e 8.999.333 veículos, dessas fiscalizações 4.375.849 
pessoas e 3.791.207 veículos foram com abordagem.

OPERAÇÃO LÁBARO 2019

Pessoas fiscalizadas 324.442

Veículos Fiscalizados 350.915

Pessoas detidas 2.515

Cocaína apreendida 2,9 toneladas

Maconha apreendida 31,1 toneladas

QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS PELA PRF EM 2019

Item / ROD UNIDADE QUANTIDADE

Apreensões Contrab./Descaminho - Cigarros Pacotes 11.577.393

Armas Unidades 1.891

Drogas - COCAINA Kg 24.062,942

Drogas - CRACK Kg 1.622,838

Drogas - Maconha Kg 324.747,854

Munições - Geral Unidades 74.628

Pessoas Detidas – TOTAL GERAL Pessoas detidas 39.462

Veículos – Recuperados Unidades 7.054

COMPARATIVO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 
REALIZADAS PELA PRF (em 2018 e 2019)

2018 2019 Variação %

Testes de alcoolemia 1.698.591 2.478.571 45,92%

Pessoas fiscalizadas 6.990.574 8.271.417 18,32%

Pessoas fiscalizadas 
com abordagem 3.469.075 4.375.849 26,14%

Veículos fiscalizados 7.173.340 8.999.333 25,46%

Veículos fiscalizados 
com abordagem 3.199.507 3.791.207 18,49%

Veículos recolhidos 156.493 201.401 28,70%

Média diária PRFs 1.524 1.703 11,71%

Tabela 19 – Comparativo das Atividades de Fiscalização Realizadas pela PRF

Tabela 17 - Operação Lábaro 2019

Tabela 18 - Quantidade de Drogas Apreendidas pela PRF em 2019
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04 Gerir Atividades Criminalísticas

O processo “Gerir Atividades Criminalísticas” tem como foco a 
descoberta, análise, coleta e exame pericial de vestígios criminais, 
indispensáveis para elucidação de crimes. Seus objetivos são a 
elucidação da dinâmica, a explicação da prova material dos delitos e 
a identificação de seus autores e vítimas. A criminalística se utiliza de 
conhecimentos científicos e aplica diferentes procedimentos e técnicas 
para reprodução dos fatos sob investigação criminal, sendo as disciplinas 
em que se baseia denominadas Ciências Forenses.

Nesse sentido, cabe destacar a importância da atuação dos Peritos 
Criminais Federais. O desenvolvimento das atividades desses 
profissionais resulta em Laudos Periciais Criminais, requisitados pela PF, 
Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, e que irá fornecer elementos 
técnicos probatórios à investigação policial e ao processo criminal.

Os Principais produtos/serviços entregues pelo processo são:

•  Laudos Periciais Criminais;

• Vistorias QBRN e Antibombas;

• Neutralização de Ameaças;

• Pareceres, Relatórios e Documentos Técnicos;

• Manuais e Orientações Técnicas;

• Padrões de Referência e Fontes de Pesquisa;

• Cursos para Atualização e Qualificação Profissional;

• Inovações tecnológicas;

• Gestão do Banco Nacional de Perfis Genéticos;

• Coordenação do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos.

Principais resultados do Processo  

“Gerir Atividades Criminalísticas” em 2019.

Dentre os principais resultados do processo “Gerir Atividades 
Criminalísticas” no ano de 2019 foram: 

 3 Elaboração de 45.378 Laudos de Perícia Criminal Federal e 
3.430 Informações Técnicas.

 3 Realização de  104 varreduras antibomba, 88 participações 
preventivas em eventos de responsabilidade da PF e 
25 atendimentos de ocorrências para contramedidas/
neutralização de ameaças. Exemplos de eventos: Copa América, 
BRICS, Reunião do Mercosul, visitas de Presidentes, Príncipes e 
outras Autoridades.
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 3 Realização de força-tarefa no Instituto Nacional de Criminalística - INC para processamento laboratorial e inserção no Banco Nacional de 
Perfis Genéticos de 1.267 perfis coletados nos presídios pelas perícias estaduais.

 3 Implantação do conceito de “objeto de exame” no Sistema Nacional de Gestão da Criminalística - SISCRIM, a fim de proporcionar métricas 
mais precisas, melhorando a gestão de solicitações e realização de exames periciais, buscando o atendimento mais eficiente e eficaz.

 3 Lançamento da ferramenta Peritus, que tem como objetivo agilizar e padronizar exames periciais relativos a audiovisual e eletrônicos. A 
ferramenta vem sendo requisitada inclusive por órgãos de perícia internacionais.

 3 Aquisição e instalação de equipamentos para o Sistema de Análise Remota de Dados (SARD) em todas as capitais. Utilizando-se da ferramenta 
IPED, tem como objetivo disponibilizar o conteúdo de mídias computacionais e dispositivos móveis apreendidos em um servidor na rede 
para equipes de investigação, de análise, forças tarefas e para a própria perícia, tornando o processo mais ágil, seguro e eficiente.

 3 Evolução da ferramenta IPED-Triage para identificar vestígios de Criptomoedas em locais de Busca e Apreensão.

 3 Monitoramento do perfil químico da cocaína e ecstasy (MDMA) apreendidos pela PF, de forma a obter informações de composição para 
inferir origem e rotas, e revelar formas de produção.

 3 Inserção de dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR no sistema Inteligeo.

 3 Projeto de identificação de plantações excedentárias de cocaína na Bolívia e criação de Isoescapes de plantas de coca (utilização de 
metodologia com Isótopos).

 3 Contratação de empresa especializada no provimento de acesso a bancos de dados digital contendo imagens e especificações de documentos 
de segurança (modelos padrões), incluindo cédulas monetárias, vistos, passaportes, documentos de identidade e de condução de veículos.

 3 Produção e publicação de Guias, Relatórios e outros Produtos.
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GESTÃO DE INVESTIGAÇÕES E OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Força-tarefa no Instituto Nacional de Criminalística (INC) para processamento laboratorial e inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos 
de 1.267 perfis coletados nos presídios pelas perícias estaduais.

 ▪ Implementação de rotina para o recebimento, tratamento e difusão das informações relativas aos ilícitos sob responsabilidade da Divisão 
de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DPAT), além da Instituição formal do Centro Nacional de Rastreamento de Armas da PF.

 ▪ Desenvolvimento do Programa Nacional de Redução de Mortes no Trânsito, ação estratégica do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

 ▪ Apoio na realização do InterFORENSICS 2019, evento bienal com palestrantes internacionais, que abrigou conferências temáticas de 13 
grandes áreas das Ciências Forenses.

 ▪ Desenvolvimento de ferramenta para investigações eleitorais e treinamento para a sua aplicação.

 ▪ Operação Lábaro - teve como objetivo potencializar o enfrentamento qualificado ao crime organizado, atuando nas divisas dos estados e 
nas regiões e corredores estratégicos, em consonância com conhecimentos de inteligência policial e análise criminal.

 ▪ Instalação do Sistema de Análise Remota de Dados (SARD) em todas as capitais, facilitando o acesso ao conteúdo de mídias computacionais 
e dispositivos móveis apreendidos, e evolução da ferramenta IPED-Triage para identificar vestígios de Criptomoedas em locais de Busca 
e Apreensão.

MACROPROCESSO
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PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Desenvolvimento de novos mecanismos que permitam o cruzamento das informações de foragidos constantes das bases de dados da 
INTERPOL com outros sistemas de segurança pública.

 ▪ Fortalecimento das ações preventivas (educacionais/informativas) ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes.

 ▪ Realização de melhorias no Sistema de gestão de documentos de inteligência da PF.

 ▪ Aprimoramento do planejamento e execução das operações integradas durante os eventos de transferência de presidiários de alta 
periculosidade entre as instituições de segurança máxima pelo país.

 ▪ Criação de mecanismos que facilitem o recebimento de informações.

 ▪ Realização de Curso de Especialização em Criminalística aplicada a Locais de Crime e o Curso de Especialização em Genética Forense.

 ▪ Fortalecimento da integração das investigações de repressão ao tráfico de drogas com outras áreas de atuação.

 ▪ Sinapse 2.0 - Mecanismo de busca textual avançada para integração de bancos de dados.

 ▪ Implantação do Laboratório Nacional de Isótopos Forenses.

 ▪ Implantação de núcleos analíticos para identificação, avaliação e determinação de autenticidade de obras de arte, patrimônio histórico-
cultural, jóias, gemas, metais, filatelia, numismática, peças arqueológicas e paleontológicas.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Tendência constante de aumento dos casos de cooperação internacional.

 ▪ Implementar os centros integrados de comando e controle eleitorais regionais para as eleições de 2020.

 ▪ Otimização da atuação das forças-tarefas.

 ▪ Incremento na demanda de investigações.
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PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

 ▪ Tendência constante de aumento dos casos de cooperação internacional.

 ▪ Implementar os centros integrados de comando e controle eleitorais regionais para as eleições de 2020.

 ▪ Otimizar a atuação das forças-tarefas.

PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

 ▪ Aumentar o número de operações policiais e demais indicadores de produtividade.

 ▪ Intensificar as investigações com foco financeiro-patrimonial voltadas ao enfrentamento de organizações e facções criminosas.

 ▪ Viabilizar a recomposição do efetivo da Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Drogas e Facções Criminosas (CGPRE/DICOR/PF), haja 
vista as crescentes demandas geradas com o viés de combate aos crimes violentos.

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

 ▪ Expandir o projeto Prometheus para todos os crimes de competência da PF, além de agregar Inteligência Artificial e Aprendizado de 
Máquina no aplicativo de análise.
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GESTÃO DE ATIVOS E DA POLÍTICA SOBRE DROGASCADEIA 4

O MJSP possui, no âmbito de suas atribuições, a competência de combater o tráfico de drogas e crimes conexos, inclusive por meio da recuperação 
de ativos que financiem ou sejam resultado dessas atividades criminosas. Dessa forma, a cadeia “Gestão de Ativos e da Política sobre Drogas” 
apresenta a atuação do MJSP, por meio da SENAD, quanto à gestão dos ativos apreendidos em processos criminais sujeitos a perdimento em favor 
da União e à articulação da política sobre drogas no que se refere ao eixo de redução da oferta. 

Dois macroprocessos fazem parte dessa cadeia: “Gestão de Ativos e Efetivação da Arrecadação” e “Gestão e Articulação da Política sobre Drogas”, cujos 
processos são executados para contribuir com a entrega do valor “Gestão efetiva e eficiente de recursos apreendidos do crime para financiamento 
de políticas”. Cabe ressaltar que, neste tópico serão apresentados os resultados dos principais processos da cadeia. 

O Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, que aprovou a Política Nacional sobre Drogas, expôs a preocupação com o consumo crescente de drogas 
no mundo e reiterou a importância e a urgência de ações concretas do Poder Público, por meio da elaboração de estratégias efetivas para dar 
respostas neste contexto. 

Cabe ressaltar que as iniciativas de redução da oferta incluem ações de segurança pública, defesa, inteligência, regulação de substâncias precursoras, 
de substâncias controladas e de drogas lícitas, repressão da produção não autorizada, operações especiais, bem como a recuperação de ativos que 
financiem ou sejam resultados dessas atividades criminosas.

Nesse contexto, o Ministério tem buscado, por meio de 
políticas integradas, atender os anseios da sociedade de 
reduzir o consumo de drogas no país. Para contribuir para 
o alcance da entrega, o MJSP dispõe das seguintes políticas 
públicas: a) Política de Gestão de Ativos Apreendidos e b) 
Política Pública sobre Drogas.

Por fim, cabe informar que, em 2019,  a cadeia de “Gestão de 
Ativos e da Política sobre Drogas” teve um custo total de R$ 
10.519.325,20, representando 0,72% dos custos das demais 
cadeias de valor do Ministério.

Gráfico 76 – Custo da Cadeia: “Gestão de Ativos e Política sobre Drogas”
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GESTÃO DE ATIVOS E DA POLÍTICA SOBRE DROGASCADEIA 4

Gestão efetiva 
e eficiente 

de recursos 
apreendidos 

do crime para 
financiamento de 
políticas públicas

 GESTÃO DE ATIVOS E DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

SENADSENAD

Gerir ativos Articular a Política sobre Drogas Articular medidas para efetivar a
arrecadação de recursos Fomentar a Política sobre Drogas

 Gestão de ativos e efetivação da arrecadação  Gestão e articulação da política sobre drogas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Promover a gestão e a alienação do 
produto de crimes de tráfico

Quantidade de ativos leiloados 2.000 493

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

30 milhões 38 milhões

Tabela 20 – Cadeia 4



185

01 Gerir ativos

GESTÃO DE ATIVOS E EFETIVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

É de conhecimento público que milhares de bens apreendidos do 
crime, como veículos, aeronaves e embarcações, lotam os pátios 
e galpões das polícias em todo o Brasil, depreciando-se ano após 
ano, sem a devida destinação. Com isso, o governo perde enorme 
potencial de arrecadação com a venda desses bens, além de onerar 
o orçamento, em especial, das instituições policiais com o aluguel de 
espaços para sua guarda.

Dessa forma, para atacar esse problema, a SENAD executa a Política de 
Gestão de Ativos Apreendidos, com o objetivo de garantir a eficiência 
e eficácia na reversão dos ativos apreendidos do crime em recursos 
para o financiamento de políticas públicas.

O processo de gestão de ativos, em termos gerais, envolve o cadastro 
de ativos apreendidos ou sequestrados e perdidos em favor da União, 
a gestão das informações sobre esses bens e a realização da sua 
destinação, que pode ocorrer através de sua alienação por meio do 
leilão ou incorporação a órgãos e entidades sem fins lucrativos. O 
principal indicador desse processo é o quantitativo de bens leiloados, 
que amplia a arrecadação aos cofres públicos e reduz a necessidade 
de espaço nos pátios para guarda dos bens e de aluguel de galpões 
particulares.

Cumpre destacar que, no início do ano, a Secretaria atuava somente 
no âmbito dos ativos apreendidos em processos judiciais relacionados 

aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, referente a tráfico de 
drogas. Com a edição do Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, 
houve ampliação desse escopo de forma que passou a competir à 
SENAD a gestão de todos os ativos objeto de apreensão e perdimento, 
em favor da União, oriundos da prática de crimes em geral.

Essa mudança alinha-se à orientação estratégica dada pela alta gestão 
do Ministério, que pretende ter uma única unidade com foco na 
gestão de todos os ativos oriundos do crime. Assim, 2019 foi um ano 
norteado pela busca da eficiência, eficácia e efetividade no processo 
de gestão de ativos, visando a entrada de recursos nos cofres públicos 
com mensagem à sociedade no sentido de que os bens apreendidos 
em processos criminais financiarão políticas públicas em prol da 
coletividade ou serão utilizados no combate ao crime.

Principais resultados do Processo “Gerir ativos” em 2019

Em 2019, a SENAD passou por substancial reorientação estratégica 
com foco na melhoria da gestão de ativos apreendidos do crime. Com 
esse novo enfoque, a Diretoria de Gestão de Ativos - DGA realizou 
análise sobre os trabalhos realizados em anos anteriores e decidiu 
implantar um novo modelo, mais célere e eficiente, que envolvia 
mudanças legislativas e gerenciais. 
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O primeiro resultado foi a proposição da Medida Provisória nº 
885/2019, convertida na Lei nº 13.886/2019, que desburocratizou o 
processo de gestão e alienação de bens apreendidos relacionados aos 
crimes de drogas. Dos grandes avanços da lei para a gestão dos ativos, 
destacam-se a possibilidade de leilão dos bens ao limite de 50% do 
valor de avaliação, a garantia legal da regularização do bem junto aos 
órgãos de registro e o incentivo ao apoio dos estados na gestão e 
alienação de ativos.

Foi também dado início ao projeto de “Agência de Gestão de Ativos”, 
que consiste em um trabalho de consultoria por meio do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD para identificar 
a estrutura mais adequada, inclusive mediante a comparação com 
outros países, e revisar os processos para alcance de excelência 
operacional da gestão de ativos. No ano de 2019 foi realizado o estudo 
do estado da arte da gestão de ativos no mundo e foi dado início ao 
mapeamento de processos. O projeto tem previsão para término em 
2020, com o redesenho de processos de trabalho e da nova estrutura 
necessária.

Nesse sentido, a SENAD intensificou a parceria com outros países, 
a exemplo da troca de experiências, no mês de novembro, com 
representantes da “US Marshal Services”, agência de gestão de 
ativos dos Estados Unidos da América.  Outras interações com países 
estrangeiros encontram-se agendadas para a segunda quinzena do 
mês de março de 2020, mediante a realização de oficinas e seminário 
com especialistas, em gestão de ativos, de países da União Europeia 
(Itália, Espanha e Alemanha). 

Adicionalmente, foi implantado novo modelo de contratação de 
leiloeiros em todo Brasil a custo zero para a administração pública, 
uma vez que são remunerados pelo arrematante à razão de 5% sobre 
o valor da arrematação conforme legislação em vigor. Em junho, 

no âmbito do projeto estratégico “Esforço Concentrado para Leilão 
de Ativos”, foram contratados leiloeiros em 5 estados (São Paulo, 
Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) nesse 
novo formato. Dado o sucesso do modelo, em dezembro foram 
credenciados leiloeiros nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Distrito Federal, Goiás e Tocantins, todos com o novo formato. Ao 
todo, em 2019, foram emitidas 90 ordens de serviço, com uma relação 
de 2 mil ativos para leilão. Considerando que as ordens de serviço 
foram emitidas somente a partir de outubro, parte dessas terão sua 
execução no ano de 2020. Como resultado, foram leiloados 493 bens, 
resultando na arrecadação de aproximadamente R$ 4,5 milhões aos 
cofres públicos, o que, somado à arrecadação por meio de leilões 
realizados pelo Poder Judiciário, resultou numa entrada de mais de R$ 
32 milhões aos cofres públicos com a venda de bens apreendidos do 
tráfico de drogas.

Uma das principais dificuldades verificadas para realização dos 
leilões foi a localização atualizada dos bens apreendidos. A solução 
identificada foi a divulgação do Projeto Check-in, para recebimento de 
informações das polícias acerca dos bens localizados em seus pátios e 
divulgação de bens em processo de leilão. Ao todo já foram informados 
mais de 6,4 mil bens localizados em pátios. No entanto, o projeto não 
se resume à obtenção de informações das polícias. Consiste também 
na divulgação de informações no site oficial do MJSP quanto aos bens 
registrados, por meio de três painéis com a demonstração de: i) bens 
catalogados pela SENAD; ii) bens informados pelos pátios (polícias); e 
iii) bens em processo de venda. Assim, não somente se deseja obter 
a informação de bens localizados dos pátios, mas também conferir 
transparência ao processo por meio da informação, inclusive, dos bens 
que estão sendo inseridos em processo de venda pela Secretaria. 

No que se refere ao controle dos ativos, outro importante avanço 
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foi a realização de melhorias no Sistema de Gestão de Ativos do 
FUNAD - GFUNAD, por meio do aprimoramento dos módulos de 
cadastro de ativos e de processos e da criação do módulo de locais 
de armazenamento para melhoria do fluxo de informações sobre 
os bens. A expectativa para 2020 é que o sistema aprimorado seja 
convertido, a partir de novas melhorias, no Novo Sistema de Gestão 
de Ativos - SGA, que concentrará informações de bens apreendidos 
em processos crime cujo perdimento seja previsto em favor da União. 
Esse novo sistema tem como pressuposto a integração entre os atores 
da gestão de ativos (segurança pública, judiciário e SENAD) e permitirá 
a gestão contratual entre SENAD e os leiloeiros contratados.

Além do leilão, outra forma de destinação dos ativos apreendidos 
é a incorporação a órgãos da administração pública e a doação a 
entidades. Nesse sentido, foi publicado painel de bens incorporados e 
doados no site da SENAD, conferindo transparência quanto aos ativos 
destinados e seus beneficiários.

Também foi implementado importante  avanço na alienação de 
imóveis do Fundo Nacional Antidrogas a partir de articulação com a 
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - 
SPU do Ministério da Economia – ME. Foram realizadas reuniões para 
discussão  quanto a entraves, soluções e estipulação dos fluxogramas 
relacionados ao processo, envolvendo desde  a incorporação do bem 
ao patrimônio até a alienação e arrecadação de valores aos cofres 
públicos. Foi discutida, ainda, a edição de portaria interministerial 
entre MJSP e ME, a qual se pretende finalizar e publicar em 2020, 
disciplinando as responsabilidades e os procedimentos gerais a serem 
seguidos na alienação de imóveis. 

Por fim, cumpre destacar a importante  articulação no que se refere 
a alienação de ativos biológicos apreendidos. Esses ativos necessitam 
de rápida atuação após a apreensão, uma vez que há alto nível de 

perecibilidade. Nesse sentido, foram realizadas reuniões junto à 
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, que culminaram na  
formalização de parceria para que essa entidade realize o leilão desses 
ativos em nome da SENAD, por meio de sistema eletrônico com amplo 
acesso a compradores. O acordo foi assinado em 30 de dezembro de 
2019 com início das atividades previsto para janeiro de 2020.

Resultados não alcançados

Apesar dos esforços incessantes da Secretaria na alienação de ativos, 
foram leiloados 493 bens, da meta prevista de 2.000. Isso ocorreu, em 
grande parte, devido à necessidade de revisão de processos, estruturas 
e da análise aprofundada e adequada do problema, que demandou 
grande empenho da equipe no início do ano. Além disso, as etapas 
inerentes ao processo de contratação dos leiloeiros contribuíram 
para que, somente ao final de outubro, fosse possível a realização dos 
primeiros leilões. 

Por outro lado, verificou-se êxito no modelo de contratação adotado, 
em especial, por ter custo zero para a administração e exigir a rápida 
realização de leilões. Para 2020, com a consolidação do modelo e 
credenciamento de leiloeiros em todo o Brasil, espera-se que haja um 
grande incremento nos resultados em termos de bens leiloados, com 
expressivo potencial de arrecadação aos cofres e de diminuição de 
custos, em especial, das polícias com aluguel de pátios e galpões para 
a guarda de bens apreendidos.
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GESTÃO DE ATIVOS E EFETIVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Recolhimento imediato dos valores apreendidos e dos recursos oriundos da alienação de bens apreendidos do tráfico de drogas aos cofres 
públicos. (MP nº 885/2019 convertida na Lei nº 13.886/2019).

 ▪ Proposição e implantação da nova estrutura orgânica de gestão de ativos (projeto “Agência de Gestão de Ativos”).

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Novo modelo de contratação de leiloeiros para alienação de ativos.

 ▪ Integração do Sistema de Gestão de Ativos da SENAD com os sistemas da SENASP, Poder Judiciário, da PF e das Polícias dos estados.

 ▪ Implantação de mecanismos de alienação de ativos biológicos, imóveis e moedas estrangeiras.

 ▪ Recolhimento imediato dos valores apreendidos e dos recursos oriundos da alienação de bens apreendidos do tráfico de drogas aos cofres 
públicos. (MP nº 885/2019 convertida na Lei nº 13.886/2019).

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Redirecionamento dos esforços e prioridades estratégicas da Secretaria para a gestão de ativos.

 ▪ Expansão do modelo de contratação e disponibilização de leiloeiros para alienação de ativos em todos os estados do Brasil.

MACROPROCESSO
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 ▪ Convencimento e obtenção de suporte social e do Congresso Nacional para efetivação das mudanças legislativas necessárias para melhoria 
da gestão de ativos apreendidos dos crimes de tráfico de drogas.

 ▪ Superação da heterogeneidade dos dados e requisitos de diferentes bases, criando canais de comunicação entre a SENAD e os atores 
externos que participam do ciclo de gestão.

 ▪ Obtenção de informações precisas e atualizadas sobre a localização dos ativos apreendidos.

PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

 ▪ Atingir arrecadação total líquida de R$ 100 milhões ao Fundo Nacional Antidrogas.

 ▪ Leiloar 4.000 ativos apreendidos do crime.

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

 ▪ Ampliação da capilaridade de atuação da SENAD a partir de leiloeiros contratados em todos os estados.

 ▪ Modernização da estrutura e dos processos de gestão de ativos por meio de implantação de Órgão ou Agência de Gestão de Ativos.

 ▪ Uso cada vez maior de ferramentas de tecnologia da informação para obtenção de excelência na gestão de ativos e agilidade em sua 
alienação.
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01 Fomentar a Política sobre Drogas

GESTÃO E ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Com as alterações na estrutura da Política Nacional sobre Drogas – 
PNAD no Brasil, o fomento à política sobre drogas, por parte da SENAD, 
passou a focar o eixo da PNAD vinculado às ações de redução da 
oferta, tanto por meio da formação e realização de pesquisas relativas 
ao tema, como por meio do apoio a projetos de fortalecimento e 
fomento de ações nesta área.

Com isso, a SENAD tem buscado uma aproximação com órgãos 
relacionados ao eixo redução da oferta de drogas com o objetivo de 
conhecer necessidades e apoiar projetos e com instituições de ensino 
superior e de pesquisa visando estabelecer parcerias para a elaboração 
de pesquisas e insumos técnicos necessários ao desenvolvimento da 
política sobre drogas nos aspectos de redução da oferta e repressão 
qualificada, tráfico de drogas e produção não autorizada. Além disso, a 
aproximação com universidades, Institutos e Centros de Pesquisa são 
de extrema relevância para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
cujos resultados possam subsidiar o desenvolvimento das políticas 
sobre drogas relacionadas com a redução da oferta de drogas.

Assim sendo, ao longo de 2019, algumas ações importantes 
foram implementadas como a criação do Banco de Projetos; o 
desenvolvimento do Projeto Minerva (voltado para a capacitação de 
peritos criminais); a criação do Grupo de Trabalho para desenvolver 

estudos para analisar a viabilidade da utilização de tecnologias de 
Screening de substâncias psicoativas - SPAs no trânsito (drogômetro); 
dentre outras.

Principais resultados do Processo “Fomentar a Política sobre Drogas” 
em 2019.

O projeto de implantação de equipamentos para detecção do 
uso de SPAs por motoristas foi iniciado a partir das percepções de 
pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, após estudo 
conduzido por essa instituição em parceria com a SENAD. Na 
ocasião, os resultados demonstraram um potencial positivo para a 
implementação da tecnologia, sendo necessário realizar estudos em 
escala nacional, com amostragem representativa, para possibilitar o 
planejamento de políticas públicas de segurança viária mais adequadas 
para implementação dessas tecnologias no contexto brasileiro.

Por essa razão, em abril de 2019, foi instituído grupo de trabalho 
com a finalidade de desenvolver estudos para analisar a viabilidade 
de utilização dessas tecnologias no trânsito, sendo formado por 
representantes da SENAD, da SENASP e da PRF. No âmbito do Grupo 
de Trabalho, foi identificada a estrutura necessária para a implantação 
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dos equipamentos em nível nacional, embasada na análise das normas 
existentes e na capacidade logística das perícias estaduais. O projeto 
perpassa as etapas de teste de equipamentos por policiais rodoviários 
federais, a fim de regulamentar seu uso junto ao Departamento 
Nacional de Trânsito - DENATRAN e ao Instituto Nacional de Metrologia 
e Qualidade - INMETRO; a implantação dos equipamentos em si, 
iniciado por pilotos; o monitoramento da implantação e dos dados; a 
avaliação dos resultados da implantação; e a realização de campanhas 
de conscientização.  

Encontram-se em nível avançado de desenvolvimento, para início em 
2020, o edital para recebimento de equipamentos que serão testados 
e o Plano de Trabalho para realização do teste dos equipamentos 
e a proposição de parâmetros mínimos a serem adotados na 
regulamentação de seu uso. 

Outro projeto de destaque no âmbito da Política sobre Drogas 
é o “II Relatório Brasileiro sobre Drogas”, que se encontra em 
andamento e consiste em estudo desenvolvido em parceria com a 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, visando oferecer um 
panorama atualizado da realidade brasileira sobre o consumo, oferta 
e consequências de drogas, lícitas e ilícitas para subsidiar políticas 
públicas e reduzir lacunas sobre informações de drogas em âmbito 
nacional e internacional. 

A SENAD deu início, ainda, a tratativas para criação de grupo de 
trabalho para o desenvolvimento e a implementação de um sistema 
de alerta rápido, o Sistema Brasileiro de Alerta sobre Drogas - SISBAD. 
Este sistema se propõe a realizar a detecção rápida de drogas e alertar 
sobre sua existência no território nacional. O SISBAD deverá ser 
baseado em uma rede interinstitucional composta por diversos órgão 

do Governo Federal, Universidades, bem como outros colaboradores, 
tanto a nível federal, como estadual e municipal envolvidos na política 
sobre drogas.

Noutro aspecto, um importante instrumento criado em 2019 foi o 
Banco de Projetos da SENAD, instituído pela Portaria SENAD nº 18, de 
27 de agosto de 2019, tendo como objetivo estabelecer instrumento 
de governança que permite planejar, formular, programar e direcionar 
a política pública no que diz respeito à redução da oferta de drogas 
no país. Como tal, permite mapear as necessidades dos órgãos que 
atuam diretamente em atividades de redução da oferta de drogas; 
padronizar os mecanismos de encaminhamento de solicitações de 
apoio ao FUNAD, via SENAD; estabelecer transparência; e direcionar 
ações da Política Nacional sobre Drogas.  

Para compor o Banco de Projetos da SENAD, os órgãos de segurança 
pública federal, estadual ou distrital encaminham seus projetos à 
SENAD, observando os critérios e procedimentos estabelecidos no ato 
normativo retro mencionado. Em 2019 foram recebidos 166 projetos, 
dos quais 97 foram habilitados. 

Visando atingir expressiva participação por parte das unidades 
federativas, houve ampla divulgação do Banco de Projetos da SENAD, 
somada à articulação através de reuniões, visitas, envio de e-mails, 
ligações para os órgãos de segurança dos Estados e atendimentos para 
auxiliar órgãos interessados quanto à apresentação de projetos e à 
adequação de planos de trabalho. Das 27 unidades da Federação, houve 
a captação de projetos em 25 delas por meio do Banco de Projetos.
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A carteira de projetos da SENAD encerrou o ano com 18 projetos em 
execução, sendo 9 novas parcerias, firmadas em 2019, das quais 5 
foram decorrentes do Banco de Projetos, distribuídos nas três linhas 
de atuação previstas.

 

No campo da cooperação técnica internacional multilateral recebida, 
cabe mencionar a realização de revisão substantiva da parceria 
firmada com o PNUD, por meio do Acordo de Cooperação Técnica 
Internacional BRA/15/009, que tem como estratégia geral fortalecer 
a gestão transversal das políticas sobre drogas a partir de projetos 
voltados para melhorar a articulação entre os atores envolvidos na 

temática, aperfeiçoar as estratégias de prevenção ao uso indevido 
de drogas, ampliar a difusão de informações sobre drogas para a 
sociedade e para a comunidade acadêmica e qualificar a prestação 
de serviços de cuidados a dependentes químicos. Destaca-se que o 
acordo, a partir desta Revisão Substantiva, passou a contar com dois 
órgãos executores: a SENAD e a SENAPRED.

Em relação aos estudos e pesquisas financiados, foi firmada, no final 
de 2019, parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas - SISNAD mediante a realização de pesquisas 
referentes a despesas federais da Política Nacional sobre Drogas - 
PNAD e a peças judiciais de crimes previstos na Lei de Drogas.

Esta parceria tem como meta realizar duas pesquisas analíticas, as quais 
terão os tomadores de decisão, dirigentes e operadores vinculados ao 
SISNAD como os principais destinatários dos conhecimentos produzidos.

Na esfera da capacitação, foi firmada parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina - USFC para o fortalecimento do SISNAD, 
contemplando a realização de cursos à distância sobre a Política 
Nacional sobre Drogas, sobre narcotráfico e crime organizado e sobre 
novas substâncias psicoativas. A parceria tem como meta a capacitação 
de 18.000 profissionais que atuam no Sistema Brasileiro de Políticas 
sobre Drogas e sistemas correlatos em todo o Brasil. 

Importa citar, ainda, a instituição, por meio da Portaria SENAD nº 22, de 
4 de dezembro de 2019, do projeto do Serviço Voluntário de Pesquisa 
(SVP), que surge a partir da necessidade de promover e incentivar a 
produção e difusão de conhecimentos sobre a redução da oferta de 
drogas ilícitas.

Fonte: Painel de Gestão dos Projetos em Execução da SENAD/MJSP.

Gráfico 77 – Carteira de Projetos da SENAD

(* Órgãos Federais com sede em Brasília.)
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O objetivo do SVP é, em linhas gerais, a produção de pesquisas, artigos 
e conhecimentos sobre a redução da oferta de drogas ilícitas, bem 
como o incentivo ao serviço voluntário de cidadãos que poderão 
usufruir de experiências ricas em conhecimentos, aprendizagens e 
crescimento pessoal.

Na dimensão da educação, destacam-se os cursos realizados por meio 
de parcerias com instituições de ensino e universidades.

No exercício de 2019, através de parceria firmada com a Escola de 
Governo da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, foi realizado, em 
conjunto com a SENASP desta pasta o projeto “Saúde e Segurança 
na Escola”, para promover a saúde e a prevenção ao uso e ao 
tráfico de álcool e outras drogas, no território educativo, sob a ótica 
intersetorial. Foram oferecidas mais de 10.000 vagas para educadores 
e educandos, dividido entre as modalidades de em ensino à distância 
e semipresencial. No total foram inscritos 10.210 indivíduos, sendo 
10.038 educadores, 100 tutores e 72 educandos, em aproximadamente 
1.000 escolas de todo o Brasil.

Outro importante projeto executado em 2019 foi o “Projeto Minerva”, 
uma ação conjunta entre a SENAD, a SENASP e a PF, que teve como 
objeto a realização de curso sobre “novas substâncias psicoativas”. 
O referido curso foi voltado especificamente para peritos criminais 
estaduais, no entendimento de que esse público-alvo necessita de 
capacitação específica voltada para identificar novas drogas, produzir 
provas a partir disso e, eventualmente, assessorar o julgador no 
processo penal.

Em 2019 foram realizados três módulos do curso, tendo sido 
capacitados 40 peritos criminais oficiais dos estados e do Distrito 

Federal nos módulos: “Instrumentação Intermediária em Química 
Analítica”; “Novas Substâncias Psicoativas”; e “Novas Substâncias 
Psicoativas”.

Por fim, no que se refere ao “III Levantamento Nacional sobre o Uso 
de Drogas pela População Brasileira”, previsto no âmbito do Termo 
de Execução Descentralizada celebrado com a FIOCRUZ,  há que 
se registar que o assunto foi submetido à Câmara de Conciliação e 
Arbitragem da Administração Federal - CCAF da Advocacia-Geral da 
União - AGU.

Na esfera da referida Câmara foram previstas duas etapas para 
tratamento do tema, a primeira realizada em 2019 e a segunda prevista 
para 2020. Como resultado da primeira etapa, por meio do Termo de 
Conciliação nº 003/2019, o Relatório Final, o Sumário Executivo e os 
Suplementos relativos à pesquisa foram publicados.

Resultados não alcançados

Apesar de alguns instrumentos terem sido firmados em 2019, os 
resultados só serão apresentados a partir de 2020, como é o caso do TED 
com o IPEA cujo os produtos serão importantes para o aperfeiçoamento 
do planejamento do fomento da política sobre drogas.
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GESTÃO E ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Nova Política Nacional sobre Drogas – PNAD.

 ▪ Reestruturação do Conselho Nacional Sobre Drogas – CONAD.

 ▪ Criação do banco de projetos da SENAD.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Funcionamento efetivo do CONAD.

 ▪ Implementação dos Projetos “Pensando a Política sobre Drogas” e “Centro de Excelência para redução da oferta de drogas”.

 ▪ Plano Nacional sobre Drogas.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Redirecionamento dos esforços e prioridades da Secretaria em função da alteração das competências do MJSP no que tange à Política 
Nacional sobre Drogas.

 ▪ Escassez de Força de Trabalho.

 ▪ Transição dos processos para o Ministério da Cidadania em função das alterações de competência trazidas pela MP n.º 870/19.

MACROPROCESSO
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PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS
 ▪ Fortalecimento das ações do CONAD.
 ▪ Implementação de ferramentas de monitoramento e avaliação das ações da PNAD.
 ▪ Mapear as necessidades dos entes federativos no âmbito das competências da SENAD.

RISCOS
 ▪ Falta de alinhamento dos órgãos que atuam na redução de oferta de drogas com a PNAD.
 ▪ Limitação orçamentária.
 ▪ Limitações dos órgãos parceiros em formalizar os instrumentos e executar os recursos.
 ▪ Falta de apoio de órgãos externos à implementação da política sobre drogas.
 ▪ Perda da força de trabalho com conhecimento da temática acerca da redução da oferta de drogas.

PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
 ▪ Aprovação do Regimento Interno do CONAD e do Plano Nacional sobre Drogas.
 ▪ Fomentar projetos visando o reaparelhamento das forças de segurança pública e apoiar projetos de pesquisa que visam produzir e 

qualificar os dados estatísticos no âmbito da redução da oferta de drogas.
 ▪ Implementação do projeto piloto de tecnologias de Screening de SPAs no trânsito (Drogômetro).

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
 ▪ Pleno funcionamento do CONAD.
 ▪ Mapeamento de necessidades dos órgãos de segurança pública, nacionais e estaduais.

 ▪ Ampliação e qualificação da força de trabalho.
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DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DO CONSUMIDORCADEIA 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Ampliar a escala e a efetividade das 
ações de defesa da concorrência e do 
consumidor

Quantidade de demandas finalizadas na 
plataforma Consumidor.gov.br

550.000 788.000

Aprimorar mecanismos de gestão e 
disseminação do conhecimento com 
foco no público externo*

Quantidade de vagas preenchidas em 
capacitações disponibilizadas ao público 
externo (SENACON)

15.500 27.075

Defesa da 
concorrência e 
do consumidor

 DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DO CONSUMIDOR

 Controlar concentrações
 de mercado

 Gerir a Política Nacional das
Relações de ConsumoDisseminar a cultura da concorrência  Coordenar o Sistema Nacional

de Defesa do Consumidor
 Combater cartéis e abuso

de posição dominante
 Gerir a produção do conhecimento

sobre a defesa do consumidor

 Promover a Cooperação Governamental Internacional
 para o Controle de Concentrações

e Combate a Condutas Anticompetitivas

 Promover a defesa do consumidor junto aos
 órgãos federais, agências reguladoras

e mercado de consumo

 Gerir ações de garantia da efetividade
das decisões do CADE

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

 em âmbito nacional

 Proteção da concorrência Defesa do consumidor

Tabela 21 – Cadeia 5

*Quantidade de vagas é um indicador global da SENAJUS que compreende as capacitações nas temáticas de cooperação jurídica internacional, de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro e de solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas.
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01 Gerir a Política Nacional das Relações de Consumo

GESTÃO DE ATIVOS E EFETIVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

O processo “Gerir a Política Nacional das Relações de Consumo” 
tem por objetivo desenvolver ações para a elaboração, articulação 
e monitoramento da Política Nacional das Relações de Consumo 
entre  as autoridades e técnicos integrantes da Associação Brasileira 
de PROCON (Procon Brasil), do Fórum Nacional das Entidades Civis 
de Defesa do Consumidor - FNECDC, da Associação Nacional do 
Ministério Público do Consumidor - MPCon, da Comissão Nacional 
de Defensores Públicos do Consumidor do Conselho Nacional de 
Defensores Públicos-Gerais  - Condege, bem como do Fórum Nacional 
de Juizados Especiais - Fonaje.  

A SENACON, criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, 
integra o MJSP 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. 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. 

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 2019 possuía 1.736.171 cidadãos 
que utilizavam esse serviço público para solucionarem suas demandas 

de consumo. Também aumentou muito a articulação com outras pastas 
do MJSP e também de outros Ministérios e agências reguladoras e 
órgãos afins como CADE e BACEN.

Visando a garantia de produtos e serviços com padrões adequados 
de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, a SENACON 
promoveu a atualização da Portaria que regulamenta o Recall com 
o intuito principal de aumentar o número de consumidores que 
tomam conhecimento da Campanha e, por consequência, atendam ao 
chamamento, assim como recriou  a Comissão de Estudos Permanentes 
de Acidentes de Consumo (CEPAC). A SENACON igualmente assumiu a 
presidência do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, articulando 
defesa do consumidor como a proteção contra produtos pirataria.

Principais produtos entregues pelo processo:

• Publicação do artigo “Intervenções para proteção do consumidor, 
conseguem protegê-lo?”, elaborado por Fernando Meneguin e 
Marjorie Lynn e publicado na Revista de Direito do Consumidor vol. 
125/2019 | p. 273-290 | Set-Out/2019 DTR\2019\40959;

• Publicação do Artigo “A intersecção do direito da concorrência 
e da defesa do consumidor”, elaborado por Isabela Maiolino e Luciano 
Benetti Timm, publicado em 11/06/2019. Disponível em: https://



198

politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-interseccao-do-
direito-da-concorrencia-e-da-defesa-do-consumidor/.

• Lançamento do Livro: “Direito do consumidor – novas tendências 
e perspectiva comparada”, organizado por Isabela Maiolino e Luciano 
Timm e publicado pela Editora Singular, 2019. Disponível em: https://
drive.google.com/file/d/1iXhVWsN797Xid5E59M4tW7l-QVkQTo39/view.

Principais resultados do Processo “Gerir a Política Nacional das 
Relações de Consumo” em 2019.

A plataforma para solução alternativa de conflitos de consumo, 
Consumidor.gov.br, fechou o ano de 2019 com mais de 2,3 milhões 
de reclamações e conta com uma base de 1,7 milhão de usuários 
cadastrados e mais de 600 empresas credenciadas. Com 98% das 
reclamações respondidas e Índice de Solução de 81%, a média de 
tempo para resposta das empresas foi de 6,5 dias. 

No âmbito do Consumidor.gov.br, os resultados de 2019 foram:

• 2,3 milhões de reclamações finalizadas entre 2014 e 2019 no 
Consumidor.gov.br; 

• Em 2019 foram finalizadas 788 mil reclamações;
• 607 empresas cadastradas;
• 98% das reclamações são respondidas;
• Índice de 81% de solução;
• Média de 6,5 dias para resposta;
• Nota média do consumidor de 3,3 (em escala de 1 a 5); e
• Lançado projeto piloto de integração das plataformas Consumidor.

gov.br e Processo Judicial Eletrônico (PJe);

• Assinatura de Convênio Interinstitucional para transferência da 
plataforma para a Argentina.

Consumo Seguro e Saúde:
• 143 novos Processos de Chamamento;
• 56 Comunicados de Investigação;
• 41 averiguações preliminares;
• 01 processo administrativo;
• 420 Notas Técnicas;
• 584 Notificações;
• 470 Ofícios; e
• 186 Ofícios Circulares.

Gráfico 78 – Total de Reclamações no Consumidor.gov.br
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Finalizando o ano, o Consumidor.gov.br lança o projeto piloto de 
integração com o Processo Judicial Eletrônico - PJe. A iniciativa tem 
o intuito de viabilizar e facultar ao cidadão que optou por judicializar 
sua demanda, a alternativa de autocomposição de solução de 
controvérsias, em meio eletrônico, como mais uma ferramenta para o 
tratamento adequado de seu conflito pela empresa reclamada.

Foram realizados Acordos de Cooperação Técnica com vários órgãos, 
buscando o incentivo ao uso e o fortalecimento da plataforma 
Consumidor.gov.br, tais como Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, Superintendência 
de Seguros Privados - SUSPEP. 

Foi iniciada ainda a implementação do ProConsumidor, sistema 
de atendimento ao consumidor voltado para órgãos de defesa do 
consumidor, em especial para os Procons, que irá substituir o Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - Sindec. A migração 
para o Sistema ProConsumidor foi iniciada no Procon municipal de 
Maceió – AL e no Procon municipal de Campo Grande - MS e está 
em fase piloto. O novo sistema mantém o padrão de qualidade do 
atendimento do Sindec, com excelência em integração, cooperação 
e articulação entre os estados e traz novos recursos e mais agilidade, 
acompanhando a evolução tecnológica e do mercado. Um sistema 
mais simples e mais ágil, melhor adaptado às necessidades atuais de 
sua atuação dos órgãos. A SENACON tem o objetivo de implementar o 
sistema em todas as 5 regiões brasileiras até 2021, após esse período 
o Sindec será descontinuado e estará disponível apenas para consulta. 

Em 2019, no âmbito do consumo seguro, a SENACON promoveu a 
atualização da Portaria que regulamenta o Recall com o intuito principal 
de aumentar o número de consumidores que tomam conhecimento 
da Campanha e, por consequência, atendam ao chamamento. Além 
disso, foi criada a Comissão de Estudos Permanentes de Acidentes de 
Consumo - CEPAC, presidida pela SENACON, cujo o objetivo principal 
é buscar implementar ações que visam a melhoria da segurança no 
mercado de consumo. Por meio da CEPAC, foi editada a Recomendação 
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01/2019, que estimula que fornecedores de produtos e serviços façam 
uso de novas tecnologias e meios de comunicação para alcançar os 
consumidores afetados por recalls em aberto.

Outra ação importante nesse âmbito foi a assinatura de Acordos de 
Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
Anvisa, Agência Nacional do Petroleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
- ANP, ANEEL, INMETRO, INSS, Banco Central do Brasil e com o 
Departamento Nacional de Trânsito - Denatran. Esses novos ACTs 
objetivam uma maior articulação dos órgãos com a SENACON, 
possibilitando uma ação de vigilância de mercado mais rápida e 
efetiva. Justamente com o Denatran, a SENACON elaborou a Portaria 
Conjunta n. 03/2019 que, dentre outras ações, estabelece o Sistema 
de Notificação de Recall para veículos automotores. Essa inovação é 
extremamente importante, uma vez que cria um canal de comunicação 
entre montadoras e os atuais proprietários, permitindo que o Alerta 
de Risco chegue ao consumidor de posse do veículo.

No que se refere à proteção de dados, foi organizado o Workshop 
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em parceria com o ITS, do 
qual participaram servidores de agências reguladoras e de outras 
secretarias do MJSP. Além disso, foi ogranizada missão diplomática 
no Reino Unido para conhecer o sistema de proteção de dados do 
referido país. A Senacon também ourganizou o Seminário Tratamento 
de Dados pelo Poder Público, evento realizado em parceria com o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

A SENACON lançou também o módulo de apresentação de relatório 
do Sistema Nacional de Alertas Rápidos de Recall, permitindo que 
os fornecedores apresentem os índices de atendimento por meio 
eletrônico, e iniciou os trâmites para a criação de um Sistema que 

efetue o monitoramento dos acidentes de consumo que auxiliará 
os agentes públicos no monitoramento desses tipos de acidentes. 
Ambos os sistemas contarão, ainda, com Inteligência Artificial, que 
desempenhará papel fundamental no apontamento de eventuais 
descumprimentos das disposições do Código de Defesa do Consumidor, 
aumentando a eficiência do Estado no seu papel de garantidor dos 
direitos dos consumidores, em especial no que tange a proteção da 
vida, da saúde e da segurança dos cidadãos brasileiros.

Por fim, foi criado o Decreto Nº 10.197, de 2 de janeiro de 2020, 
que estabelece o Consumidor.gov.br como plataforma oficial da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a 
autocomposição nas controvérsias em relações de consumo.
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DEFESA DO CONSUMIDOR

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Implementação do projeto piloto do sistema ProConsumidor em todas as regiões do Brasil. A partir de 2022, implementação completa 
e descontinuação do Sindec.

 ▪ Projeto Estratégico Sistema de Recall – atualização do Sistema Nacional de Alertas Rápidos de Recall.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Contratação da UNB para evolutivas no Sistema de Recall e aplicações de Inteligência Artificial no monitoramento de sites (governamentais 
ou não) relacionados a recall e acidentes de consumo, e para identificação de macrolitígios envolvendo consumidores.

 ▪ Projeto Estratégico Sistema Nacional de Acidentes de Consumo – prototipação de um sistema que agregue informações sobre acidentes 
de consumo no Brasil.

 ▪ Realização de 11 projetos em parceria com o PNUD, nos quais diversos assuntos serão analisados como impactos no setor aéreo, 
problemas com SAC, estudos sobre mediação e arbitragem e sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Articulação com diferentes agentes.

 ▪ Insegurança jurídica provocada por interpretações distintas, falta de conhecimento regulatório e econômico.

 ▪ Falta de tratamento das causas raiz dos problemas pelas empresas.

MACROPROCESSO
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PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

 ▪ Formato de federalismo brasileiro com 900 Procons.

 ▪ Falta de instrumentos legais para harmonização da interpretação e mesmo de consenso de competências de diversas entidades.

 ▪ Aprimoramento do decreto do SAC voltado para resolução dos problemas.

 ▪ Internalização dos sistemas na área de TI do MJSP.

PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS ENFRENTADOS NO PROCESSO

 ▪ Trabalhar para a existência de coordenação efetiva de diversas entidades, como já foi o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e 
hoje o NCCC.

 ▪ Internalização dos sistemas na área de TI do MJSP.

PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

 ▪ Incrementar o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.

 ▪ Avocar casos relevantes para uniformizar interpretação.

 ▪ Atualizar legislação de sanções e processo administrativo.
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PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NACIONALCADEIA 6

O MJSP possui como uma de suas competências a gestão da política nacional de arquivos, conforme inciso X do art. 1º do Anexo I do Decreto nº 
9.662, de 2019, atuando na orientação e acompanhamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal para a implementação de programas 
de gestão de documentos, bem como no recolhimento dos documentos de guarda permanente para tratamento técnico, preservação e difusão, de 
forma a garantir o acesso pleno à informação, em apoio às decisões governamentais de caráter político-administrativo e ao cidadão na defesa de 
seus direitos, e com vistas a incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. 

Neste sentido, entendeu-se como a grande entrega dessa cadeia o “Acesso à Informação”, que tem como políticas públicas vinculadas: a  Política 
Nacional de Arquivos e a Política Arquivística do Poder Executivo Federal.

Esta cadeia é formada pelo macroprocesso “Promoção do Acesso ao Patrimônio Documental Nacional” que é composto por processos do AN e 
FUNAI, que não serão tratados neste relatório, uma vez que a FUNAI deverá apresentar relatório de gestão próprio. Dessa forma, neste tópico serão 
apresentados os resultados principais dos macroprocessos e processos da Cadeia referentes ao Arquivo Nacional.

Por fim, cabe informar que, em 2019, a Cedeia teve um custo de R$ 7.246.265,13, representando 0,5% dos custos totais das demais cadeias do Ministério.

Gráfico 79 – Custo da Cadeia – “Preservação da Memória Nacional”
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PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NACIONALCADEIA 6

Acesso à 
informação

 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NACIONAL

 Gerir o Sistema de Gestão de
Documentos de Arquivo - SIGA Preservar o patrimônio documental nacional Gerir a Política Nacional de Arquivos  Preservar o patrimônio documental e bibliográfico relativo

 às sociedades indígenas e à política indigenista

Promoção do Acesso ao Patrimônio Documental Nacional

FUNAIANANAN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Aprimorar mecanismos de gestão e 
disseminação do conhecimento com 
foco no público externo*

 Quantidade de vagas preenchidas em 
capacitações disponibilizadas ao público 
externo

500 722

Percentual de órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo - SIGA com 
grau de desenvolvimento em gestão de 
documentos identificado

100% 89%

Tabela 22 – Cadeia 6

*Quantidade de vagas é um indicador global da SENAJUS que compreende as capacitações nas temáticas de cooperação jurídica internacional, de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro e de solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas.
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01 Gerir o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA

PROMOÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL NACIONAL

O processo “Gerir o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – 
SIGA” envolve ações referentes ao desenvolvimento de instrumentos 
normativos, visando à implementação e ao acompanhamento 
da política de gestão de documentos nos órgãos e entidades da 
administração pública federal, conforme as orientações emanadas 
da Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivo da Administração Pública Federal (SIGA). Também atua na 
prestação de orientação técnica aos órgãos para a implantação de 
programas de gestão de documentos, bem como na capacitação de 
servidores na temática de gestão de documentos. 

Nesse sentido, o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – 
SIGA consiste no sistema estruturador que 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. 

O AN, como órgão central do SIGA, tem como competências orientar 
e acompanhar, junto aos órgãos e entidades integrantes do sistema, 
a implementação da política de gestão de documentos e arquivos 
nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, em conjunto 

com a Comissão de Coordenação do SIGA. Dessa forma,  atua na 
definição e disseminação de instrumentos normativos e técnicos, 
na prestação de orientação técnica e na capacitação dos órgãos e 
entidades integrantes para a implantação de programas de gestão 
de documentos, bem como na promoção de cooperação técnica com 
instituições e sistemas afins . Realiza também no mapeamento da 
estrutura administrativa da administração pública federal por meio 
da sistematização de informações sobre a história da administração 
pública desde o período colonial, com vistas a subsidiar a elaboração 
dos instrumentos de gestão de documentos, principalmente no que 
tange à definição da destinação final dos documentos. A atuação do AN 
na gestão de documentos é essencial para a definição dos documentos 
que serão preservados como patrimônio documental do Poder 
Executivo Federal, assim como para o aprimoramento dos mecanismos 
e instrumentos de acesso à informação e transparência ativa e passiva 
e para a racionalização da produção, classificação, tramitação, uso, 
avaliação, preservação e arquivamento de documentos, informações 
e dados da Administração Pública Federal.

Principais produtos/serviços do processo:

 3 Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) fortalecido.
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 3 Instrumentos normativos publicados.

 3 Orientações técnicas a órgãos e entidades integrantes do SIGA 
realizadas.

 3 Servidores de órgãos e entidades integrantens do SIGA 
capacitados.

 3 Instrumentos de gestão de documentos dos órgãos e entidades 
integrantes do SIGA aprovados (Códigos de Classificação e 
Tabelas de Temporalidade)

 3 Dados sobre a evolução da estrutura organizacional da 
administração pública federal divulgados.

Principais resultados do Processo

“Gerir o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA” em 2019.

No âmbito das ações relativas à Gestão de Documentos e Arquivo, o AN prestou 1.677 orientações técnicas a 165 órgãos e entidades integrantes 
do SIGA, bem como foram realizados capacitações de 632 servidores públicos federais (aumento de 176,0% em relação a 2018), abordando os 
procedimentos de protocolo, os princípios da gestão de documentos, a gestão de documentos produzidos em sistemas informatizados e a gestão 
e preservação de documentos arquivísticos digitais, observando as normativas emanadas do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ e do AN.

Gráfico 80 – Orientações Técnicas Gráfico 81 – Servidores de Órgão e Entidades do SIGA
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Em 2019, foram priorizadas as ações de orientação técnica que visavam atingir segmentos ou vários órgãos e entidades, tais como o desenvolvimento 
e a aprovação dos instrumentos de gestão de documentos dos 583 conselhos de fiscalização profissional federais e regionais, além da realização 
do I Encontro Técnico das Entidades Hospitalares do Poder Executivo Federal, que marcou o início da definição dos instrumentos de gestão dos 
pronturários médicos e demais documentos produzidos por todos os órgãos e entidades que prestam serviços médicos hospitalares do Poder 
Executivo Federal (hospitais federais, institutos federais, hospitais universitários e hospitais militares).

O AN aprovou a eliminação de 42.763 metros lineares de documentos da administração pública federal (cerca de 299 milhões de páginas), o que 
representa um aumento de 7,9% em relação a 2018. As eliminações aprovadas este ano representam uma economia anual de, aproximadamente, 
R$ 5.131.560,00. O AN também aprovou os instrumentos de gestão de documentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, da Caixa Econômica Federal – CEF, do Banco do Nordeste do Brasil – BNB e Banco da Amazonia, além dos instrumentos de gestão 
de documentos dos conselhos de fiscalização profissional. O Programa Permanente de Memória da Administração Pública Brasileira (MAPA) 
alcançou o total de 312.108 acessos ao portal e 10.012 acessos à base de dados que armazena informações sobre diversos órgãos da estrutura 
administrativa brasileira em diferentes períodos. 

Gráfico 82 – Metros Lineares de Documentos de Órgãos e Entidades do SIGA Gráfico 83 – Número de Acessos ao Portal do MAPA
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Em 2019, o AN estabeleceu parceria com o Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada – Ipea para construção de cenários 
prospectivos para o SIGA e com a Universidade Federal Fluminense 
para desenvolvimento de ações de capacitação na modalidade de 
educação a distância voltadas para servidores públicos federais 
nos assuntos relacionados à gestão e preservação de documentos. 
Destaca-se ainda a realização de outras iniciativas realizadas para 
aprimoramento do SIGA como a elaboração da minuta de Decreto 
que define a Política de Gestão de Documentos e Arquivos do Poder 
Executivo Federal e o início do desenvolvimento do Sistema de 
Governança do SIGA, além da elaboração de modelo de Programa de 
Gestão de Documentos e de termos de referência para realização de 
ata de registro de preços de contratação de serviços de tratamento 
técnico de acervos, digitalização e guarda externa para os órgãos e 
entidades do SIGA.  

Em parceria com a Controladoria Geral da União – CGU, o AN 
iniciou, em 2019, a adaptação e implementação no Brasil do Modelo 
de Gestão de Documentos da Rede de Transparência e Acesso 
à Informação para a América Latina. O modelo estabelece um 
arcabouço normativo e procedimental, com o objetivo de auxiliar 
os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal na execução das 
ações de gestão de documentos, aprimorando a transparência ativa 
e passiva  e subsidiando a criação de indicadores de monitoramento 
e fiscalização dos processos de gestão de documentos nesses órgãos. 

O AN atuou na construção e publicação do Decreto 10.148, de 02 de 
dezembro de 2019, que institui a Comissão de Coordenação do SIGA, 
dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

as Subcomissões de Coordenação do SIGA e o Conselho Nacional 
de Arquivos. Foram tratados no Decreto os aspectos de governança 
do SIGA, as atribuições e responsabilidades das Comissões 
Permanentes de Avaliação de Documentos dos órgãos e entidades, 
além da responsabilidade do AN pelo monitoramento do sistema 
estruturador. 

Resultados não alcançados

Registra-se o alto percentual (89%) do resultado atingido, no âmbito 
do projeto estratégico “Desenvolvimento e aperfeiçoamento 
do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA”.  A sua 
totalidade não foi possível em função do atraso na reformulação 
do instrumento de diagnóstico e do instrumento de avaliação do 
nível de maturidade em gestão de documentos, com previsão do 
atingimento total em 2020. Ressalte-se, ainda, que a realização da 
consulta pública da Política de Gestão de Documentos e Arquivos, 
bem como a publicação e disseminação do respectivo Decreto 
para os órgãos e entidades do SIGA estão previstas para 2020, 
tendo também como subsídio o projeto de construção de cenários 
propectivos em gestão de documentos e arquivos, que vem sendo 
realizado em parceria com o Ipea.
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02 Gerir a Política Nacional de Arquivos

O processo “Gerir a Política Nacional de Arquivos” engloba ações 
voltadas à articulação com diversas instituições custodiadoras de 
acervos públicos e privados e com outros órgãos do poder público 
formuladores de políticas públicas nas áreas de educação, cultura, 
ciência e tecnologia, informação e informática, no intuito de consolidar 
as políticas públicas definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos 
– Conarq, além da realização de capacitação na área de arquivos, a 
orientação técnica aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 
Arquivos - Sinar.

As ações visando à consolidação da política nacional de arquivos são 
emanadas do Conarq, órgão colegiado vinculado ao AN, 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.

Com a finalidade de instrumentalizar e acompanhar a aplicação da 
política nacional de arquivos, o AN atua no assessoramento e no apoio 
técnico ao Conarq para a consecução de suas atividades regimentais, 
quais sejam: produção e publicação de documentos técnicos e 
normativos; prestação de orientação técnica aos órgãos integrantes 
do SINAR; capacitação de profissionais na área de arquivos para 
formação de agentes multiplicadores; articulação com instituições 

custodiadoras de acervos e outros órgãos públicos; elaboração de 
cadastros nacionais de arquivos públicos e privados; desenvolvimento 
de atividades censitárias referentes a arquivos; apoio ao processo 
de identificação dos arquivos privados para fins de declaração de 
interesse público e social.

Principais produtos/serviços do processo:

 3 Conselho Nacional de Arquivos - Conarq fortalecido;

 3 Reuniões do Plenário do Conarq realizadas;

 3 Reuniões das Câmaras Técnicas e Setoriais do Conarq realizadas;

 3 Instrumentos normativos da área arquivística publicados;

 3 Orientações normativas a órgãos e entidades integrantes do Sistema;

 3 Nacional de Arquivos - SINAR realizadas;

 3 Profissionais de instituições na área arquivística capacitados;

 3 Ações de divulgação das atividades do Conarq realizadas;
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 3 Reuniões da seção brasileira da Comissão Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental (Coluso) realizadas.

Principais resultados do Processo “Gerir a Política Nacional de Arquivos” em 2019.

Em 2019 o Conarq priorizou a sua adequação ao Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que extinguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitações 
para colegiados da administração pública federal. Como resultado disto, foi publicado o Decreto nº 10.148, que alterou a estrutura e funcionamento 
do Conselho, o que impactou algumas ações planejadas para o ano. Ainda assim, dentre as ações que foram realizadas, cabe mecionar a prestação 
de 307 orientações técnicas a órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, o que signifca um aumento de 23,8% em 
relação ao ano de 2018. Ademais, foram inseridas 46 novas instituições no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos 
e o sítio eletrônico do Conarq totalizou 978.053 acessos em 2019, o que corresponde a um aumento de 49,9% em relação ao ano anterior, quando 
foram contabilizados 652.372 acessos.

Gráfico 84 – Número de Orientações Técnicas a órgãos e Entidades Gráfico 85 – Número de Acesso ao Portal do CONARQ
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PROMOÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL NACIONAL

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Definição de novo instrumento de diagnóstico em gestão de documentos dos órgãos e entidades do SIGA.

 ▪ Estabelecimento de parcerias institucionais.

 ▪ Priorização da segurança do patrimônio documental.

 ▪ Alterações na estrutura e no funcionamento do Conarq.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Publicação da Política de Gestão de Documentos e Arquivos e desenvolvimento do Sistema de Governança do SIGA.

 ▪ Desburocratização e simplificação dos serviços ao cidadão.

 ▪ Integração entre os sistemas de negócios dos órgãos e entidades do SIGA e o repositório digital confiável do AN.

 ▪ Apoio aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Arquivos - Sinar.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Dificuldade de articulação com os órgãos e entidades do SIGA.

 ▪ Dificuldades orçamentárias para modernização da infraestrutura e dos serviços e realização de ações de difusão.

MACROPROCESSO
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 ▪ Adequação do Conarq ao Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.

PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

 ▪ Implantação de programas de gestão de documentos nos órgãos e entidades do SIGA.

 ▪ Transformação digital dos serviços ao cidadão.

 ▪ Reestruturação do Sistema Nacional de Arquivos - Sinar.

RISCOS

 ▪ Insuficiência na evolução dos órgãos e entidades integrantes do SIGA em Gestão de Documentos.

 ▪ Possibilidade de eliminação de documentos pelos órgãos e entidades sem o devido processo de avaliação e seleção.

 ▪ Redução na capacidade de atendimento do AN junto aos órgãos e entidades do SIGA.

 ▪ Não cumprimento de prazos de atendimento ou não atendimento às demandas do usuário.

 ▪ Não implementação da política nacional de arquivos  pelos órgãos do SINAR.

 ▪ Não realização ou realização precária de ações de difusão.

 ▪ Recolhimento e armazenamento de documentos realizados sem atendimento às boas práticas arquivísticas.

 ▪ Dano ou perda do acervo.

 ▪ Capacidade insuficiente para recolhimento e armazenamento físico e digital.

 ▪ Não cumprimento da missão do Conarq de definição da política nacional de arquivos.
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 ▪ PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

 ▪ Desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo (SIGA).

 ▪ Fortalecimento do Arquivo Nacional Digital - AN Digital e tratamento e digitalização de acervos prioritários.

 ▪ Modernização dos espaços de atendimento ao usuário e fortalecimento do Programa de Difusão do Acervo.

 ▪ Reestruturação do Conarq.

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

 ▪ Aperfeiçoar a prestação de serviços aos órgãos e entidades do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo (SIGA).

 ▪ Ampliar a capacidade de recolhimento, custódia e disponibilização online dos documentos.

 ▪ Aperfeiçoar e inovar o atendimento ao usuário e ampliar a difusão do acervo.

 ▪ Fortalecer as competências do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq).
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COOPERAÇÃO GOVERNAMENTAL E INTERSETORIALCADEIA 7

Uma das competências do MJSP diz respeito à execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos ou a assuntos dos quais 
o MJSP participe, 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 entre poderes” e “Articulação internacional”. São exemplos desses processos 
o suporte em aperfeiçoamento normativo, instrução processual sobre processos de provimento e vacância relacionados com membros do Poder 
Judiciário, análise de atos para sanção ou veto presidencial, cooperação jurídica internacional e condução de negociações de acordos e consultas 
bilaterais e multilaterais e em todos esses casos, a atuação do MJSP contribui para a tomada de decisão de outras instâncias, as quais necessitam 
ser retratadas como um cliente que requer valor. Cabe destacar que, neste tópico, serão apresentados os resultados dos principais resultados do 
macroprocesso. E para atender a entrega proposta pela cadeia, o Ministério conta ainda com a Política de Cooperação Jurídica Internacional Civil.

Ressalta-se, por fim, que o custo total dos macroprocessos mencionados, no ano de 2019, foi de R$ 2.915.963,75, representando 0,20% dos custos 
das demais cadeias de valor do Ministério.

Gráfico 86 – Custo da Cadeia: “Cooperação Governamental e Intersetorial”
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS À CADEIA PROJETOS ESTRATÉGICOS META PARA 2019 RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Aprimorar mecanismos de gestão e 
disseminação do conhecimento com 
foco no público externo*

Quantidade de vagas preenchidas em 
capacitações disponibilizadas ao público 
externo (SENAJUS - GROTIUS)*

4.100 4.029

COOPERAÇÃO GOVERNAMENTAL E INTERSETORIALCADEIA 7

Participação 
e suporte 
à tomada 

de decisão 
do Governo 

Federal

 COOPERAÇÃO GOVERNAMENTAL E INTERSETORIAL 

Gerir a cooperação jurídica internacional

 Conduzir negociações de acordos e
consultas bilaterais e multilaterais

 Articulação internacional  Articulação entre os poderes 

SENAJUS / CADE / AN / PF

SENAJUSSENAJUS SENAJUS

 Instruir e opinar sobre processos de declaração
 de utilidade pública para fins de desapropriação

para fins de interesse público

 Instruir e opinar sobre processos de
 provimento e vacância relacionados a

 membros do Poder Judiciário

 Qualificar a elaboração normativa, em articulação com
atores do Poder Público e da sociedade Analisar atos para sanção ou veto presidencial

AEAL / DEPEN / PF / PRF / SENACON / SENAD / SENAJUS / SENASP / SEOPI AEAL

Tabela 23 – Cadeia 7

*Quantidade de vagas é um indicador global da SENAJUS que compreende as capacitações nas temáticas de cooperação jurídica internacional, de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro e de solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas.
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01 Gerir a Cooperação Jurídica Internacional

ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

O MJSP atua como Autoridade Central brasileira, especialmente, na 
coordenação e instrução de pedidos ativos e passivos 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 pena, realizando a análise 
formal e material dos pedidos ativos e passivos, com a finalidade de 
obter o cumprimento das solicitações com maior eficiência e rapidez.

Em termos práticos, Autoridade Central é o órgão responsável pela 
boa condução da cooperação jurídica internacional, garantindo 
sua legalidade. Sua principal função é buscar maior celeridade e 
efetividade aos pedidos de cooperação jurídica internacional em 
matéria penal ou civil, garantindo a legalidade dos atos praticados 
e a mais ampla comunicação entre as autoridades nacionais e 
estrangeiras. Atua como porta de entrada e saída dos pedidos 
encaminhados por autoridades brasileiras para o exterior e vice-
versa. Porém, o trabalho não se resume à simples tramitação, 
mas também inclui a verificação dos pedidos para checar se os 
requisitos estão devidamente preenchidos e documentados, bem 
como na orientação às autoridades, nacionais e estrangeiras, para 
a formulação das demandas. Vale salientar que cada país tem suas 

peculiaridades e, portanto, os pedidos sobre a mesma questão a 
serem encaminhados a países diversos podem ser diferentes.

Dentre as principais funções realizadas pelo MJSP por meio do 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional - DRCI/SENAJUS, como Autoridade Central, destacam-se: 

 3 Estabelecer um canal central e direto de comunicação com 
jurisdições estrangeiras

 3 Aplicar experiência adquirida para tornar cooperação mais 
célere e eficaz

 3 Acompanhar o cumprimento dos pedidos de cooperação 
jurídica internacional, velando pelo seu integral cumprimento

 3 Conferir autenticidade e garantir a legalidade dos pedidos de 
cooperação jurídica internacional. A tramitação por meio de 
autoridades centrais garante que as medidas executadas em 
um determinado pedido foram realizadas de acordo com o 
ordenamento jurídico vigente no país



217

Ainda na temática, cabe ressaltar também as ações desenvolvidas 
pela PF que, no âmbito de suas atribuições, tem atuado em diversos 
procedimentos de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal, extradições, transferência de execução de pena e transferência 
de pessoas condenadas. 

No que tange aos pedidos de cooperação jurídica internacional 
em matéria penal para fins de obtenção de provas e diligências 
processuais, com base nos tratados internacionais, na legislação 
brasileira e na Portaria MJSP nº 503, de 2 de maio de 2019 (alterada 
pela Portaria MJSP nº 514, de 6 de maio de 2019), a PF mantém contato 
com autoridades estrangeiras, elabora pedidos ativos extraídos dos 
inquéritos policiais e adota providências para o cumprimento de 
pedidos passivos oriundos de países estrangeiros.

Com relação aos procedimentos relacionados à extradição, com base 
nos tratados internacionais, na legislação brasileira e na Portaria MJSP 
nº 217, de 27 de fevereiro de 2018, a PF atua diretamente na localização 
e prisão de foragidos internacionais, representação pela prisão para 
fins de extradição passiva perante o Supremo Tribunal Federal, 
realiza escoltas internacionais nas extradições ativas para busca de 
presos procurados pela Justiça brasileira e que se encontram fora do 
país, além de confirmar a identificação, documentação de viagem e 
condições dos presos que serão submetidos à escolta internacional. 

No âmbito dos pedidos de transferência de pessoas condenadas, 
com base nos tratados internacionais, na legislação brasileira e na 
Portaria MJSP nº 89, de 14 de fevereiro de 2018, a PF também realiza 
escoltas internacionais para busca de presos que estão cumprindo 
pena em países estrangeiros e desejam ser transferidos ao Brasil, a 

fim de continuarem cumprindo pena em seu país de origem; ainda 
adota procedimentos para confirmar a identificação, documentação 
de viagem e condições dos presos que serão submetidos à escolta 
internacional. 

Já quanto aos procedimentos de transferência de execução da pena, 
nos tratados internacionais, na legislação brasileira e na Portaria 
MJSP nº 605, de 21 de junho de 2019, a PF atua nos procedimentos 
para confirmação de dados relativos à identidade, à nacionalidade, 
ao domicílio e outros dados qualificativos da pessoa cujo processo de 
execução da pena será transferido. 

Por fim, no que tange à subtração internacional de menores, a PF 
é o órgão incumbido, conforme estipulado no Decreto 3.951/2001, 
da localização de crianças e adolescentes deslocados ou retidos 
ilicitamente fora da residência habitual em violação do direito de 
custódia. 

Todos estes procedimentos e tramitação de pedidos de cooperação 
jurídica internacional com atuação da PF são feitos com atuação 
próxima e efetiva junto ao Departamento de Recuperação de Ativos 
e Cooperação Jurídica Internacional do MJSP e demais instituições 
envolvidas
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Principais produtos e ou serviços entregues pelo processo:

 3 Pedidos de cooperação Jurídica Internacional em matéria civil 
e penal tramitados;

 3 Prestação internacional de alimentos efetivada;

 3 Crianças subtraídas em âmbito interacional restituídas;

 3 Adoções internacionais efetivadas;

 3 Extradição efetivada;

 3 Transferência da execução da pena efetivada;

 3 Bloqueio e repatriação de ativos oriundos de pedidos de 
cooperação jurídica internacional realizados;

 3 Intercâmbio de conhecimento técnico (eventos, cooperação 
técnica);

 3 Acesso a editais internacionais de fomento;

 3 Acesso à base de dados restrita a membros e afiliados;

 3 Representação do Brasil junto aorganismos internacionais 
para definição de normativos e projetos na área de arquivo  
(Unesco/Mercosul);

 3 Transferências a organizamos internacionais realizada (fomento 
e fortalecimento de parcerias internacionais estratégicas. 
O resultado das transferências afetam diretamente outros 
processos finalísticos geridos pelas unidades envolvidas no 
processo); e

 3 Cooperação Jurídica Internacional fomentada.

Principais resultados do processo “Gerir a cooperação jurídica 
internacional” em 2019

No ano de 2019, a PF elaborou, traduziu e tramitou 90 pedidos ativos 
de cooperação jurídica internacional em matéria penal destinados a 
outros países; recebeu 150 pedidos passivos de cooperação jurídica 
para cumprimento de diligências no Brasil; efetivou 50 extradições 
ativas de pessoas presas no exterior por conta de pedidos de 
extradição ou em decorrência de difusão vermelha da Interpol; 
efetivou 20 extradições passivas, entregando procurados pela Justiça 
internacional aos respectivos países demandantes; efetivou 17 
transferências de pessoas condenadas ativas e 11 transferências de 
pessoas condenadas passivas; localização de 24 menores subtraídas 
ou retidas ilicitamente em âmbito internacional. Tais números são 
superiores aos anos anteriores, o que demonstra o aumento da 
procura e da efetividade dos mecanismos da cooperação jurídica 
internacional. 

Ainda, no âmbito da cooperação jurídica internacional, cabe ressaltar a 
participação da PF na criação de 02 equipes conjuntas de investigação 
firmadas entre o MJSP do Brasil e a Procuradoria Geral da República do 
Paraguai. Tais equipes conjuntas foram as primeiras a serem firmadas 
pelo Brasil. 

Ademais, foram realizados 03 seminários de capacitação denominados 
“Longa Manus” certificados pela Academia Nacional de Polícia, com 
participação de público e externo da PF. Foram iniciados contratos de 
serviços de tradução para os idiomas espanhol e alemão, ao lado dos 
idiomas inglês, francês e italiano, que já se encontravam em vigor.
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Ao longo de 2019, foram tramitados 6.653 processos de cooperação jurídica internacional, sendo 72% ativos e 28% passivos, conforme indicadores 
abaixo:
• 1.915 pedidos novos de cooperação jurídica em matéria penal. Desses processos, 1.110 são ativos e 805 passivos, correspondendo aos 
percentuais de 58% e 42%, respectivamente;

• 186 novos processos de extradição. Desses pedidos, foram efetivadas 43 extradições ativas e 15 passivas;

• Foram tramitados 113 novos processos de transferência de pessoas condenadas. Desses pedidos, foram efetivadas 22 ativos e 9 passivos;

• Em 2019 foram tramitados 4.386 pedidos novos de cooperação jurídica em matéria civil. Desses processos, 78% são ativos e 22% passivos. 
Do total de processos tramitados este ano, estima-se que 1870 dos pedidos novos são relativos à prestação internacional de alimentos, sendo 
77 % são ativos e 23 % passivos. Os pedidos de alimentos representam 50% de todos os pedidos novos de cooperação jurídica internacional em 
matéria civil;

• Foram tramitados 23 processos de adoção internacional e 30 processos de subtração internacional de crianças e adolescentes.

DESCRIÇÃO 2019

Processos de Extradição de Pessoas Presas – Ativa 50

Processos de Extradição de Pessoas Presas – Passiva 20

Ações de Caráter Humanitário - Localização de Pessoas Desaparecidas – Ativa 23

Ações de Caráter Humanitário - Localização de Pessoas Desaparecidas – Passiva 54

Processos de Transferência de Pessoas Presas – Ativa 17

Processos de Transferência de Pessoas Presas – Passiva 11

Processos da Convenção de Haia - Localização de crianças deslocadas ou retidas ilicitamente 24

Tabela 24 – Descrição
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Também foram confirmados bloqueios de 
ativos no exterior de USD$ 111.666.769,60 
(cento e onze milhões, seiscentos e 
sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e 
nove dólares e sessenta centavos). Desde 
a criação do DRCI, foram bloqueados 
USD$ 1.703.775.126,29 (um bilhão, 
setecentos e três milhões, setecentos e 
setenta e cinco mil, cento e vinte e seis 
dólares e vinte e nove centavos) passíveis 
de serem repatriados, motivo pelo qual 
este Departamento vem envidando 
esforços junto as autoridades nacionais e 
estrangeiras para a efetiva recuperação 
dos recursos. 

Indicadores extraídos do período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2019
Gráfico 86 – Custo da Cadeia: “Cooperação Governamental e Intersetorial”
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ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS IMPLEMENTADAS

 ▪ Ampliação da tramitação eletrônica de pedidos de cooperação jurídica internacional entre o MJSP e as instituições parceiras nacionais 
e outras Autoridades Centrais estrangeiras.

 ▪ Maior eficiência e celeridade nas negociações de Tratados Internacionais, por meio da coordenação com o Itamaraty e priorização das 
negociações.

 ▪ Fortalecimento da Autoridade Central para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica interacional, nos termos da Convenção 
sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família.

 ▪ Criação de Equipes Conjuntas de Investigação.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS

 ▪ Elaboração de Manual de Escoltas Internacionais da PF.

 ▪ Ampliação dos contratos de tradução.

 ▪ Atuação com celeridade e objetividade nas negociações de Acordos e Foros Internacionais, buscando ampla e mútua cooperação entre 
as Partes.

 ▪ Maior participação nos grupos de trabalho da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, bem como a interlocução com suas 
congêneres em outros países.

 ▪ Consolidar o instituto da transferência da execução da pena, que se destina a aplicar, em outra jurisdição e nos limites da lei estrangeira, 
uma sentença criminal condenatória transitada em julgado proferida em um país.

MACROPROCESSO
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PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO

 ▪ Promulgação e publicação de Decretos a fim de internalizar no ordenamento jurídico brasileiro os acordos de cooperação jurídica 
internacional já negociados.

 ▪ Grande volume de informações que requerem processamento, tratamento e tramitação.

 ▪ Avançar na tramitação eletrônica de pedidos de cooperação jurídica internacional.

 ▪ Conciliar ordenamentos jurídicos soberanos, como forma de aumentar a capacidade de cooperação entre autoridades nacionais e 
estrangeiras no combate ao crime, de forma válida e eficaz.

PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

 ▪ Manter a celeridade e a eficiência na tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional.

 ▪ Fortalecer a Autoridade Central para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica interacional, nos termos da Convenção sobre a 
Cobrança Internacional de alimentos para Crianças e Outros Membros da Família.

 ▪ Aperfeiçoar a prática da mediação familiar nos casos de subtração internacional de crianças.

PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS ENFRENTADOS NO PROCESSO

 ▪ Não conseguir conciliar ordenamentos jurídicos soberanos, diminuindo assim, a capacidade de cooperação entre autoridades nacionais 
e estrangeiras no combate ao crime.

 ▪ Enfraquecimento da unidade como Autoridade Central.
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PRINCIPAIS METAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

 ▪ Promulgar e publicar Decretos a fim de internalizar no ordenamento jurídico brasileiro os acordos de cooperação jurídica internacional.

 ▪ Aperfeiçoar a prática da mediação familiar nos casos de subtração internacional de crianças.

 ▪ Aumentar os ativos repatriados e bloqueados, por meio da cooperação jurídica internacional, cujos valores são fruto de crimes 
praticados.

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

 ▪ Aumentar a celeridade e a eficiência na tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional.

 ▪ Avançar na tramitação eletrônica de pedidos de cooperação jurídica internacional.

 ▪ Incremento das ações visando a Cooperação Jurídica Internacional.

 ▪ Fortalecimento da Autoridade Central para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica interacional, nos termos da Convenção 
sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 consignou inicialmente 
aos órgãos da administração direta do então MJ, Órgão 30000 
(assistência direta e imediata e órgãos específicos singulares) dotação 
orçamentária no total de R$ 1,354 bilhão. Contudo, com a criação do 
MJSP, ocorreu a junção do orçamento do MJ com o do MSP, ocasionando 
na suplementação de dotações do Órgão 30000 na ordem de R$ 
15,254 bilhões, redimensionaram o orçamento/2019 para a cifra de R$ 
16,608 bilhões. Os dados analisados excluíram os valores da reserva de 
contingência e os recebidos de outros Ministérios, bem como informações 
conexas às entidades da administração indireta vinculadas ao MJSP, quais 
sejam, FUNAI e CADE e as informações relativas à CA e ao então Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF que não pertencem mais à 
estrutura deste Ministério.

VARIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DO MJSP DE 2016 A 2019

VALORES DEZ/2016 DEZ/2017 DEZ/2018 DEZ/2019

Soma de DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) 12.696.929.032,89 13.957.362.183,01 14.233.582.085,51 15.969.830.367,54 

Soma de DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) 11.496.223.477,36   12.565.934.169,68   12.535.890.439,06 13.228.465.015,48 

Soma de DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) 11.442.275.992,33   12.536.784.255,70   11.829.131.220,37 12.450.366.734,60 

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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Percebe-se um incremento na execução (empenhos) do MJSP no exercício de 2019. Cabe destacar que no exercício de 2018, apesar da criação do MSP 
o orçamento desse Ministério restou alocado no órgão 30000, por isso agrega os dados apresentados.

Nesse sentido, destaca-se que em 2019 foram empenhados 1,7 bilhão a mais que em 2018. 

Se analisarmos a evolução dos valores efetivamente pagos, observa-se uma majoração de pouco mais de 1 bilhão entre os exercícios de 2016 e 2017, 
uma retração nos pagamentos de 2018 e uma nova expansão no exercício de 2019.

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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Execução Orçamentária

Em face das peculiaridades das políticas públicas a cargo do MJSP, a maior 
despesa do Órgão diz respeito à folha de pessoal (despesas obrigatórias).

Em 2019, o Ministério recebeu dotação de R$ 16,6 bilhões. Desse total, 
foram empenhadas R$ 15,9 bilhões, liquidadas R$ 13,2 bilhões e pagas 
despesas no montante de R$ 12,4 bilhões, valor esse equivalente a 
74,96% do autorizado na LOA/2019.

Execução Financeira

O valor total pago em 2019 (despesas do exercício mais de restos a 
pagar) totalizou R$ 14,22 bilhões, 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, 
sentenças judiciais e despesas relacionadas ao Fundo Penitenciário 
Nacional - FUNPEN, que por força da decisão do Supremo Tribunal Federal 
- STF, em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
– ADPF 347, tem seu orçamento tratado como obrigatório, constando 
no anexo III da Lei n° 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2019), como despesa que não sofrerá limitação de 
empenho. O segundo maior gasto se refere às despesas discricionárias 
que atendem todas as políticas finalísticas a cargo do MJSP, bem como 
supre todos os contratos que dão sustentabilidade a essas políticas.

Em 2019, o pagamento de obrigações oriundas de empenhos emitidos em 
anos anteriores (restos a pagar processados e não processados) totalizou 
R$ 1,77 bilhão. As despesas do exercício, conforme citado anteriormente, 
comprometeram R$ 12,45 bilhões em pagamentos.

Alocação Orçamentária – Finalidade dos recursos

A LOA/2019 fixou ao MJSP dotação para o atendimento de despesas cujas 
finalidades podem ser assim sintetizadas:

1) Despesas de Governança, Gestão e Suporte: gastos relacionados à 
manutenção do MJSP em suas atividades meio, que dão sustentabilidade 
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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;

• Obras e reformas (integra o macroprocesso de Gestão da Logística): construção, reforma, manutenção de edificações/ instalações (Segregado 
dos valores da Gestão da Logística);

• Governança da tecnologia da informação e comunicação: Retrata os principais processos para gerenciar a estratégia de TIC, desenvolvimento, 
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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;

• Gestão e controle institucional:  Retrata os principais processos de gestão interna do Ministério, dando suporte e direcionamento para que os 
processos finalísticos possam ser executados.

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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Despesas Finalísticas

Coordenação Estratégica de Integração, Inteligência e Operações em Segurança Pública: Conjunto de processos que envolvem a produção de 
inteligência, a gestão de ações de integração, a gestão do sistema prisional federal, a produção de informações, a prevenção e a gestão de dados 
associados à segurança pública;

Gestão do conhecimento em Segurança Pública e Valorização de Profissionais: Conjunto de processos executados pelo Ministério cujo enfoque está 
na produção, fomento e disseminação de conhecimentos específicos em Segurança Pública, proporcionando maior transparência para a sociedade e 
contribuindo para a capacitação de atores com atuação na temática de segurança pública no país;

Controle Migratório e Polícia Aeroportuária, Marítima e de Fronteiras: Retrata o trabalho do Ministério no que tange ao controle das fronteiras 
brasileiras e à atuação em conjunto com outras pastas para garantir uma sociedade segura e o direito de ir e vir dos cidadãos e estrangeiros. O DPF é 
responsável pela execução deste processo;

Acreditação e Fiscalização de Atividades Afetas à Segurança Pública: Retrata o trabalho do Ministério no fortalecimento do controle de empresas 
privadas que atuam na segurança pública, bem como a movimentação de armas de fogo e precursores químicos no país;

Gestão de Segurança Viária: Retrata os processos relacionados à segurança das rodovias federais, bem como do atendimento a vítimas de acidentes e 
promoção da educação do trânsito, buscando, assim, a criação de um ambiente seguro e de livre circulação;

Gestão de investigações e operações em segurança pública: Retrata os processos que envolvem a execução de operações de segurança pública, com 
enfoque nas investigações e operações da Força Nacional;

Garantia dos direitos da população prisional: Retrata os processos que visam garantir os direitos às pessoas privadas de liberdade e promover uma 
atuação que permita a sua reintegração à sociedade. Ademais, trata-se do fomento à aplicação de alternativas penais, da valorização dos trabalhadores 
dos serviços penais e da ampliação de vagas no sistema prisional, em articulação com os estados;  

Proteção dos direitos do cidadão: Retrata os processos que envolvem a proteção dos direitos difusos e de aprimoramento das políticas de justiça;

Articulação entre poderes e setores: Compreende à execução de processos afetos a políticas públicas lideradas por outros órgãos, poderes e setores 
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ou a assuntos dos quais o Ministério é partícipe, mas que não constituem a sua vocação principal;

Gestão e Articulação da Política Sobre Drogas: Retrata os processos que envolvem a articulação com diversos atores envolvidos na política de drogas 
bem como no fomento à sua implementação por meio da elaboração de estudos e pesquisas e a formação de atores envolvidos; 

Articulação internacional: Compreende a atuação do Ministério em processos afetos à 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;

Promoção do Acesso ao Patrimônio Documental Nacional: Retrata a atuação do Ministério no desenvolvimento de instrumentos normativos, visando 
à implementação e ao acompanhamento da política de gestão de documentos nos órgãos e entidades da administração pública federal, conforme as 
orientações emanadas da Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal - SIGA;

Defesa do Consumidor: Compreende a gestão de processos associados à Gestão da Política Nacional de Relações de Consumo, monitoramento e defesa 
dos direitos do consumidor, produção de conhecimento no tema e à disseminação dessa temática junto à sociedade;

Garantia dos direitos dos migrantes e refugiados: Retrata a atuação do Ministério no que tange à promoção e garantia dos direitos dessa parcela da 
sociedade, por meio da gestão de processos decisórios sobre o tema e na produção de conhecimento;

Gestão da Política de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro: Retrata a atuação do Ministério no planejamento e execução de 
políticas públicas que propiciem a prevenção e o enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado;

Enfrentamento ao tráfico de pessoas: Retrata a atuação do MJSP 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;

Gestão de Ativos e efetivação da arrecadação: Gestão de processos que envolve a custódia, alienação e destinação de ativos (bens, valores e direitos) 
perdidos em favor da União ou custodiados cautelarmente. Além disto, envolve processo associados à atualização normativa no tema e o estabelecimento 
de acordos e parcerias.
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Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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Orçamento Discricionário MJSP

O Orçamento Discricionário do Ministério no ano de 2019 correspondeu a R$ 3,73 bilhões, sendo que R$ 1,21 milhão foi referente 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$ 902,7 milhões.
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Em despesas Finalísticas foram alocados R$ 2,52 bilhões 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 Gestão de investigações e operações em segurança 
pública com R$ 775,8 milhões, seguido pelo de Proteção dos direitos do cidadão com R$ 702,8 milhões.

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO MJSP EM 2019 E 2018 POR INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO

2019 2018 Em R$ 1,00

Despesa Dotação 
Atual (a)

Empenhado 
(b)

Liquidado 
(.c) Pago (d) RP Pago* (e) Dotação 

Atual (f)
Empenhado 

(g) Liquidado (h) Pago (i) RP Pago* (j) Variação R$ 
(K)=d-i

Variação % 
(l)=d/i

DESPESA 
DISCRICIONARIA 
DECOR. EMENDA 
DE BANCADA

 591.653.316,00  571.645.218,25  -    -    63.752.655,46  135.273.247,00  108.591.988,17  -    -    140.759.460,52  -   0%

DESPESA 
DISCRICIONARIA 
DECORRENTE 
DE EMENDA 
INDIVIDUAL

 113.554.783,00  98.494.399,35  997.813,06  794.672,74  50.398.782,99  158.376.375,00  143.053.012,06  3.702.313,95  3.702.313,95  25.180.385,14 -2.907.641,21 -79%

FINANCEIRO  1.097.672.827,00  1.067.862.946,11  1.067.620.906,98  1.067.620.906,98  243.902,90  1.145.600.985,00  1.056.215.513,10  1.055.815.513,10  1.055.815.513,10  85.109,42  11.805.393,88 1%

PRIMARIO 
DISCRICIONARIO  3.735.584.666,00  3.513.438.809,21  1.902.105.490,38  1.869.174.529,70  956.312.405,32  3.919.179.213,00  3.240.687.982,49  1.821.688.041,63  1.806.924.269,74  916.388.730,93  62.250.259,96 3%

PRIMARIO 
OBRIGATORIO  11.069.831.143,00  10.718.388.994,62  10.257.740.805,06  9.512.776.625,18  703.729.657,53  9.778.550.957,00  9.684.912.116,15  9.654.571.907,68  8.962.576.460,88  17.204.386,79  550.200.164,30 6%

Total Geral  16.608.296.735,00  15.969.830.367,54  13.228.465.015,48  12.450.366.734,60  1.774.437.404,20  15.136.980.777,00  14.233.460.611,98  12.535.777.776,36  11.829.018.557,67  1.099.618.072,80  621.348.176,93 6%

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
*RP Pago: Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos
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Valores empenhados em 2019/ Ministério da Justiça e Segurança Pública

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 2019)
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DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO MJSP EM 2019 E 2018 POR GRUPO DE DESPESA
2019 2018 Em R$ 1,00

Despesa Dotação 
Atual (a)

Empenhado 
(b)

Liquidado 
(.c) Pago (d) RP Pago* (e) Dotação 

Atual (f)
Empenhado 

(g) Liquidado (h) Pago (i) RP Pago* (j) Variação R$ 
(K)=d-i

Variação % 
(l)=d/i

PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS  10.872.282.333,00  10.766.299.636,37  10.752.518.214,20  10.040.189.544,61  667.535.602,72  10.516.043.322,00  10.363.447.748,10  10.336.131.901,69  9.679.236.630,43  15.283.450,00  360.952.914,18 4%

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES  3.024.182.445,00  2.748.117.206,66  2.101.069.111,15  2.037.992.342,87  424.160.366,92  2.861.065.415,00  2.556.029.674,18  1.984.723.968,84  1.936.961.129,98  415.968.023,05  101.031.212,89 5%

INVESTIMENTO  2.711.831.957,00  2.455.413.524,52  374.877.690,13  372.184.847,12  682.741.434,56  1.759.872.040,00  1.313.983.189,69  214.921.905,83  212.820.797,26  668.366.599,75  159.364.049,86 75%

TOTAL  16.608.296.735,00  15.969.830.367,54  13.228.465.015,48  12.450.366.734,60  1.774.437.404,20  15.136.980.777,00  14.233.460.611,98  12.535.777.776,36  11.829.018.557,67  1.099.618.072,80  621.348.176,93 5%

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
*RP Pago: Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ELEMENTO DE DESPESA Valor Empenhado (R$ 1,00) Valor Pago (R$ 1,00)

11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  5.459.357.216,28  5.022.438.262,79 

01-APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR  3.114.155.343,04  2.917.888.202,17 

13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1.071.624.681,05  1.071.035.190,47 

Demais elementos  1.122.349.517,31  1.028.827.889,18 

TOTAL  10.767.486.757,68  10.040.189.544,61 
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ELEMENTO DE DESPESA Valor Empenhado (R$ 1,00) Valor Pago (R$ 1,00)

39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 793.565.306,29 591.914.911,72

40-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 282.250.824,63 161.147.889,68

30-MATERIAL DE CONSUMO 277.822.920,66 123.366.037,05

Demais elementos 1.395.595.301,19 1.161.567.642,38 

TOTAL  2.749.234.352,77  2.037.996.480,83

ELEMENTO DE DESPESA Valor Empenhado (R$ 1,00) Valor Pago (R$ 1,00)

41-CONTRIBUIÇÕES  1.128.268.296,86  179.374.973,00

52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  756.375.612,77  73.130.818,54

42-AUXÍLIOS  286.391.509,25  81.932.365,89

Demais elementos  284.378.105,68  37.746.689,69

     TOTAL  2.455.413.524,56  372.184.847,12
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DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM 2019 E 2018 POR PROGRAMA DE GOVERNO
2019 2018 Em R$ 1,00

Despesa Dotação Atual (a) Empenhado (b) Liquidado (.c) Pago (d) RP Pago* (e) Dotação Atual (f) Empenhado (g) Liquidado (h) Pago (i) RP Pago* (j) Variação R$ (K)=d-i Variação % (l)=d/i

2112-PROGRAMA 
DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
JUSTICA E S

8.096.950.918,00 7.925.609.371,79 7.652.228.320,86                         
7.164.446.160,47 

                            
670.440.656,78 

                        
7.938.774.666,00 

                                    
7.741.825.206,45     7.420.500.795,52    6.991.503.224,99       237.238.239,25         

172.942.935,48 2%

0089-PREVIDENCIA 
DE INATIVOS E 
PENSIONISTAS DA 
UNIAO

4.199.928.199,00 4.180.523.047,77 4.179.660.236,37 3.917.088.638,39 262.709.892,30                         
3.906.151.942,00 

                                    
3.897.230.386,25     3.897.030.386,25    3.634.388.328,43               79.607,42         

282.700.309,96 8%

2085-REDUCAO DO 
IMPACTO SOCIAL DO 
ALCOOL E OUTRAS 
DROGAS: PREVENC

32.971.153,00 31.626.529,69  8.598.771,23 8.598.771,23 103.885.812,05 159.672.208,00                                        
152.593.340,90           6.424.363,05          6.289.003,19         64.374.440,26            2.309.768,04 37%

2081-JUSTICA, 
CIDADANIA E 
SEGURANCA 
PUBLICA

4.171.649.689,00 3.727.530.766,57 1.283.437.035,29 1.277.796.386,03 638.068.962,96 3.041.887.625,00                                     
2.365.389.062,43     1.145.399.615,60    1.135.859.147,01       693.461.163,43         141.937.239,02 12%

0909-OPERACOES 
ESPECIAIS: OUTROS 
ENCARGOS ESPECIAIS

100.531.108,00 98.597.974,22  98.597.974,22 76.494.100,97 13.510.207,67 85.444.258,00                                          
71.386.342,91         61.386.342,91         55.942.581,02               12.000,00          20.551.519,95 37%

0910-OPERACOES 
ESPECIAIS: GESTAO 
DA PARTICIPACAO 
EM ORGANISMOS E

5.254.068,00 5.245.235,82 5.245.235,82 5.245.235,82 -                               
5.050.078,00 

                                           
5.036.273,03           5.036.273,03          5.036.273,03 -               208.962,79 4%

1127-SISTEMA UNICO 
DE SEGURANCA 
PUBLICA - SUSP

-   -    -   -                                   
318.262,87

                                              
-   

                                                          
-   - - - -

1453-NACIONAL DE 
SEGURANCA PUBLICA 
COM CIDADANIA - 
PRONASCI

-   -   -   -                                 
2.969.320,00 

                                              
-   

                                                          
-    -   -         14.342.022,52 -

2060-COORDENACAO 
DE POLITICAS 
DE PREVENCAO, 
ATENCAO E 
REINSERCAO

-   -   -   -                                 
2.840.371,16

                                              
-   

                                                          
-    -   -          6.621.478,09 -

2020-CIDADANIA E 
JUSTICA -   -     -   -                                   

339.006,72
                                              

-   
                                                          

-    -   -             332.296,60 -

2070-SEGURANCA 
PUBLICA COM 
CIDADANIA

 -    -                                                               
-   

                                              
-

                              
79.354.911,69

                                              
-   

                                                          
-   -   -         82.931.616,01 -

2071-PROMOCAO DO 
TRABALHO DECENTE 
E ECONOMIA 
SOLIDARIA

             
1.011.600,00

                     
697.441,69

                                               
697.441,69

                                 
697.441,69

                                               
-                 697.441,69 

Total Geral 16.608.296.735,00  15.969.830.367,54 13.228.465.015,48 12.450.366.734,60    1.774.437.404,20 15.136.980.777,00 14.233.460.611,98 12.535.777.776,36  11.829.018.557,67    1.099.392.863,58 621.348.176,93 5%

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
*RP Pago: Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos
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Gestão de emendas parlamentares

A Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 consignou inicialmente aos 
órgãos da administração direta do MJSP (Órgão 30000 – MJSP e 82000 
- MSP), dotação orçamentária de emendas parlamentares individuais 
no total de R$ 137,1 milhões. Contudo, cancelamentos de dotações da 
ordem de R$ 23,6 milhões redimensionaram o orçamento/2019 para a 
cifra de R$ 113,5 milhões. Os dados analisados excluíram os valores da 
reserva de contingência e os recebidos de outros Ministérios, bem como 
informações conexas às entidades da administração indireta vinculadas 
ao MJSP, quais sejam, FUNAI e CADE.

O detalhamento das informações referentes à gestão das emendas 
parlamentares encontram-se no Anexo II deste Relatório.

Gestão de restos a pagar

Os órgãos da administração direta do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública iniciaram o exercício de 2019 com um estoque de restos a 
pagar na monta de R$ 3,2 bilhões, cancelamentos ocorridos durante o 
ano, na ordem de R$ 0,453 bilhão, redimensionaram esse valor para R$ 
2,8 bilhões, dos quais foram pagos R$ 1,7 bilhão. Os dados analisados 
excluíram os valores recebidos de outros Ministérios.

VARIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RESTOS A PAGAR TOTAL

Soma de restos a pagar INSCRITOS (PROC E N PROC) 3.227.133.094,27

Soma de restos a pagar CANCELADOS (PROC E N PROC) 453.921.244,51

Soma de restos a pagar PAGOS (PROC E N PROC) 1.774.437.404,20

Soma de restos a pagar A PAGAR (PROC E N PROC) 1.048.774.445,56 Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR ANO

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR ANO
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Restos a pagar das UGS do MJSP

O quadro abaixo retrata a inscrição de restos a pagar nas unidades gestoras executoras do MJSP, aqui percebe-se um valor inferior de inscrição por 
ocasião de parte do orçamento do MJSP ser executado por outros Ministérios.

Fonte: Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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Plano de análise da integralidade dos restos a pagar

No dia 4 de fevereiro de 2019 o MJSP implementou um plano de ação para que todos os empenhos inscritos em restos a pagar no órgão orçamentário 
30000 – MJSP 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 fevereiro de 2019, haviam sido cancelados, do orçamento sob a gestão das unidades que integram este 
relatório de gestão, 12,2 milhões de restos a pagar, sendo que no final do exercício de 2019 apurou-se um montante cancelado de 453,9 milhões.
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DESPESAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

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 2019, para a execução 
das despesas discricionárias do MJSP, órgão orçamentário 30000. 

Destaca-se que o Decreto n° 9.699, de 8 de fevereiro de 2019, efetuou a transferência do orçamento inicialmente autorizado para o Órgão 82000 - 
Ministério da Segurança Pública, pela Lei n° 13.808, de 15 de janeiro de 2019, Lei Orçamentária de 2019, para o Órgão 30000 - Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Os valores contingenciados resultam da diferença entre a Dotação autorizada e o Limite para Movimentação e Empenho - LME.
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O Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019, impôs um contingenciamento 
em torno de 22% da dotação das despesas discricionárias do MJSP. Em 
junho o contingenciamento montava em 35%.

As limitações orçamentárias foram sendo reduzidas a partir de julho, 
quando em novembro o Decreto nº 10.136/2019 recompôs o LME ao 
valor da dotação autorizada.

Destaca-se que o LME do CADE deixou de integrar o LME do órgão 30000 
– MJSP no Decreto 10.079/2019 em atendimento à § 1º do art. 3º da 
Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, que concedeu a prerrogativas de 
órgão setorial ao CADE.

Principais impactos do contingenciamento

O contingenciamento não afetou significativamente a execução do 
planejamento de gastos das várias unidades: Foram necessárias 
algumas reprogramações orçamentárias e ajustes de bloqueios, ao 
longo de 2019, 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 propiciaram 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 dos limites de empenho.

Medidas mitigadoras

Adoção de diversas medidas de contenção de gastos, adotadas 
principalmente pelo MJSP, exemplificadas a seguir:

Mudança no formato de prestação do serviço de copeiragem, com a 
redução de 33% em relação ao valor do contrato anterior, propiciando 
uma economia de R$ 1,4 milhão para o Ministério (Núcleo Central);

No que tange ao planejamento das contratações, cabe também ressaltar 
o esforço de compartilhamento de contratações entre as diversas 
unidades do Ministério, o que gera economia de escala e processual.

No âmbito da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva 
do Ministério, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 
– COEFIN/CGL, no intuito de ter uma previsibilidade de gastos ao longo 
do exercício, encaminha semanalmente aos Gestores e Fiscais de 
Contrato planilha contendo a execução orçamentária e financeira de 
todos os contratos para que cada unidade acompanhe a execução dos 
contratos de sua responsabilidade, necessidade de reforço de empenho, 
pagamentos em atraso, aditivos, supressões, reajustes e repactuações.

15/fev 29/mar 30/mai 6/jun 30/jul 29/set 23/out 21/nov 2/Jan

Dec. 9.711 Dec. 9.741 Dec. 9.809 Port. 131 Dec. 9.943 Dec. 10.028 Dec. 10.079 Dec. 10.136 Port. SEF 66

% Contingenciamento 0% 22% 31% 35% 29% 20% 22% 0% 0%

Valores de dotação orçamentária, limite de movimentação e empenho e imite de pagamento ao longo do exercício de 2019. Valores em R$ milhões.

Fontes: Arquivo CGOF/SPO, Tesouro Gerencial (encerramento 2019)
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Gestão dos fundos

O MJSP se utiliza de seis fundos públicos como fontes de recursos para o 
financiamento de suas atividades:

FUNAPOL - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das 
Atividades-fim da Polícia Federal
Instituído pela Lei Complementar nº 89, de 18 de fevereiro de 1997, e 
regulamentado pelo Decreto nº 2.381, de 12 de novembro de 1997, tem 
por finalidade proporcionar recursos e meios destinados a aparelhar o 
Departamento de Polícia Federal e a manter suas atividades essenciais e 
competências típicas. Gerido e utilizado pela PF.

FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas
Instituído pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, tem seus recursos 
destinados ao desenvolvimento, à implementação e à execução de 
ações, programas e atividades de repressão, de prevenção, tratamento, 
recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas. 
Gerido pela SENAD no MJSP, sendo parcela da arrecadação destinada à PF. 
Com a publicação da Lei n° 13.886, de 17 de outubro de 2019, ocorreu uma 
otimização da gestão de ativos do Fundo o que pode ser percebido pela 
majoração significativa da arrecadação.

FDD - Fundo de Defesa de Direitos Difusos
Instituído pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade 
promover ações de reparação e de prevenção de danos ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses 
difusos e coletivos. O FDD é administrado pelo Conselho Federal Gestor do 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O fundo apoia projetos apresentados 

por órgãos públicos e entidades civis, que são selecionados por editais 
de chamamento publicados a cada 2 (dois) anos. Gerido e utilizado pela 
Secretaria Nacional do Consumidor - SENACOM.

FNSP - Fundo Nacional de Segurança Pública 
Instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, tem como objetivo 
apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência, 
enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública do Governo 
Federal. Com a publicação da Lei n° 13.756, de 12 de dezembro de 2018, 
que direcionou uma fonte específica de receita para o Fundo, bem como 
previu o repasse obrigatório de parte dos recursos para os Estados e o 
Distrito Federal, ocorreu uma otimização do processo de execução e um 
fortalecimento do orçamento do Fundo. Gerido e utilizado pela SENASP.

FUNPEN - Fundo Nacional de Segurança Pública 
Instituído pela Lei Complementar nº 79, de 07 de janeiro de 1994, e 
regulamentado pelo Decreto nº 1.093, de 23 de março de 1994, tem por 
finalidade proporcionar recursos e meios destinados a financiar e apoiar 
as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do 
Sistema Penitenciário Brasileiro. Por força da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental – ADPF 347 foi incluído no anexo de despesas 
obrigatórias da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2019. Gerido e utilizado 
pelo DEPEN.

FUNAN - Fundo Nacional do Arquivo Nacional 
Instituído pela DECRETO Nº 88.771, DE 27 DE SETEMBRO DE 1983 tem por 
finalidade centralizar recursos e financiar, atividades do Arquivo Nacional, 
a cujo crédito serão levados todos os recursos destinados a atender às suas 
necessidades, observado o disposto nos Decretos-leis nºs 1.754 e 1.755, de 
31 de dezembro de 1979. Gerido e utilizado pelo Arquivo Nacional.
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Conformidade da gestão orçamentária e financeira

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 MJSP 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 MJSP, em 2019, 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

 3 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira no âmbito do 
MJSP, principalmente no cenário de vigência das Emendas 
Constitucionais n°s 100 e 102, que tratam da impositividade 
do orçamento;

 3 Incrementar o número de contratações compartilhadas no 

bojo do planejamento de compras e reduzir o tempo médio dos 
processos licitatórios, no intuito de se obter ganhos de escala e 
melhor aproveitamento da força de trabalho.

AÇÕES

 3 Dar continuidade às atividades de racionalização das despesas 
correntes do MJSP;

 3 Ações de Conscientização dos servidores em relação à utilização 
dos ativos de TIC, visando a segurança da informação e a 
economia de energia;

 3 Promover melhoria nos processos de contratação de bens e 
serviços; 

 3 Aprimorar o Painel do Orçamento do MJSP, plataforma que 
permite aos gestores acompanharem a execução orçamentária 
e financeira do Ministério, sendo um facilitador para a tomada 
de decisão;

 3 Aprimorar o Painel de Custos do MJSP, plataforma que permite 
aos gestores acompanharem os custos do Ministério, sendo um 
facilitador para a tomada de decisão;

 3 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;

 3 Divulgar os resultados alcançados com as medidas de 
racionalização de despesas implementadas; e

 3 Buscar a melhoria da eficiência energética dos prédios, como 
por exemplo a substituição de lâmpadas fluorescentes pela 
tecnologia led, com o objetivo de reduzir as contas de energia.
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Indicadores de Conformidade

A avaliação de conformidade nos processos de Gestão de Pessoas é realizada 
por meio de indicadores, em observância às normas e ao cumprimento dos 
procedimentos específicos. Os indicadores em prática no MJSP são os que 
seguem:

GESTÃO DE PESSOAS

O desempenho das áreas de Gestão de Pessoas do MJSP, no exercício de 
2019, será apresentado da seguinte forma:

 3 Conformidade Legal
 3 Avaliação da Força de Trabalho
 3 Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas
 3 Detalhamento da Despesa de Pessoal
 3 Avaliação de Desempenho e Remuneração
 3 Capacitação
 3 Principais Entregas
 3 Principais Desafios e Ações Futuras

Conformidade legal

Legislação Aplicada

O MJSP 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. Nesse sentido, as áreas de gestão 
de pessoas do MJSP acompanham a legislação publicada, bem como as 
orientações expedidas pelo Ministério da Economia - ME, por meio da 
Secretaria de Gestão de Pessoas e Desempenho de Pessoal - SGP - órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC.

Normas e

 Legislações

 2019

260 
atos

29 Leis
02 Medidas Provisórias
58 Decretos
74 Portarias
06 Instruções Normativas
59 Notas
32 Outros

1 Controle e acompanhamento da entrega das 
Declarações de Bens e Renda.

2
Controle e acompanhamentos dos registros de 
admissão, desligamento e concessões no Sistema 
E-Pessoal.

3 Atendimento das recomendações e recomendações dos 
Órgãos de Controle.

Fonte: CGGP/SAA/SE, AN, DEPEN, PF e PRF

Fonte: CGGP/SAA/SE, AN, DEPEN, PF e PRF
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Em 2019, todos os servidores entregaram a Declaração de Bens e Rendas 
ou autorizaram seu acesso, conforme dispõe a Lei nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993.

Além disso, todos atos de admissão/desligamento e de concessão de 
aposentadoria/ pensão civil, efetivados no ano de 2019, foram registrados 
no Sistema E-Pessoal (em substituição ao Sistema SISAC), de acordo com a 
Instrução Normativa TCU nº 78/2018, com exceção de 1 ato de admissão 
efetuado pelo DEPEN, que encontra-se em fase de instrução processual. 

Avaliação da força de trabalho

Quadro de Pessoal

São 26.339 servidores efetivos.1
O quadro de pessoal do MJSP, em razão de seu papel institucional, é formado 
por 6 (seis) Carreiras, voltadas para as áreas finalísticas da organização, e 3 
(três) Planos para as atividades administrativas e de suporte:

 ▪ Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais.

 ▪ Carreira de Agente Federal de Execução Penal.

 ▪ Carreira de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal.

 ▪ Carreira de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal.

 ▪ Carreira Policial Federal.

 ▪ Carreira de Policial Rodoviário Federal.

 ▪ Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE).

 ▪ Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal 
(PECPF).

 ▪ Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal (PECPRF).

Registre-se, ainda, que os cargos efetivos, de nível superior, de Engenheiro, 
Arquiteto, Economista e Estatística, integrantes do PGPE, do PECPF e do 
PECPRF, têm estrutura remuneratória especial, instituída pela Lei nº 12.277, 
de 30 de junho de 2010.

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES POR CARREIRA/PLANO

Fonte: SIAPE
1 Considerado todos os servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJSP, inclusive os 
servidores que estão em exercício em outros órgãos (cedidos).
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DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES 

POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

IDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS

O quadro de servidores efetivos do MJSP vinha sendo reduzido a cada ano, 
principalmente em razão de aposentadorias. No entanto, no ano de 2019, 
houve autorizações para provimento de cargos das carreiras do DEPEN, da 
PF e da PRF, contribuindo para o aumento do efetivo, mas insuficiente para 
atender às expoentes demandas.

Já para os cargos do PGPE, PEC-DPF e PEC-DPRF, bem como para a 
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, não houve provimento, 
agravando-se, assim, o déficit de servidores nas outras unidades finalísticas 
deste Ministério, bem como nas áreas administrativas e de suporte.

Envelhecimento do Quadro de Servidores Ativos 

O quadro de servidores do Ministério apresenta índice preocupante, uma 
vez que 22,50% do efetivo, ou seja, 5.928 servidores efetivos estão com 
idade acima de 51 anos. 

Destaca-se, ainda, que o Quadro de Pessoal deste Ministério é composto 
na sua maioria por policiais que têm regra de aposentadoria especial, cujo 
um dos requisitos é idade igual ou superior a 53 anos.

Fonte: SIAPE

Fonte: SIAPE

IDADE QUANTITATIVO %

Até 30 1.144 4,33%

31 a 40 8.828 33,52%

41 a 50 10.442 39,64%

51 a 60 4.252 16,14%

Acima 61 1.676 6,36%
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Previsão de Aposentadorias

Há a previsão de que 3.411 servidores se aposentem até o final do ano 
de 2020, uma vez que já completaram ou estão prestes a completar os 
requisitos necessários para isso.

Até o final do ano de 2023, a previsão é de que 4.958 servidores (ou seja, 
18,82% do Quadro de Pessoal) completem os requisitos para aposentadoria.
Embora a possibilidade dessas aposentadorias acontecerem na totalidade 
seja reduzida, cada vez que um servidor se aposenta, agrava mais a situação 
do déficit de pessoal, uma vez que não há a reposição de imediato.

Verifica-se, ainda, que 2.995 servidores (11,4% do Quadro de Pessoal do 
MJSP) encontram-se percebendo Abono de Permanência.

Evasão dos Servidores

A evasão de servidores do MJSP ocorre, principalmente, em função de 
aposentadorias. 

EVASÃO

Fonte: SIAPE

APOSENTADORIAS - PREVISÃO (2019 a 2023)

ANO 2020 2021 2022 2023 TOTAL

TOTAL 3.411 503 472 572 4.958
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Fonte: SIAPE

Fonte: SIAPE

2 Considerado todos os servidores (independente da situação funcional) em efetivo exercício 
no MJSP. Nesse quantitativo, não foram computados os servidores do MJSP em exercício 
em outros órgãos (cedidos) nem os servidores com afastamento de longa duração. 

Além dos servidores do Quadro de Pessoal do MJSP em atividade no 
Ministério, compõem a força de trabalho: 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, de 9 de dezembro de 
1993); servidores de outras carreiras com exercício descentralizado; e 
empregados em exercício temporário.

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).

ETINIAS

Amarela 2,09%

Branca 58,81%

Indígena 0,10%

Parda 28,77%

Preta 3,12%

Não informado 7,11%

FORÇA DE TRABALHO 

26.789 servidores2

Feminino 
17,68%             

Masculino 
82,32%              

PNE 
0,41%              



254

(*) não computados 215 servidores com afastamento de longa duração (licença para tratar 
de interesses particulares, dentre outros), nem os servidores cedidos.

(**) não computado 1 servidor com afastamento de longa duração.

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Situação Funcional Quantitativo %

Ativo Permanente (*) 25.568 95,44

Excedente a lotação 201 0,75

Contrato temporário 10 0,04

Exercício Descentralizado 
de Carreira (**) 96 0,36

Exercício para Composição 
de Força de Trabalho 363 1,36

Exercício Temporário 62 0,23

Natureza Especial 1 0,00

Requisitado 310 1,16

Sem vínculo 177 0,66

TOTAL 26.789 100,00

DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Unidade Quantitativo %

AECI 10 0,04

AFEPAR 13 0,05

AEAL 11 0,04

ASINT 3 0,01

GM 77 0,29

SE 300 1,12

CONJUR 60 0,22

SENAJUS 167 0,62

SENACON 61 0,23

SENAD 70 0,26

SENASP 125 0,47

SEOPI 21 0,08

DEPEN 1.412 5,27

PF 13.564 50,63

PRF 10.426 38,92

ARQUIVO NACIONAL 469 1,75

TOTAL 26.789 100,00

Fonte: SIAPE
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Necessidade de Recursos Humanos

O provimento de cargos efetivos é feito por meio de concurso público, de 
acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Em 2019, para subsidiar o pedido junto ao ME, as unidades desta Pasta (não 
incluídos AN, DEPEN, PF e PRF) foram consultadas por meio de processo 
específico, quanto ao perfil necessário, a fim de suprir as vacâncias ocorridas 
desde 2014.

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 de aposentadorias.

Já com relação ao AN, DEPEN, PF e PRF, as unidades de gestão de pessoas 
desses órgãos instruíram processo individualizado, solicitando autorização 
para realização de concurso público.

Não obstante, DEPEN, PF e PRF obtiveram em 2019 a autorização para o 
provimento de cargos com aproveitamento de candidatos de concursos 
públicos anteriores.

ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAS PEDIDOS DE CONCURSO PÚBLICO – 2019
CARREIRA/PLANO ÓRGÃO SITUAÇÃO DO 

PEDIDO
QUANTITATIVO 

DE CARGOS

Carreira de Desenvolvimento de 
Políticas Sociais MJSP Não autorizado 154

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo MJSP Não autorizado 201

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo Arquivo Nacional Não autorizado 42

Carreira de Agente Federal de Execução Penal DEPEN Autorizado 294

Carreira de Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal DEPEN Autorizado 15

Carreira Policial Federal PF Não autorizado 3.703

Plano Especial de Cargos do 
Departamento de Polícia Federal PF Não autorizado 357

Carreira de Policial Rodoviária Federal PRF Não autorizado 75

Plano Especial de Cargos do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal PRF Não autorizado 4.360

TOTAL 9.201

PEDIDOS DE CONCURSO PÚBLICO – 2019
CARREIRA/PLANO ÓRGÃO SITUAÇÃO DO 

PEDIDO
QUANTITATIVO 

DE CARGOS
Carreira de Desenvolvimento de 

Políticas Sociais MJSP Não autorizado 154

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo MJSP Não autorizado 201

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo Arquivo Nacional Não autorizado 42

Carreira de Agente Federal de Execução Penal DEPEN Autorizado 294

TOTAL 9.201

Fonte:SEI
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Recomposição da Força de Trabalho (Concurso Público) 

Destaca-se que, desde o exercício de 2014, o MJSP vem buscando obter 
autorização para realização de concurso público para provimento dos 
cargos da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais e dos Planos 
(PGPE, PEC-DPF e PEC-DPRF), a fim de minimizar o déficit de servidores 
no âmbito da Pasta. Entretanto, todos os pedidos foram indeferidos pelo 
Órgão Central do SIPEC.

Seleção e Recrutamento de Pessoas

Outros processos de recrutamento e seleção são realizados com frequência, 
de âmbitos interno e externo ao Ministério, com oportunidades para 
servidores efetivos para fins de movimentação para compor força de 
trabalho, remoção, percepção de gratificações e funções, respeitando 
os normativos aplicáveis e utilizando de editais e canais institucionais de 
comunicação, inclusive o Portal do Servidor (mantido pelo ME). 

Registre-se, ainda, a existência de Termos de Cooperação com a Infraero, 
que viabilizam a atuação dos empregados da empresa no Ministério.

Processos seletivos

No ano de 2019, foi autorizada a contratação de pessoal nos termos da 
Lei nº 8.745/1993, para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, no âmbito do Projeto Sinesp Big Data e Inteligência 
Artificial, conforme Portaria ME nº 7.937, de 29 de outubro de 2019, com 

previsão de contratação, no ano de 2020, de 35 profissionais de nível 
superior para atividades de complexidade gerencial de Tecnologia da 
Informação e Engenharia Sênior.

Liberação de servidores do MJ a outros órgãos (cessão/requisição) 

Atualmente, há 347 servidores cedidos/requisitados para outros órgãos 
da Administração Pública (alguns com poder de requisição, casos que 
prescindem da concordância do órgão de origem).

Do total de servidores cedidos/requisitados, 226 (65,13%) são para órgãos 
e entidades do Poder Executivo Federal, estando o restante distribuído 
entre os demais Poderes da União e entes subnacionais.

ÓRGÃO TOTAL %
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 48 13,83%
Presidência da República 48 13,83%
Fundação Nacional do Índio 26 7,49%
Advocacia-Geral da União 18 5,19%
Câmara dos Deputados 16 4,61%

Controladoria-Geral da União 16 4,61%

Defensoria Pública da União 15 4,32%

Ministério da Economia 13 3,75%
Agência Brasileira de Inteligência 9 2,59%
Governo do Estado do Rio de Janeiro 9 2,59%
Outros 129 37,19%

TOTAL 347 100,00%
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PESSOAL ATIVO - 2019
6.746.839.777,07

Vantagens Fixas
4.800.399.284,26
71,15%

Gratificação 
Natalina
404.352.367,74
5,99%

Contrato 
Temporário
1.260.954,05
0,02%

Exercício Anterior
14.327.357,91
0,21%

Encargos 
Patronais
677.915.821,64
10,05%

Pessoal 
Requisitado
397.747.168,40
5,90%

Decisão Judicial
15.989.818,65
0,24%

Vantagens 
Variáveis
434.847.004,42
6,45%

PESSOAL INATIVO - 2019
3.130.085.256,59

PENSIONISTAS - 2019
937.377.269,33

Vantagens Fixas
2.859.107.503,68
91,34%

Gratificação 
Natalina
244.888.326,29
7,82%

Vantagens Fixas
859.840.845,11
91,73%

Gratificação 
Natalina
72.390.016,59
7,72%

Exercício Anterior
4.971.422,55
0,16%

Decisão Judicial
3.213.735,58
0,10%

Exercício Anterior
2.154.607,79
0,23%

Decisão Judicial
939.979,47
0,10%

Vantagens Variáveis
17.904.268,49
0,57% 

 Vantagens Variáveis
2.051.820,37
0,22%

Fonte: SIAPE/SIAFI

Fonte: SIAPE/SIAFI

No ano de 2019, houve aumento das despesas com os servidores ativos, 
em razão de gastos com a rubrica “Gratificação por Exercício de Cargo em 
Comissão”, despesas com pessoal requisitado para o COAF, provimento de 
cargos no DEPEN e PF, e verbas de exercícios anteriores pagas pela PF e PRF. 
Já com relação aos inativos e pensionistas, houve acréscimo em razão de 
novas aposentadorias e pensões concedidas no exercício.

Detalhamento da Despesa de Pessoal

Em 2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública teve um gasto superior a 6 bilhões com pessoal ativo. Desse valor, cerca de 77% correspondem às 
despesas com remuneração (vantagens fixas e gratificação natalina). Já o gasto com pessoal inativo e pensionistas, no período, superou 4 bilhões de reais.

EVOLUÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL
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Avaliação de Desempenho

Para cada tipo de carreira ou Plano existente no âmbito do MJSP há 
uma sistemática específica de avaliação de desempenho, para fins de 
gratificação de desempenho; promoção e progressão; e avaliação do 
estágio probatório.

Gratificação de Desempenho

O desempenho dos servidores (integrantes do PGPE, do PEC-DPF e do 
PEC-DPRF) 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 é realizada 
anualmente com o objetivo de 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 MJSP, 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, Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE, 
Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas - GDM, Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Assistência Especializada do Departamento 

Penitenciário Nacional - GDAPEN, Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Agente Penitenciário Federal GDAPEF, Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia 
Federal - GDATPF e Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio 
Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal - GDATPRF.

Promoção e Progressão funcional

Para o desenvolvimento do servidor, é necessário o preenchimento de 
determinados requisitos, previstos nas leis específicas de cada carreira ou 
plano, podendo ter como base critérios de antiguidade ou merecimento, 
mediante o instituto de “promoção” e “progressão”. Destaca-se, ainda, 
que cada regulamento disciplina o interstício, o período de avaliação, 
além dos critérios e dos efeitos financeiros aplicáveis.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Servidores Avaliados 5.454

Pedidos de Reconsideração 45

Recursos 1

Fonte: SIAPE/SEI
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No instituto da “promoção”, ocorre a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente 
superior, ou seja, mudança de classe. Já na “progressão”, ocorre a 
passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente 
superior dentro de uma mesma classe.

No caso do PGPE, em razão da não regulamentação do instituto da 
promoção, a mudança de classe/padrão observa o disposto no Decreto 
nº 84.669, de 29 de abril 1980, conforme determinado no art. 72 da Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006. Dessa forma, a mudança de padrão 
dentro da mesma classe ocorre por “progressão horizontal”, enquanto a 
mudança de classe por “progressão vertical”.

Fonte: SIAPE/SEIFonte: SIAPE/SEI

CARREIRA/PLANO QTD

Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais 1

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 12

Carreira de Agente Federal de Execução Penal 3

Carreira Policial Federal 410

Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal 118

Carreira de Policial Rodoviário Federal 718

Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal 15

TOTAL 1.277

Estágio Probatório

Em 2019, 1.277 servidores concluíram o estágio probatório, adquirindo a 
estabilidade:

Composição Remuneratória dos Servidores do MJ

Com exceção de algumas categorias específicas, basicamente a remuneração dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de níveis superior, 
intermediário e auxiliar do PGPE, do PEC-DPF e do PEC-DPRF, é composta por Vencimento Básico e Gratificação de Desempenho (GDPGPE, GDATPF ou 
GDATPRF), com valores fixados em lei.
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Dentre os cargos específicos, a remuneração dos servidores dos cargos 
de Arquiteto, Economista e Engenheiro é composta pelas parcelas: 
Vencimento Básico 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, por 
meio da Lei nº 12.702/2012, foi instituída a Gratificação de Desempenho 
de Atividades Médicas (GDM-PGPE, GDM-PECPF ou GDM-PECPRF), 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 estabelecida em cada Plano 
(GEAAPGPE, GEAAPF ou GEAAPRF).

Destaca-se que, às remunerações são acrescidas as vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicional por tempo de 
serviço, dentre outras). 

O MJSP, também, conta com servidores das carreiras de Desenvolvimento 
de Políticas Sociais; de Agente Federal de Execução Penal; de Especialista 
Federal em Assistência à Execução Penal; e de Técnico Federal de Apoio 
à Execução Penal, cuja remuneração é composta por Vencimento Básico 
e Gratificação de Desempenho (GDAPS, GDAPEN ou GDAPEF).

Já as carreiras Policial Federal e de Policial Rodoviário Federal são 
remunerados por meio de subsídio.

CARREIRA/PLANO
REMUNERAÇÃO

INICIAL (R$) FINAL (R$)

Carreira Policial Federal – Delegado e Perito Criminal 23.692,74 30.936,91

Carreira Policial Federal – Agente, Escrivão e 
Papiloscopista 12.522,50 18.651,79

Carreira Policial Rodoviário Federal 9.899,88 16.552,34

Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais 7.350,46 15.208,69

Estrutura Remuneratória Especial de Cargos Específicos 
– Arquiteto, Economista e Engenheiro 6.242,41 13.184,99

Carreira de Agente Federal de Execução Penal 5.572,23 10.357,30

Carreira de Especialista em Assistência à Execução Penal 5.407,70 7.805,48

PECPF – NS 5.101,67 8.924,85

PECPRF – NS 5.096,87 8.924,85

PGPE – NS 5.035,29 9.040,36

Médico do PECPF – NS (20 horas) 4.385,67 7.322,85

Médico do PECPRF – NS (20 horas) 4.385,67 7.322,85

PECPF – NI 4.252,76 5.298,82

PECPRF – NI 4.252,76 5.298,82

Médico do PGPE (20 horas) 4.044,00 6.869,74

Carreira de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal 3.662,28 5.182,46

PGPE – NI 3.419,97 4.514,23

PECPF – NA *** 3.283,99

PECPRF – NA *** 3.283,99

PGPE – NA *** 3.123,14

(***) Considerando que todos os cargos de nível auxiliar foram extintos ou estão em 
extinção, não há previsão de remuneração inicial para essa categoria funcional.

Fonte: Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais e dos Ex-Territórios nº 79.
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Cargos Gerenciais Ocupados por Servidores com vínculo

No âmbito do MJ, 83 % dos cargos são ocupados por servidores efetivos, 
conforme abaixo:

Estratégia e números

As ações de capacitação do Ministério integram o Plano Anual de 
Capacitação - PAC, alinhado às principais diretrizes e normativos 
que regulamentam as ações de desenvolvimento de servidores da 
administração pública federal. Para a elaboração do PAC 2019, foram 
considerados os apontamentos realizados pelas unidades do Ministério 
e pelos servidores no Levantamento de Necessidades de Treinamento 
e na Pesquisa de Satisfação.

Cabe ressaltar que a PF, por meio da Academia Nacional de Polícia - 
ANP, realiza a formação e capacitação de seus servidores, e também 
de público externo, por meio de ações de capacitações presenciais e 
a distância (ead.dpf.gov.br). Promove também a oferta de cursos de 
pós-graduação específicos aos quais possui credenciamento junto ao 
MEC em temas da área de Ciência Policial, além de promover convênios 
específicos para mestrados em convênio com universidades brasileiras.

Já no âmbito da PRF, sua Universidade Corporativa executou em 2019  
o maior orçamento para a área de ensino do órgão, promovendo 
a qualificação de diversos servidores nas mais variadas áreas, com 
destaque especial aos cursos nas áreas de inteligência policial e 
operações especializadas, com destaque ao Curso de Formação 
Profissional, gerando importante incremento na força de trabalho do 
órgão.

Fonte: SIAPE

CARGOS GERENCIAIS - DAS e FCPE

CAPACITAÇÃO
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O quadro a seguir demonstra os números consolidados relativos à capacitação de servidores no exercício:

Dentre as ações de capacitação, destacam-se as seguintes:

CAPACITAÇÃO 2019

 DADO Servidores capacitados Horas de capacitação Investimento
Total 39.723 1.615.556 R$ 69.213.564,86

AÇÃO ÓRGÃO DESCRIÇÃO CAPACITADOS

Curso sobre o Controle de 
Produtos Químicos - SIPROQUIM PF

Curso destinado a promover o conhecimento do controle de produtos químicos 
con trolados pela Polícia Federal e a importância do Setor Regulado no combate 
ao desvio desses produtos para produção de drogas ilícitas.

7.335

Curso de Instruções ao Embarque 
Armado em Aeronaves Civis PF

Curso destinado a desenvolver competências relativas às normas de conduta de 
policiais federais portando suas armas de fogo em áreas restritas de segurança 
em aeródromos e a bordo de aeronaves civis.

4.967

Curso de Formação Profissional – 
CFP PRF Última etapa do concurso realizado em 2019 para capacitação dos aprovados. 1.152

3º Ciclo de Capacitação em 
Licitações e Contratos MJSP

Ciclo de capacitação coordenado e realizado pelo MJSP que objetiva aproximar 
os fiscais de contrato da área de licitação, bem como alinhar procedimentos e 
disseminar boas práticas na área de contratação.

960

Cursos diversos em temas 
transversais às competências 
comuns das unidades.

MJSP Contratação de cursos específicos, cursos em parceria com a Enap e contratação 
de instrutores remunerados por gratificação. 694

Curso de Formação Profissional PF Curso de Formação Profissional para ingresso nos quadros da Polícia Federal. 
Segunda etapa de concurso público para ingresso na instituição. 584

Palestras MJSP Palestras contratadas pelo MJSP sobre empreendedorismo, ética, integridade e 
gestão de riscos. 191
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Curso de Procedimentos de 
Inteligência - CPI PRF

Capacitação voltada aos policiais rodoviários federais para desempenharem 
atividades de inteligência de acordo com a doutrina especializada preconizada 
pela instituição.

120

Ação Policiais Contra o Câncer 
Infantil. PRF Evento realizado pela Superintendência do Mato Grosso do Sul. 80

Curso de educação continuada 
para desenvolvimento técnico e 
gerencial.

DEPEN

Parceria com a Enap para ministrar cursos de Elaboração de Editais para 
Aquisição no setor Público, Elaboração de Termos de Referência para contratação 
de Bens e Serviços, Gestão de Materiais e Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos.

69

Ações voltadas à saúde e à qualidade de vida

Como parte do programa de qualidade de vida, foram ofertadas e contratadas palestras e oficinas na temática; enquanto na promoção à saúde 
foram realizadas diversas campanhas. Destacam-se, assim, as seguintes iniciativas:

Nome do Evento Tipo de Ação Órgão Participantes

Patrulha da Saúde Campanha PRF 1.701
Curso Melhorando o Ambiente de Trabalho - A 
Ferramenta 5S - 2019.01 Curso a distância PF 1.621

Ginástica Laboral Aula MJSP 1.470
Curso de Prevenção ao Alcoolismo e Outras 
Doenças Associadas Curso a distância voltado ao público interno e externo. PF 1.024

Vacina contra gripe Campanha MJSP 800

Exames Médicos Periódicos Programação de avaliação clínica, exames laboratoriais e 
complementares.

Arquivo 
Nacional 261

Dia do Bem Estar Promoção à saúde e qualidade de vida, com oficina de dança, 
orientação nutricional, aferição de pressão e outras avaliações.

Arquivo 
Nacional 23
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Por meio de parceria com a Fundação de Seguridade Social – GEAP, em 
Brasília, foi oferecido atendimento médico, psicológico e nutricional aos 
beneficiários, com vista à redução aos fatores de risco, iniciativa que 
gerou o total de 1.031 atendimentos em 2019.

Além disso, destacam-se as campanhas de conscientização “Setembro 
Amarelo”, “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, com iniciativas que juntas 
alcançaram 275 participantes em Brasília, e as campanhas de cuidados 
com a saúde “Combate ao Colesterol”, “Combate ao Glaucoma” e 
“Hipertensão Arterial” com 214 participantes.

 

Principais Entregas

No âmbito do MJSP, além das atividades acima relatadas, houve 
o lançamento do Portal de Serviços da CGGP, no qual contém as 
informações referentes à gestão de pessoas, via painel de gestão/business 
intelligence. Esse canal atua como instrumento de comunicação, como 
também de ações gerenciais no âmbito da Pasta, pois, em sua estrutura, 
apresentam-se determinadas ferramentas de gestão, dispositivo onde 
constam informações sobre o perfil dos profissionais que atuam na 
Pasta; acesso aos principais canais de atendimento afetos à temática 
Gestão de Pessoas.

No âmbito do AN, destaca-se a inclusão dos dados e documentos 
funcionais do servidor no Assentamento Funcional Digital – AFD, a 
partir de julho de 2019, bem como a publicação da Portaria do Sistema 

de Registro Eletrônico de Frequência – SISREF (Portaria nº 396, de 22 de 
novembro de 2019, BGP 26/11/2019).

No DEPEN, as principais entregas foram a contratação do Mestrado 
Profissional em Administração Pública junto à UnB, a criação da 
intranet da Coordenação de Gestão de Pessoas - COGEP, para melhorar 
a comunicação com os servidores nas diversas unidades de lotação 
pelo País, e a descentralização de alguns serviços para os Setores de 
Recursos Humanos das Penitenciárias Federais.

Na PRF, pontua-se a publicação do novo Manual de Estágio Probatório; 
propostas de norma para implantação do índice de produtividade de 
atividades especiais - IPAE, bem como método de avaliação; início 
da implantação da avaliação panorâmica para todos os servidores; 
Concurso Público para seleção e nomeação de 1.000 novos servidores 
policiais rodoviários federais; realização de Processo Seletivo de 
Remanejamento Interno para remoção contemplando 1.142 servidores; 
reestruturação das funções comissionadas do poder executivo dentro 
do órgão; implantação do controle eletrônico de frequência no 
órgão; elaboração do índice de absenteísmo; implantação da fase de 
avaliação psicológica complementar no concurso público durante 
o Curso de Formação Profissional; modificação da regulamentação 
interna (regulamento) da Indenização pela flexibilização voluntária do 
repouso remunerado (IFR), com estabelecimento de fluxo (manual de 
procedimentos) para realização, pagamento e controle; apresentação 
de proposta de alteração de norma interna sobre jornada de trabalho, 
horário de funcionamento do órgão; alteração e atualização da norma 
de teletrabalho e trabalho remoto; proposta de alteração de norma 
interna de remoção, incluindo proposta de fortalecimento do efetivo 
em locais estratégicos.
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Principais Desafios e Ações Futuras

Desenvolver, aperfeiçoar e engajar são os desafios atuais das áreas de 
gestão de pessoas. O ano de 2019 trouxe inovações com a publicação do 
Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que alterou os procedimentos 
e requisitos para promoção e participação em ações de desenvolvimento. 
No lugar dos planos de capacitação internos de cada órgão, instituiu-se 
o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP, documento que cada 
organização elaborará anualmente, com a finalidade de elencar as 
ações de desenvolvimento necessárias à consecução de seus objetivos 
institucionais, tempo em que competirá ao órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC a manifestação técnica 
sobre cada PDP e a consolidação dos planos dos diversos órgãos.

Outro desafio é a implementação do modelo de Gestão por Competências 
no MJSP. A contratação de empresa especializada, em andamento, 
para realização do mapeamento das competências do órgão e o 
desenvolvimento de sistema informatizado para gestão das competências, 
são as macroações deste projeto, com implantação prevista para 2020.

No âmbito do AN, destaca-se como desafio e ações futuras a efetivação 
do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF, a digitalização do 
legado das pastas funcionais dos servidores no Assentamento Funcional 
Digital - AFD, o desenvolvimento de um plano efetivo de capacitação dos 
servidores, bem como a revitalização do Plano de Qualidade de Vida dos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas.

No DEPEN, os desafios são a continuidade do desenvolvimento da 
intranet da COGEP, buscando-se reduzir as demandas por informações 
e a profissionalização da gestão de processos; institucionalizar as visitas 
técnicas da COGEP às Penitenciárias Federais, com foco na saúde e 
qualidade de vida dos servidores, redução de conflitos e capacitação; 
realizar, com um maior número de participantes, o encontro dos “RHs”; 
descentralizar uma maior quantidade de serviços realizados hoje pela 
COGEP aos “RHs”, para que a COGEP desenvolva mais projetos na área de 
gestão, ficando as unidades locais com a responsabilidade pelas atividades 
operacionais; institucionalizar o Sistema Eletrônico de Registro de 
Frequência - SISREF para os servidores que laboram tanto no expediente 
quanto no regime de plantão; realizar o concurso público autorizado para 
Agentes Federais de Execução Penal e Especialistas Federais de Apoio à 
Execução Penal (inclusive com a realização de curso de formação); obter 
autorização e realizar processo seletivo simplificado para a contratação 
de engenheiros e pessoal de apoio às obras e manutenções; promover 
convênios com prefeituras e outros órgãos públicos para ampliar o 
atendimento à saúde do servidor, principalmente nos casos de perícias 
e juntas; realizar o diagnóstico de saúde e qualidade de vida do servidor.

Na PRF, destaca-se o desenvolvimento e implantação de uma política 
de saúde com ênfase na saúde mental e impacto direto na redução do 
índice de absenteísmo e na prevenção do suicídio, bem como propiciar 
melhores condições de trabalho aos servidores com a contratação de 
pesquisa para diagnosticar fatores de sofrimento dos colaboradores, 
com o fim de atuar de forma mais objetiva na melhoria da qualidade 
de vida no trabalho; adequação do efetivo do órgão por meio de: 
dimensionamento da força de trabalho tanto finalística como da área 
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meio; pedido de autorização de concurso para completar os cargos 
vagos de PRF para propiciar um incremento no resultado finalístico 
fortalecendo o enfrentamento à criminalidade e à segurança no trânsito; 
seleção de servidores de outros órgãos e de empresas estatais para 
otimizar os resultados da área meio, sobretudo na diminuição do tempo 
de análise de processos, melhora na prospecção, acompanhamento 
de projetos e entrega de resultados, e na administração do órgão 
de forma geral; desenvolvimento de uma governança por meio da 
implantação de sistema de decisão e acompanhamento dos processos 
e projetos, baseado em análise de dados gerenciais e indicadores, com 
uma gestão mais racional, governança multinível com distribuição de 
poder, papéis, riscos, recompensas e responsabilidade entre os atores 
envolvidos, equilíbrio dinâmico entre autonomia, inserção e regulação de 
múltiplos atores, favorecendo o planejamento integrado para concretizar 
resultados mais eficientes; alteração da cultura interna para além dos 
procedimentos da área que deve se entender não como um fim em si 
mesma, mas como meio para servir à instituição, os demais colegas e, em 
última análise o próprio cidadão que também será impactado; fortalecer 
a visão dos gestores e demais colaboradores para a auto-organização e a 
co-evolução, desenvolvendo a capacidade de se adaptar dinamicamente 
às mudanças internas e externas, assumindo a postura de que aprendem 
continuamente, compartilham uma visão de futuro e agem com o mesmo 
objetivo para o bem dos resultados da instituição.

Na PF, por sua vez, os principais desafios e ações futuras consistem na 
implementação dos dispositivos contidos da Portaria nº 9.003-DG/PF, de 
11 de dezembro de 2019, que instituiu a Política de Gestão de Pessoas da 
Polícia Federal e criou o comitê central e os comitês regionais de Gestão 
de Pessoas. 

Entre as ações previstas na referida Política, vale destacar aquelas 
relativas à avaliação de desempenho e à promoção, a saber: 

i) estímulo à meritocracia;

ii) avaliação de desempenho periódica para desdobramento de metas 
institucionais em metas individuais com indicadores de desempenho; 

iii) aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação de estágio probatório, 
progressão de padrões e de promoção de classe nas carreiras; 

iv) implantação de estratégias de avaliação de desempenho; 

v) criação de metodologia para desdobramento de metas institucionais 
em metas individuais com indicadores de desempenho, correlacionando-
os com a avaliação de desempenho; e 

vi) implantação de estratégias de avaliação de mérito e de valorização 
do pessoal.
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Conformidade Legal

Além das normas que subsidiam de forma geral as contratações públicas, 
Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e Decretos nº 7.892/2013, nº 5.450/2005, 
recentemente revogado pelo Decreto nº 10.024/2019, destacam-se 
os seguintes normativos que orientam os processos de contratações 
no MJSP: Decreto nº 7.746/2012, que estabelece critérios e práticas 
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; a Instrução 
Normativa SEGES/ME n° 01/2019, que estabelece o Plano anual de 
Contratações; IN SEGES/MP nº 05/2017, que estabelece regras e diretrizes 
para contratação de serviços sob o regime de execução indireta; IN STI/
ME nº 01/2019, que dispõe sobre contratação de Soluções de Tecnologia 
da Informação; IN SEGES/MP nº 05/2014 e suas alterações, que apresenta 
diretrizes para realização de pesquisa de preços; e IN SLTI/MP nº 01/2010, 
que apresenta critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações.  

As diretrizes trazidas pelas Instruções Normativas e pelo arcabouço legal 
referente ao processo de contratação são cotidianamente objetos de 
estudos internos e oficinas entre as equipes do MJSP.

DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES

A estrutura do MJSP possui 6 (seis) unidades administrativas responsáveis 
pela gestão de contratações e pela gestão orçamentária e financeira dos 
contratos administrativos. São elas:

As Unidade do MJSP geriram em 2019 cerca de 3.813 contratos 
administrativos, que totalizaram o valor contratado de R$ 3.203.120.598,26. 

As finalidades dos contratos estão assim representadas:

UNIDADES DO MJSP TENDÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

1 SE
Logística, Serviços Gerais, Manutenção 
Predial, Obras e Serviços de Engenharia, TIC e 
Equipagem para as unidades finalísticas

2 SENASP Segurança Pública

3 DEPEN
Logística, Serviços Gerais, Manutenção 
Predial, Obras e Serviços de Engenharia, TIC e 
Equipagem 

4 AN Logística, Serviços Gerais, Manutenção Predial, 
TIC e equipagem 

5 PRF Logística, Serviços Gerais, Manutenção Predial, 
TIC e equipagem 

6 PF Logística, Serviços Gerais, Manutenção Predial, 
TIC e equipagem
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TIPO DE CONTRATOS QTDE R$ %

Tecnologia da Informação 582 R$ 510.418.333,86 17%

Outros 

(funcionamento Administrativo / 
Despesas finalísticas / Imobilizado / 

Publicidade Institucional)

3.231 R$ 2.692.702.264,40 83%

Do Plano Anual de Contratações do MJSP (PAC 2019), que registrava a expectativa de contratações na monta de R$ 2.407.946.028,30 (dois bilhões, 
quatrocentos e sete milhões, novecentos e quarenta e seis mil, vinte e oito reais e trinta centavos), foi alcançado cerca de 60%, em termos de valores.

CONTRATAÇÃO POR MODALIDADE

MODALIDADE QTDE R$ Estimado das 
Contratações

% do 
quantitativo

Pregão 500 R$ 1.106.866.709,36 34,2%

Dispensa (art. 24° da 8.666/93) 671 R$ 23.783.016,31 45,8%

Inexigibilidade (art. 25° da 8666/93) 156 R$ 135.721.836,74 10,7%

Concorrência 6 R$ 22.351.213,29 0,4%

Tomada de Preços 12 R$ 6.440.767,56 0,8%

Convite 1 R$ 201.707,81 0,1%

Leilão 4 - 0,3%

RDC 4 R$ 30.187.788,76 0,3%

SRP (Adesão e Participação) 110 R$ 124.334.500,56 7,5%

Total 1464 R$ 1.449.887.540,39

CONTRATAÇÃO POR UNIDADE

MODALIDADE  SE ARQ
NAC SENASP DEPEN PF PRF

Pregão 28 11 14 19 266 162

Dispensa (art. 24° da 8.666/93) 9 21 7 134 319 181

Inexigibilidade (art. 25° da 
8666/93) 2 14 10 - 76 54

Concorrência - - - - 3 3

Tomada de Preços - - 1 - 10 1

Convite - - - - 1 -

Leilão - - - - - 4

RDC - - - - - 4

SRP (Adesão e Participação) 4 9 4 9 49 35

Total 43 55 36 162 724 444
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES

N° do Processo Objeto resumido Valor total estimado Justificativa da relevância

08000.010521/2019-03 
(SE) Aquisição de arquivos deslizantes R$ 3.494.948,00

Investimento em arquivos deslizantes 
que possibilitou o acondicionamento 
adequado de acervo sob custódia do 
Arquivo Central

08006.000087/2019-95 
(SE) Suporte TI R$ 6.790.000,00

Suporte técnico de TIC para a 
continuidade das atividades das diversas 
áreas de negócio do MJSP

08129.002051/2019-50 
(SE) Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais R$ 0,00

Atendimento à finalidade da SENAD 
a fim de dar destinação aos bens 
apreendidos nacionalmente

08060.000058/2015-45 
(Arquivo Nacional)

Prestação de serviços de tecnologia da 
informação, infraestrutura e administração de 

rede na sede do AN/RJ
R$ 1.971.802,92

Ampliação da infraestrutura de TI para 
atender necessidades finalísticas e 
ampliação de projetos governamentais 

08020.003250/2019-93 
(SENASP) Analisador Genético e Consumíveis R$ 5.328.624,00

Projeto Prioritário do MJSP relacionado 
à Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos - RIBPG que foi instituída pelo 
Decreto nº 7.950/2013
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08020.003247/2019-70 
(SENASP) Material biológico para laboratórios de DNA R$ 10.994.100,00

Projeto Prioritário do MJSP relacionado 
à Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos - RIBPG instituída pelo 
Decreto nº 7.950/2013

08016.000383/2015-43 
(DEPEN) LBL - Alimentação R$ 1.782.992,19

Continuidade de Prestação de serviço 
continuado essencial a Política Nacional 
Prisional

08206.0006602018-23 
(PF) Expansão de Backup e Storage R$ 4.770.979,03

Investimento para a melhoria da gestão 
do armazenamento das informações 
da PF e garantia de maior segurança e 
disponibilidade dos seus sistemas

08206.000996/2018-96 
(PF) Expansão de Servidores R$ 8.157.571,00

Investimento para ampliar a capacidade 
de armazenamento de dados em 
quantidade suficiente para suportar as 
demandas atuais e futuras provenientes 
das áreas de negócios da PF

De modo geral, destacam-se como relevantes contratações de manutenção e infraestrutura, cujas interrupções poderiam ocasionar prejuízo ao 
andamento das unidades do MJSP. 

No tocante à contratação de leiloeiros trata-se de contratação que permitiu grande avanço da SENAD para o atendimento ao Planejamento Estratégico 
do MJSP, que possui como um dos objetivos o de “Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas”.
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CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Diretriz e Materialidade)

N° do Contrato Objeto Valor

Nº 09/2019 
(DPF)

Serviço de radiodifusão pública e serviços conexos para a SR/PF/RR, obedecidas às 
determinações contidas no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, no art. 8º, inciso VII, e §2º, 
inciso II, da Lei nº 11.652/08, na Lei nº 6.650/08, no Decreto nº 57.690/66, e nas demais 

normas complementares específicas, principalmente as diretrizes e orientações técnicas do 
Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - SICOM

R$ 6.663,64

Contratações Diretas

No exercício de 2019 as Unidades realizaram 827 procedimentos de contratação direta, o que representa 56% em relação a quantidade de contratações. 
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Abaixo, gráfico que demonstra as contratações diretas por unidade do MJSP:

CONTRATAÇÕES DIRETAS MAIS RELEVANTES

Modalidade Objeto Valor

Inexigibilidade de Licitação 
(SE)

Contratação de Mandatária – CEF – Execução de Política Nacional da 
Secretaria Nacional do Consumidor R$ 40.261.569,90

Inexigibilidade de Licitação 
(Arquivo Nacional)

Manutenção de software da Fitoteca Robotizada R$ 221.242,08
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Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Analisador Genético e Consumíveis R$ 5.328.624,00

Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Aquisição de Plataforma automatizada R$ 6.797.970,00

Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Aquisição de Munições .40 R$ 25.161.300,00

Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Aquisição de Munições 9mm e 5,56mm R$ 3.155.440,00

Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Aquisição de Carabina 5,56 mm R$ 9.696.060,00

Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Analisador Genético e Consumíveis R$ 5.328.624,00

Inexigibilidade de Licitação 
(SENASP)

Contratação da CAIXA para gerir contratos de repasse de obras R$ 4.779.143,25

Dispensa de Licitação 
(PRF)

Aquisição de solução integrada de e-mail, colaboração e comunicação 
corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software 
como serviço, anti-vírus, anti-spam, rastreabilidade e auditoria, 

integração com drive, suporte técnico, migração de e-mail, processo 
de adoção e e-mail security e protection (relay) bem como serviço de 

suporte técnico, migração, adoção e treinamento

R$ 7.574.219,00

Dispensa de Licitação (art. 24, XI da 
lei 8.666/93) (PF)

Serviço contínuo de recepção, com dedicação de mão de obra 
exclusiva, para atendimento ao público pela DELEMIG/SR/PF/CE. R$ 889.479,96
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Avaliação dos reflexos da desoneração da folha de pagamento 
nos contratos

No tocante à desoneração da folha, tratada nos itens 9.2 e 9.3 do Acordão n° 
2.859/2013-TCU-Plenário (item 9.3 do Acórdão n° 671/2018-TCU-Plenário, 
TC 013.515/2013-6), conforme explicado no “ROTEIRO DAS ORIENTAÇÕES 
A SEREM EXPEDIDAS PELA SLTI” (https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ROTEIRO-DAS-ORIENTACOES-
A-SEREM-EXPEDIDAS-PELA-SLTI---Desoneracao-da-folha-de-pagamento.
pdf), importante esclarecer que se aplica aos contratos firmados com 
empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior. Posto isso, não verificamos 
contratos que foram afetados pelo Plano, exceto em contrato firmado 
pelo Depen, qual seja:

Contrato nº 52/2019, formalizado com a empresa R7 FACILITIES - 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (processo n° 08016.007694/2018-86). 
Aplicou-se a desoneração da folha de pagamento, tendo sua execução 
iniciada somente em dezembro de 2019.

Outras entregas relevantes da área de licitações e contratos

Com o objetivo de aprimorar a Gestão das Contratações no âmbito do 
MJSP, destaca-se algumas ações.

A Secretaria Executiva trabalha constantemente na padronização 
dos procedimentos licitatórios, focando na instrução dos processos. 
Desenvolveu fluxos e cronogramas para todas as modalidades de 
licitação, bem como tipificações de objetos a serem contratados. Para 

dar celeridade aos processos também foi implementado metodologia 
de acompanhamento das contratações juntamente com as unidades 
requisitantes, o que melhorou significativamente a comunicação entre 
as áreas.

Além disso, é possível verificar a melhoria na qualidade dos artefatos 
dos processos de contratações, com a participação direta da unidade 
licitante no momento do planejamento das contratações. 

No mesmo sentido, a fim de conferir agilidade e qualidade dos artefatos, 
o DEPEN instituiu Comissão Especial para a elaboração de um Banco de 
Termos de Referência para buscar a padronização das contratações das 
cinco Penitenciárias Federais. 

No que se refere à gestão dos contratos, destaca-se a realização do 3º 
Ciclo de Capacitação de Fiscais de Contratos do MJSP, promovido pela 
Secretaria-Executiva. O Ciclo foi divulgado para todos os órgãos o MJSP 
e para servidores dos órgãos da esplanada interessados. Contou com a 
participação de nomes de relevância na temática, além de servidores 
da CGU e do ME. 

O Ciclo de Capacitação de Contratos do MJSP tem se destacado como 
capacitação contínua de fiscais de contratos com o objetivo de fomentar 
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.

Iniciativas similares ocorreram no DEPEN, por meio de capacitações 
internas multiplicou o conhecimento sobre Pesquisa de Mercado, 
estabelecida pela Portaria 804/2018 do MJSP, aos servidores que estão 
lotados nas penitenciárias federais.
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Outra iniciativa para fomentar capacitação específica na área de licitações e contratos foi a assinatura de Termo de Execução Descentralizada com a 
Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, por parte da SE, DEPEN e PRF, possibilitando realizar a capacitação de diversos servidores 
lotados em todas as unidades administrativas, trazendo ampliação do conhecimento para as temáticas: Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; 
Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens e Serviços; Elaboração de Editais para Aquisição no Setor Público; Gestão de Materiais; 
Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos; Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Aplicação 
de Reajuste, Repactuação e Planilha de Custos; e Sistema De Registro De Preços.

Principais desafios e ações futuras

AÇÕES FUTURAS:
 3 Disponibilização de um espaço na intranet do MJSP, a fim de 

aproximar os setores de compras com os setores requisitantes, 
estabelecendo um canal de diálogo permanente; divulgar fluxos e 
cronogramas e fomentar as melhores práticas e o uso de ferramentas 
administrativas de planejamento e de gestão de compras;

 3 Implementar o Projeto de reanálise e conferência de faturas para 
ordenação de despesas;

 3 Implementar o Sistema de Gestão de Licitações e Contratos no 
âmbito do MJSP;

 3 Estreitar o relacionamento com outras áreas envolvidas no processo 
de contratação, a exemplo dos órgãos de assessoramento jurídico 
e do Ministério da Economia, bem como a Secretaria de Governo 
Digital;

 3 Promover de forma a aprimorar a gestão de riscos em licitações e 
contratos; 

 3 O DEPEN destaca a mudança de sede do Departamento e a 
contratação de banca para a realização do concurso público para o 
órgão.

DESAFIOS:
 3 Redução do tempo médio dos procedimentos licitatórios;
 3 Aprimoramento da etapa de planejamento e elaboração dos 

artefatos da contratação, objetivando maior fluidez;
 3 Implantar Sistema Informatizado para a gestão de licitações e 

contratos, padronizado para todas as unidades do MJSP;
 3 Padronização das rotinas de gestão de contratos e licitações;
 3 Necessidade de adequação às restrições orçamentárias; 
 3 Melhoria contínua da comunicação entre os atores envolvidos no 

processo de licitações e contratos;
 3 Força de trabalho extremamente reduzida para a gestão de contratações, 

principalmente nas unidades SENASP; DPF; DPRF; DEPEN; 
 3 Grande rotatividade de servidores mobilizados para a SENASP, 

lotados em unidades administrativas, acarretando a necessidade 
de constantes capacitações e o prejuízo no bom andamento dos 
trabalhos;

 3 Ampliação de Capacitações especializada na temática licitações 
e contratos;

 3 Adequação dos processos de contratação aos novos procedimentos 
do Pregão Eletrônico, estabelecidos no Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019;
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GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Conformidade legal

Lei nº 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências;

Lei nº 8.429/92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências;

Lei nº 4.320/1964 Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal;

Lei nº 10.098/2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências;

Lei Complementar nº 101/200 Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências;

Decreto-lei nº 200/67 dispõe sobre a organização da Administração 
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências;

Decreto nº 99.658/90 – Regula o reaproveitamento, a movimentação, 

a alienação e outas formas de desfazimento de material no âmbito da 
Administração Pública Federal;

Decreto nº 9.373 de 11 de maio de 2018 – Dispõe sobre a alienação, a 
cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente 
adequadas de bens móveis no âmbito da Administração Pública Federal 
Direta, autárquica e fundacional;

Decreto 5.296/2004 Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, 
e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências;

Decreto Nº 9.864, de 27 de Junho de 2019 - Regulamenta a Lei nº 
10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Conservação e Uso Racional de Energia;

Instrução Normativa nº 142/83 DASP – Orientações para padronização 
de procedimentos inerentes à administração de materiais em órgãos 
públicos na esfera Federal;

Instrução Normativa nº 205/88 da SEDAP – Rege o controle de material, 
tanto de consumo, quanto permanente, na administração Pública 
Federal e descreve as principais atividades a serem desenvolvidas pelos 
órgãos componentes da Administração Federal;
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Instrução Normativa nº 009/83-DG/DPI de 11/07/1983 – Regula os 
procedimentos relativos a movimentação dos bens moveis no âmbito 
da Polícia Federal;

Instrução Normativa nº 01/2010 Dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional e dá outras providências;

Instrução Normativa nº 02/2014 Dispõe sobre regras para a aquisição 
ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso 
da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e 
respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit;

Instrução Normativa SRF nº 162/98 – Fixa o prazo de vida útil e taxa de 
depreciação dos bens que relaciona;

Instrução Normativa nº 1/14 – Dispõe sobre as diretrizes de avaliação 
dos imóveis da União, bem com define os parâmetros técnicos de 
avaliação para cobrança em razão de sua utilização;

Portaria nº 448/02, da STN do Ministério da Fazenda – Divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 
e 449052;

Portaria nº 184/08 da STN/SFC do Ministério da Fazenda – Dispõe 
sobre as diretrizes a serem observadas no setor público, quanto aos 
procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis, de forma a torna-los convergentes as Normas Internacionais 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Portaria 38/2012 institui a função de AIP - Agente de Infraestrutura 
Predial. MIP 01 - Manual de infraestrutura predial nº 01:Tratamento de 
Demandas de Infraestrutura Predial. MIP 02 - Manual de infraestrutura 
predial nº 02: Caderno de Instalações Prediais. MIV - Manual de 
Identidade Visual da PRF (Capítulo 5 - Edificações). - ABNT NBR 
9050:2015;

Portaria nº 133/SE, de 07 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a 
administração, controle, uso, guarda e conservação, responsabilidade 
e demais procedimentos referentes a bens patrimoniais móveis do 
Ministério da Justiça;

Manual MCASP, de 2014 visa colaborar com o processo de elaboração 
e execução do orçamento, além de contribuir para resgatar o objeto da 
contabilidade como ciência, que é o patrimônio;

Manual SIAFI – assunto: 020330 – Reavaliação, redução de valor 
recuperável, depreciação, amortização e exaustão na administração 
direta da União, Autarquia e Fundações;

Manual de Procedimentos Administrativos - MPA nº 029/PRF, que 
estabelece as diretrizes básicas relacionadas à gestão e controle dos 
bens integrantes do acervo patrimonial da Polícia Rodoviária Federal.
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GESTÃO PATRIMONIAL

Sistema de Gestão de Patrimônio e Materiais

Quantidade e o valor de bens ativos (móveis, imóveis e intangíveis)

O MJSP, faz gestão de aproximadamente 937.745 (novecentos e trinta e sete 
mil, setecentos e quarenta e cinco) itens de patrimônio que correspondem 
ao montante de R$ 13.674.433.867,83 (treze bilhões, seiscentos e setenta 
e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e 
sete reais e oitenta e três centavos), sendo distribuídos entres ao órgãos 
da estrutura organizacional, conforme quadro a seguir:

UNIDADE SISTEMA

Secretaria-
Executiva 

Sistema ASI-LinkData e em fase de implantação do Sistema 
Integrado de Gestão Patrimonial - Siads.  

Polícia Federal E-Log (Gestão Eletrônica de Administração e Logística)

Departamento 
Penitenciário 

Nacional

Até 2019, o sistema ASI-LinkData, no entanto, atualmente 
encontra-se em transição para o Sistema Integrado de Gestão 
Patrimonial - Siads.

Arquivo Nacional
Sistema de Patrimônio desenvolvido pela COTIN/NA, no entanto, 
está em fase de implantação do Sistema Integrado de Gestão 
Patrimonial - Siads.  

Polícia Rodoviária 
Federal Sistema de Integrado de Patrimônio, Administração e Contas

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO QTDE VALOR

Polícia Federal 

Móveis 373.701 R$ 914.957.030,96

Imóveis 233 R$ 9.854.176.636,37

Intangíveis 72.873 R$ 68.096.465,78

Total 446.807 R$ 10.837.230.133,11

Departamento 
Penitenciário 
Nacional

Móveis 23.554 R$ 73.600.579,28

Imóveis 6 R$ 163.944.713,10

Intangíveis 1  R$ 990,00

Total 23.561  R$ 237.546.292,38 

Arquivo Nacional

Móveis 40.879 R$ 36.708.237,33

Imóveis 2 R$290.073.046,28

Intangíveis 3 R$1.930.302,28

Total 40.884 R$ 328.711.585,89

Polícia 
Rodoviária 
Federal

Móveis 281.473 R$ 728.316.235,95

Imóveis 544 R$ 778.307.859,20

Intangíveis 41 R$ 16.231.756,00

Total 281.473 R$ 1.522.855.851,15

Secretaria-Executiva

Móveis 144.016 R$ 421.804.756,49

Imóveis 4 R$ 246.306.000,00

Intangíveis 1 R$ 79.979.248,81 

Total 144.021 R$ 748.090.005,30

Ministério da Justiça e 
Segurança Pública 

Total de bens 
ativos no MJSP 

móveis, imóveis e 
intangíveis

936.745 R$13.674.432.867,83
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SEQ. UNIDADE QTDE VALOR

1 Polícia Federal 27.092 R$15.445.930,93

2 Departamento Penitenciário 
Nacional 1.222 R$390.655,37

3 Polícia Rodoviária Federal 24.659 R$25.883.858,58

TOTAL 52.973 R$41.720.444,88

GESTÃO PATRIMONIAL POR ÓRGÃO

Principais Investimentos de Capital 

Em 2019, os investimentos mais relevantes de capital realizados pelo MJSP, 
foi de aproximadamente de R$  253.257.324,05 (duzentos e cinquenta e 
três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e quatro 
reais e cinco centavos), sendo distribuídos entre os seguintes tipos de 
despesas: manutenção predial, obra de engenharia, aquisição de imóvel 
e aquisição de veículos.

Desfazimento de bens

Informações sobre imóveis 

O MJSP utiliza 692 (seiscentos e noventa e dois) imóveis distribuídos nos 
26 estados e Distrito Federal, conforme gráfico a seguir:
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Principais desafios e ações futuras

Dentre os principais desafios relacionados à gestão 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito do MJSP,  
podemos destacar a implantação do Sistema Integrado 
de Administração de Serviços – SIADS, conforme 
determina a Portaria nº 385, de 28 de novembro de 
2018, que institui o Sistema Integrado de Gestão 
Patrimonial - Siads, no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional e empresas 
públicas dependentes do Poder Executivo Federal.

Mudanças e desmobilizações relevantes

Atualmente o Ministério da Justiça e Segurança Pública ocupa 60 (sessenta) imóveis alugados para o desenvolvimento das suas atribuições, que perfazem 
o custo de R$ 52.371.092,02, sendo distribuídos pelas seguintes unidades administrativas: 

UNIDADE MUDANÇAS E DESMOBILIZAÇÕES

PRF Mudança da sede da Superintendência do Rio Grande de Sul e da Superintendência do Distrito Federal.

PF

Desmobilização da Base Gise em Manaus para sua reativação em imóvel próprio.
Mudança da sede da Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros.
Foram desinstaladas/fechadas as Bases Operacionais de Pimenteiras/RO e Bradesco da Operação Roosevelt.
Nova Sede da Delegacia da Polícia Federal em Itajaí/SC. A autorização para transferência do imóvel à 
União se deu por meio da Lei Municipal nº 7.199, de 20 de dezembro de 2019.

SE
Em 2019, foi realizada a mudança das unidades administrativas da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública para o Anexo II do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com devolução de imóvel 
localizado em Brasília (510 Norte) para a SPU.
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GESTÃO DOCUMENTAL

Todos os órgãos do MJSP utilizam o Sistema Eletrônico de informações – SEI, que ao final do exercício de 2019 registrou um quantitativo de 9.823.233 
(nove milhões, oitocentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e três) processos, criados pelos órgãos a seguir:



283

Arquivos físicos

Cabe citar, que o MJSP, possui aproximadamente 52.000 metros lineares 
de acervo arquivístico, sendo distribuídos entre os órgãos organizacionais. 

Dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do MJSP, os resultados 
mais relevantes da gestão documental de cada órgão em 2019 foram: 

A Secretaria-Executiva, na condição de órgão setorial do Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivo, editou normativo para toda a gestão 
documental e o Sistema SEI (Portaria do Ministro 331, de 10 de abril de 2019 
e Portaria do Secretário-Executivo 954, de 11 de abril de 2019). Implantou 
o Módulo de Peticionamento e Intimação Eletrônicos no SEI, ofertando 
aos cidadãos a possibilidade de solicitar serviços ou informações ao MJSP 
de forma 100% eletrônica, com total segurança jurídica. Permitindo 
a comunicação processual desde as mais simples às mais complexas 
do órgão para o usuário externo. Em 2019, foi registrado o volume de 
13.157 processos peticionados, 9.508 peticionamentos intecorrentes, e 
223 intimações eletrônicas. Registra-se ainda a eliminação na ordem de 
477 (quatrocentos e setenta e sete) metros lineares de documentos, bem 
como a recuperação de obras bibliográficas raras e especiais da pasta, no 
exercício de 2019, 700.000 páginas foram higienizadas de 1.147 livros e 
71 livros foram restaurados.

No âmbito da PF, foi feita a elaboração dos Instrumentos Técnicos de 
Gestão de Documentos, com a aprovação do Plano de Destinação de 
Documentos da Polícia Federal, que estabelece os prazos de guarda e a 
destinação final para os conjuntos documentais referentes aos “dossiês” 
de inquéritos policiais e demais procedimentos produzidos em unidades 

da PF. O Plano de Destinação de Documentos foi autorizado no exercício 
de 2019.

A PRF, visando a redução da massa documental acumulada e a 
diminuição dos custos de armazenamento, deu continuidade ao trabalho 
de classificação de seus processos nichos, com enfoque nos processos 
referentes à autuação e à aplicação de penalidades, que representam o 
maior volume de documentos físicos no acervo arquivístico do Órgão. 
Como resultado desse trabalho, foram produzidas 22 Listagens de 
Eliminação de Documentos - LED, da PRF e de suas Regionais, totalizando 
2.302,06 metros lineares de documentos destinados à eliminação. 
Em dezembro de 2019, todas as 22 LEDs foram aprovadas pelo AN, 
possibilitando a eliminação dos documentos. Além disso, durante o ano 
de 2019, foi elaborado o Regulamento de Documentos Administrativos 
da PRF, que visa padronizar e racionalizar a produção documental na PRF, 
e foram adquiridos arquivos deslizantes para algumas Regionais visando 
reestruturar os locais de armazenamento dos acervos arquivísticos.

O AN fez a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, 
que foi formalizada por meio da Portaria nº 133, de 02 abril de 2019. 
Providenciou a extensão do uso do SEI-AN para todos os documentos 
recebidos e produzidos pelas atividades finalísticas do órgão, além da 
aprovação da Norma de Uso do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-
AN, que ocorreu por meio da Portaria da Direção-Geral de nº 333, de 7 
de outubro de 2019.
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Modelo de governança de Tecnologia da Informação do MJSP, PF, PRF e AN, integrado ao Sistema de Governança do MJSP, tem como principais 
instâncias os Comitês de Tecnologia da Informação e Comunicação do MJSP e da PRF e o Comitê de Governança em Telemática da PF, responsáveis por, 
dentre outros, deliberarem sobre a execução das estratégias de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, revisão periódica do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI, acompanhamento de projetos, processos e indicadores, aprovação de planos, políticas, normas e procedimentos TIC.

As áreas de TIC do MJSP, PF, PRF e AN seguem uma série de normativos que visam manter a conformidade legal da gestão de Tecnologia da Informação: 
regulamentos e guias elaborados pelo Governo Federal, Órgãos de Controle, Ministério da Economia, como por exemplo a Lei 8.666, de 1993 e as 
Instruções Normativas IN-01/2019-ME e IN-05/2017-MP, orientam fluxos de contratações e uma gama de procedimentos de TIC que subsidiam a 
qualidade em sua gestão. 

Montante de recursos aplicados em Tecnologia da Informação e Comunicação

Os dados apresentados abaixo demonstram os valores empenhados (em milhões de reais) em despesas de TIC no âmbito do MJSP, PF, PRF e AN no que 
tange ao indicador do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, que identifica os gastos de TI pelas naturezas de despesas.

VALORES EMPENHADOS ( em milhões R$)

ÓRGÃO
2018 2019

Custeio Investimento Total Custeio Investimento Total
MJSP 32,6 6,4 39,1 37,1 10,5 47,6
Arquivo Nacional 3,1 7,4 10,5 5,0 1,9 6,9
PRF 39,4 20,7 60,1 49,7 9,1 58,8
PF 108,9 154,7 263,6 100,4 102,6 203,0

Total Geral 184,0 189,3 373,3 192,3 124,0 316,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP
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Na comparação de 2019 com 2018, o total das despesas empenhadas apresentou um decréscimo de 15,2% em relação a 2018, tendo mais contribuído 
para essa  queda a expressiva redução dos investimentos realizados pela PF e PRF (redução de 33,7% e 56,0% respectivamente). Considerando o 
conjunto do órgãos, o investimento teve redução de 34,5% enquanto as despesas de custeio cresceram moderados 4,5%.

Contratos mais relevantes de recursos de TIC   (Vigentes em 2019)

Entre as contratações relevantes referentes à Tecnologia da Informação – TI destacam-se as de sustentação de sistemas, suporte de infraestrutura, 
serviços  de fábrica de softwares, subscrição de softwares e sistemas, atendimento aos usuários, fornecimento de equipamentos etc.

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES

Órgão Fornecedor Objeto Resumido Valor Executado

MJSP SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS - SERPRO

Desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem de 
sistemas estratégicos, suporte técnico, serviços de consultoria, 
acesso remoto, gerenciamento da Infovia, proteção anti-
DDOS, fornecimento de certificados digitais, infraestrutura de 
hospedagem de sistemas e acesso à base de dados

24.906.140,39 

PF SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS - SERPRO Serviços de TI dos sistemas que compõem o PROMASP 17.968.916,34 

PF STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EM INFORMATICA S.A. Fábrica de Software 15.761.813,53 
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PF CLARO S.A. Rede WAN 14.765.253,86 

PF BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA Aquisição de licenças de software, aplicativos e sistemas 
operacionais 12.320.404,98 

MJSP BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION Service desk 10.994.485,78 

PF ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA 
S.A. Suporte de Infraestrutura 6.981.326,01 

MJSP INGRAM MICRO BRASIL LTDA
fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e 
sistemas operacionais, destinados aos equipamentos e estações de 
trabalho e servidores de rede

5.929.040,06 

PRF CTIS TECNOLOGIA S.A Suporte de ETL/Business inteligence (Crt. 12/2019) 3.416.991,68 

MJSP TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA 
TELEBRAS

Fornecimento de serviço de rede de telecomunicação de dados de 
longa distância e Internet 3.014.544,76 

PRF CIMCORP Service desk e sustentação da infraestrutura de TIC do MJSP 3.000.000,00 

PRF ALGAR TI Sustentação da infraestrutura do NUTIC 2.221.946,30 
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PRF CTIS TECNOLOGIA S.A Fábrica de Software 2.180.000,00 

MJSP CTIS TECNOLOGIA S.A Fábrica de Software 2.000.000,00 

AN IPQ TECNOLOGIA Projeto de cabeamento estruturado para o conjunto arquitetônico, 
para modernização do atual cabeamento 1.885.670,10 

AN 2R DATATEL Aquisição de ativo switch de Núcleo para datacenter 1.271.200,00 

MJSP
LANLINK SOLUCOES E 

COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA 
S/A

Consultoria Técnica Especializada em soluções Microsoft 1.200.000,00 

MJSP ACECO TI S.A.
Serviço de preservação da disponibilidade “365/24/7” dos serviços 
da Solução de Infraestrutura Tecnológica do Centro Integrado de 
Comando e Controle Nacional de Brasília – CICCN-DF

1.100.000,00 
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PRINCIPAIS INICIATIVAS E RESULTADOS NA ÁREA DE TIC POR CADEIA DE VALOR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Iniciativas Cadeia de Valor Resultados, Benefícios ou Impactos

Entrada em produção do sistema SINARM 2 na PF Gestão da Política Integrada de 
Segurança Pública

Aprimoramento do controle de dados de 
cadastramento das armas de fogo e de portes 

no país, com vinculação aos fabricantes, 
revendedores e usuários

Expansão do número de delegacias e 
superintendências integradas à rede única de 

autenticação de usuários da PF

Gestão da Política Integrada de 
Segurança Pública

Integração de 86% das unidades da PF à rede única 
de autenticação de usuários (aumento de 36 pontos 

percentuais em relação a 2018).

Modernização da infraestrutura de servidores de 
todas as unidades descentralizadas da PF

Gestão da Política Integrada de 
Segurança Pública

Duplicação da capacidade de armazenamento de 
dados e aumento de 3 vezes na capacidade de 

processamento da PF

Implantação e capacitação para uso de solução de 
Business Intelligence - BI na PF

Gestão da Política Integrada de 
Segurança Pública

Capacitação de 10 turmas (121 servidores da 
Unidade Central e das descentralizadas) para 

o uso da ferramenta Qlik Sense.

Política de Inovação da PF Gestão da Política Integrada de 
Segurança Pública Proposição da Política de Inovação da PF
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Segurança Cibernética 2020 Governança, Gestão e Suporte
Desenvolvimento da cultura da segurança da 

informação na PRF e mitigação de vulnerabilidades 
no ambiente computacional

Alerta Brasil 3.0 Governança, Gestão e Suporte
Integração entre as soluções da PRF Alerta Brasil e 
SPIA e  gestão centralizada dos ativos e sistemas de 

TIC do complexo "Alerta 3.0".

EcoMultas Governança, Gestão e Suporte
Reconstrução do sistema de multas da PRF em uma 
base tecnológica mais atual e segura,  com  serviços 

modularizados e escaláveis.

Infraestrutura em Nuvem Governança, Gestão e Suporte
Transferência de alguns serviços nacionais e da 

infraestrutura das unidades regionais da PRF para 
soluções em nuvem.

PRD – 12 Estados Governança, Gestão e Suporte Implantação de solução de 
Rádio Comunicação Digital da PRF em 12 estados. 
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Reestruturação da rede  de computadores interna 
do AN Governança, Gestão e Suporte Aumento da capacidade e mobilidade dos usuários 

conectados à rede.

Desenvolvimento dos Sistemas SIGA (Gestão 
de Documentos e Arquivos) e SIAN (Sistema de 

Informação do Arquivo Nacional)
Governança, Gestão e Suporte

Melhoria do acesso aos documentos do Arquivo 
Nacional pelo cidadão e órgãos da Administração 

Pública Federal.

TED entre o MJSP e UnB para Avaliação e Melhoria 
da Governança de TIC Governança, Gestão e Suporte Melhoria da Governança de TIC do MJSP.

Contratação temporária de 35 profissionais de TI 
para atuarem na DTIC do MJSP Governança, Gestão e Suporte

Estruturação da TI do MJSP, em termos de pessoal, 
para a implantação do Projeto SINESP Big Data que 

possibilitará a  integração de diversas bases de dados 
com ampliação das possibilidades de  análise de 

dados para a segurança pública.

TED entre o MJSP e UnB para capacitação do pessoal 
de TI do MJSP (mestrado profissionalizante) Governança, Gestão e Suporte Desenvolvimento de competências do corpo técnico 

da DTIC para realizar análise de dados.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Principais medidas adotadas em 2019 pela TIC do MJSP, PF, PRF e AN
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Principais desafios (dificuldades, fraquezas e riscos)

A efetiva operação do Sistema Único de Segurança Pública - Susp, somente foi possível a partir de intenso compartilhamento de dados e da  firme 
iniciativa do Governo Federal de facilitar e simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, por meio da transformação digital. Soma-se a isso a 
entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, que imprimem às áreas de TIC do MJSP e órgãos vinculados, desafios  crescentes, 
especialmente em relação ao aprimoramento dos mecanismos de governança de dados e ao desenvolvimento de competências analíticas para tirar 
proveito desse mundo de novas possibilidades.

No campo da governança de TIC, uma iniciativa promissora será a unificação dos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
PDTICs do MJSP e órgãos vinculados (PF, PRF e FUNAI), o que possibilitará um melhor aproveitamento de recursos por meio da ampliação das compras 
compartilhadas, com ganhos de escala e padronização de soluções, além de, eventualmente, possibilitar o compartilhamento de infraestruturas de TIC 
entre os órgãos.

A determinação do Governo para que as áreas de TI optem preferencialmente pela computação em nuvem impõe desafios adicionais de definição e 
operação de requisitos para os contextos de segurança pública, dentre outros aspectos relevantes.

Outros desafios que se descortinam no horizonte e merecem ser regitrados são:

Pessoal

• Fortalecer as áreas de TI dos órgãos no que tange à quantidade e qualificação de profissionais de TI, para contribuir com a transformação 
digital, com o planejamento e gestão de contratações, além de alavancar novas competências em governança e análise de dados.

• Capacitar as equipes em tecnologias de TIC que possibilitem às áreas de negócio entregar  mais valor nos serviços prestados para a 
sociedade.

Governança de TIC e Segurança da Informação

• Aprimorar os processos de governança de TIC.

• Possuir um sistema efetivo de gestão de segurança da informação em termos de processos, pessoas e tecnologia.
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Dados
•   Ter competências em gerar valor de informações (data-driven).
•   Aprimorar os processos de compartilhamento e governança de dados.
•   Ter competências de análise de dados.
•   Incorporar uma cultura analítica.
•   Adequar-se à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709, de 2018).

Sistemas e Infraestrutura
•   Reforçar a infraestrutura de TIC do MJSP para suporte a ambientes de big data.
•   Concluir a instalação dos servidores de armazenamento de dados em todas as unidades descentralizadas da PF.
•   Concluir a implantação do sistema ePOL (controle de procedimentos de polícia judiciária) em todas as unidades da PF.
•   Expandir a cobertura e o uso da solução de comunicação crítica da PRF.
•   Aumentar a capacidade de armazenamento do data center do AN.
•   Melhorar o parque computacional do AN.
•   Modernizar a telefonia do AN.

Inovação e Integração
•   Implantar soluções inovadoras e integradas de segurança pública.
•   Disseminar a agenda de Inovação na PF.
•   Integração de processos e fluxos de trabalho.
•   Colaboração compartilhada entre as unidades vinculadas do MJSP.
•   Desenvolvimento de soluções de TI de forma colaborativa.

 

Digitalização de Serviços

•   Incluir 100% das unidades da PF no domínio único.
•   Implementar o Plano de Transformação Digital do MJSP.
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GESTÃO DE CUSTOS

Conformidade legal (art. 50, §3º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio 
de 2000, e Portaria-STN 157, de 9 de março de 2011).

As questões relativas aos gastos públicos e seu controle, têm sido a 
preocupação de legisladores e gestores há muito tempo. A Lei nº 4.320/64 
– “Lei dos Orçamentos Públicos” prevê, desde sua sanção, a necessidade 
de apuração e controle de custos por parte da administração pública, 
conforme disposto nos artigos 85 e 99: 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados 
de forma a permitirem o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, 
a determinação dos custos dos serviços industriais, o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros.

Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não 
organizados como empresa pública ou autárquica, manterão 
contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos 
e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e 
financeiro comum.”

Nesse mesmo contexto, o Decreto-lei nº 200/67, que dispõe sobre a 
organização da administração pública, também trata da questão de 
custos:

Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na 
área de competência do Ministro de Estado: (...)

IX - Acompanhar os custos globais dos programas setoriais 
do Governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de 
serviços. (...)

Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as 
atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração 
financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, além 
de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da 
Administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem 
de coordenação central. (...)

§ 3º É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos 
competentes dos sistemas, atuar de modo a imprimir o 
máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da 
Administração. (...)

Art. 79. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços 
de forma a evidenciar os resultados da gestão. (...) 

Art. 94. O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação 
e das normas regulamentares relativas ao pessoal do Serviço 
Público Civil, com o objetivo de ajustá-las aos seguintes 
princípios: (...)

XI - Instituição, pelo Poder Executivo, de reconhecimento do 
mérito aos servidores que contribuam com sugestões, planos 
e projetos não elaborados em decorrência do exercício de suas 
funções e dos quais possam resultar aumento de produtividade 
e redução dos custos operacionais da administração. (...)
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Art. 95. O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias 
à verificação da produtividade do pessoal a ser empregado em 
quaisquer atividades da Administração Direta ou de autarquia, 
visando a colocá-lo em níveis de competição com a atividade 
privada ou a evitar custos injustificáveis de operação, podendo, 
por via de decreto executivo ou medidas administrativas, 
adotar as soluções adequadas, inclusive a eliminação de 
exigências de pessoal superiores às indicadas pelos critérios 
de produtividade e rentabilidade.“

É importante salientar que a Lei Complementar nº 101/00 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal/LRF, tornou ainda mais importante e necessária 
a apuração e controle de custos por parte dos Gestores Públicos, 
identificando as necessidades e impondo responsabilidades:

Art. 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto 
no § 2º do art. 165 da Constituição: (...)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos; (...)

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade 
pública, a escrituração das contas públicas observará as 
seguintes: (...)

§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos 
que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial.

Assim, desde o início do ano 2000, todas as Leis de Diretrizes Orçamentárias 
Anuais – LDO trazem disposições sobre apuração e controle de custos. A 
Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2019, dispõe: 

Art. 15. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas 
nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 
2019 e em créditos adicionais, e a sua execução, deverão:

I - atender ao disposto no art. 167 da Constituição e no Novo 
Regime Fiscal, instituído pelo art. 107 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; e 

II - propiciar o controle dos valores transferidos conforme o 
disposto no Capítulo V, e dos custos das ações, e a avaliação 
dos resultados dos programas de governo.

§ 1º O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão estabelecerá, em ato próprio, as normas, os critérios e 
procedimentos necessários à execução do disposto neste artigo.

§ 2º O controle de custos de que trata o inciso II deste artigo 
será orientado para o estabelecimento da relação entre a 
despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a 
análise da eficiência na alocação dos recursos, de maneira 
a permitir o acompanhamento das gestões orçamentária, 
financeira e patrimonial.

Visando atender a legislação em vigor e a demanda pela modernização da 
gestão, foi editada a Portaria Interministerial nº 945, de 26 de setembro de 
2005, que criou a Comissão Interministerial de Custos com a incumbência 
de elaborar estudos e propor diretrizes, métodos e procedimentos para 
subsidiar a implantação de Sistema de Custos na Administração Pública 
Federal. O trabalho dessa comissão foi sucedido em 2008, pela instituição 
da Câmara Técnica de Qualidade do Gasto - CTQG, no âmbito do Comitê 
Técnico de Orçamento conduzido pela Secretaria de Orçamento Federal, 
do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e culminou, ainda 
naquele ano, com a definição do Ministério da Fazenda como órgão 
responsável pela concepção e implantação do Sistema de Informações 
de Custos do Governo Federal – SIC.
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Com efeito, como resultado desses trabalhos, em 2011, após 
aproximadamente dois anos de trabalho, o Sistema alcançou a maturação 
suficiente para entrada em produção. Foi criada no âmbito da Secretaria 
do Tesouro Nacional, a Gerência de Informação de Custos, responsável 
pela manutenção e aprimoramento do SIC. Nesse mesmo ano, foram 
editadas as Portarias STN nº 157 e nº 716, que criou o Sistema de Custos 
do Governo Federal e definiu as competências do órgão central e setoriais 
do Sistema, respectivamente.

No âmbito do MJSP, os trabalhos relativos à adoção de sistemáticas 
de apuração de custos remontam aos anos de 2009 e 2010, quando o 
Ministério participou do Grupo de Validação e Homologação do SIC. 
Contudo, somente por ocasião da edição da Portaria MJ n° 1.370, de 15 de 
agosto de 2014, que aprovou regimento interno da Secretaria-Executiva, 
é que a questão voltada a Custos foi incorporada às suas competências:

Art. 1°. A Secretaria Executiva, órgão de assistência direta e 
imediata ao Ministro de Estado, a que se refere o art. 2°, inciso 
I, alínea “b”, do Anexo I do Decreto n° 6.061, de 15 de março 
de 2007, tem por finalidade: (...)

II - Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas 
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, de 
organização e modernização administrativa, de contabilidade, 
de administração financeira, de custos, de administração dos 
recursos de informação e informática, de recursos humanos, 
de serviços gerais e de transparência e acesso a informações, 
no âmbito do Ministério; (...)

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel 
de órgão setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal – SIPEC, do Sistema de Organização e Modernização 
Administrativa, do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação – SISP, do Sistema de Serviços Gerais 
– SISG, do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, 
do Sistema de Contabilidade Federal, do Sistema de Custos do 
Governo Federal e do Sistema de Administração Financeira 
Federal, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração a ela subordinada. (...)

Art. 67. À Coordenação-Geral de Planejamento Setorial 
compete: (...)

XIV - coordenar, acompanhar e disseminar o Sistema de 
Custos do Governo Federal e prestar apoio, assistência e 
orientação na elaboração de relatórios gerenciais do Sistema 
de Informações de Custos das unidades administrativas e 
entidades subordinadas do Ministério. (grifo nosso)

A partir de 2014, o MJSP, por intermédio da Divisão de Custos, 
Planejamento e monitoramento, da Coordenação-Geral de Gestão 
Estratégica e Inovação Institucional da Secretaria Executiva DCPLAM/
CGGE/SE, desenvolveu diversas atividades visando empregar um 
sistema de apuração de custos que seja capaz de fornecer aos gestores 
informações que demonstrem a qualidade do gasto do MJSP frente a 
suas realizações e/ou implantações de políticas de sua competência.

Um dos documentos essenciais do Planejamento Estratégico do MJSP, 
aprovado pelo Ministro de Estado, por meio da Portaria nº 1500, de 16 
de setembro de 2015, foi a Cadeia de Valor, na qual estão retratados 
os processos e macroprocessos de trabalhos dos diversos Órgãos que 
compõem o MJSP, divididos em duas grandes vertentes – a finalística, 
em que se verifica quais são as grandes entregas aos clientes (sociedade 
em geral e o próprio Governo) e a de Governança, Suporte e Gestão, 
em que está alocada toda a sustentação para o monitoramento da 
vertente finalística. 
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Assim, juntamente com a Cadeia de Valor, que demonstra a análise do 
ambiente interno do MJSP, efetuou-se a análise de fatores externos 
que podem interferir (ou mesmo já o faz) nos resultados do trabalho 
deste Ministério – análise PEST. A partir dos resultados, foi possível 
identificar pontos fracos e fortes, oportunidades de melhorias e ações 
corretivas necessárias, para então percebermos quais são os impactos 
nas atividades, processos e, na ponta final, sobre as entregas de valor 
à sociedade, razão da nossa atividade e, também, ao próprio governo, 
como meio de controle e realinhamento de expectativas e resultados.

A Portaria n° 492, de 27 de abril de 2016, instituiu a Secretaria-Executiva 
para atuar como órgão setorial do Sistema de Custos do Governo Federal 
no âmbito do Ministério da Justiça, e no exercício de suas competências, 
definiu:

I - apurar os custos dos projetos e atividades, de forma 
a evidenciar os resultados da gestão, considerando as 
informações financeiras da execução orçamentária e as 
informações detalhadas sobre a execução física, nos termos 
do art. 137, § 1º, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 
1986; 

II - prestar apoio, assistência e orientação na elaboração de 
relatórios gerenciais do Sistema de Informações de Custos - 
SIC, das unidades administrativas do Ministério da Justiça e 
entidades a ele vinculadas; 

III - apoiar o órgão central do Sistema de Custos do Governo 
Federal; 

IV - elaborar e analisar relatórios oriundos do SIC; 

V - elaborar relatórios analíticos com o uso de indicadores de 
custos, tendo por base os relatórios do SIC; 

VI - subsidiar os gestores do órgão com informações gerenciais, 
a partir do SIC, com vistas a apoiá-los no processo decisório; 

VII - promover, quando necessário, conferências ou reuniões 
técnicas, com a participação das unidades administrativas do 
Ministério da Justiça e entidades a ele vinculadas; 

VIII - elaborar estudos e propor melhorias com vistas ao 
aperfeiçoamento da informação de custo; 

IX - solicitar, ao órgão central, acesso ao SIC; 

X - promover a disseminação das informações de custos nas 
entidades vinculadas ao Ministério da Justiça; 

XI - prestar informação e apoio na realização de exames de 
auditorias que tenham por objeto os custos dos projetos e 
atividades a cargo do Ministério da Justiça; 

XII - comunicar a autoridade responsável sobre a falta de 
informação da unidade administrativa gestora a respeito da 
execução física dos projetos e atividades a seu cargo, nos 
termos do art. 137, § 2º, do Decreto nº 93.872 de 1986; e 

XIII - elaborar os relatórios de análise de custos que deverão 
compor o Relatório de Gestão, a Prestação de Contas do 
Presidente da República, conforme normativos e orientações 
dos órgãos de Controle Interno e Externo. 

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exercerá as atividades 
de que trata este artigo por intermédio da Divisão de Custos, 
Planejamento e Monitoramento da Coordenação Geral de 
Gestão Estratégica e Inovação Institucional da Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento (DCPLAM/CGGE/SPO/SE/MJ).

O desafio de prover informações de custos vem acompanhando as ações 
de melhoria da gestão e aglutinação dos esforços em projetos e atividades 
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que demonstrem à sociedade os caminhos escolhidos pelo Ministério 
na entrega dos valores definidos como essenciais ao nosso cliente – o 
cidadão – e que devem ser percebidos por este.

Dentro desse diapasão o Ministério resolve editar a Portaria N° 34, de 11 
de janeiro de 2017, considerando a importância da unicidade, integridade 
e equivalência das informações de caráter gerencial a serem produzidas 
em todos os órgãos e unidades que compõem a estrutura e vinculados ao 
órgão superior 30000 - Ministério da Justiça e Cidadania; Resolve: 

Art. 1°. Estabelecer o Modelo de Apuração de Custos do 
Ministério da Justiça e Cidadania, baseado na Cadeia de 
Valor, na forma descrita no Manual de Apuração de Custos 
do Ministério da Justiça e Cidadania, aprovado por este 
instrumento. 

§ 1º O modelo tratado no caput é baseado na utilização de 
centros de custos, estabelecidos de acordo com a Macrofunção 
SIAFI 021133 - Centro de Custos; 

§ 2º O Detalhamento de Custos é utilizado para indicar o 
atributo para o qual será efetuada a marcação gerencial, 
visando a obtenção de informações parametrizadas segundo 
a necessidade do modelo, e é identificado por um código 
composto por até onze posições alfanuméricas, assim 
definidas: 

I - as seis primeiras posições do código indicarão os atributos 
definidos pelo modelo, conforme consta no Manual de 
Apuração de Custos desta; 

II - as sétima, oitava, nona, décima e décima primeira posições 
poderão receber codificações de livre escolha dos órgãos e 
entidades vinculadas que compõem a Estrutura Organizacional 
do Ministério da Justiça e Cidadania. 

Art. 2° A utilização dos centros de custos e as rotinas de 
trabalho inerentes à implementação e desenvolvimento do 
modelo, são de aplicação obrigatória no âmbito do Ministério 
da Justiça e Cidadania, seus órgãos e entidades vinculadas. 

Art. 3° A coordenação dos trabalhos de implantação e 
consolidação do modelo de apuração de custos no âmbito do 
Ministério da Justiça e Cidadania será exercida pela Divisão 
de Custos, Planejamento e Monitoramento - DCPLAM/CGGE/
SPO/SE/MJ, em consonância com o estabelecido na Portaria 
MJC n° 492, de 27 de abril de 2016. 

Parágrafo único. O início da utilização dos centros de custos 
nas unidades ocorrerá de forma paulatina, de acordo com 
cronograma a ser estabelecido pela DCPLAM, em comum 
acordo com os diversos órgãos e entidades vinculadas. 

Art. 4° A íntegra do Manual de Apuração de Custos estará 
disponível no ambiente de internet do Ministério da Justiça e 
Cidadania. 

Desde então, o Ministério, por meio da DCPLAM, vem desenvolvendo 
diversas atividades no sentido de propagar o modelo de custos e buscar 
desenvolver sinergia e dinamizar os resultados da metodologia com fim 
de apoiar a melhoria da gestão dos recursos públicos à disposição da 
Pasta.

Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição 
dos recursos consumidos entre as áreas finalísticas e de suporte:
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CUSTOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO FINALÍSTICO X SUPORTE

(*) O tipo de despesa Pessoal ainda não contempla os custos com a folha de pagamento



300

Estimativa de custos por programa governamental, demonstrando em que medida eles se relacionam com o alcance da missão institucional da UPC 
e contribuem para ele. 

Em consonância com os objetivos estratégicos, o MJSP dentro do Programa 2081, com seus órgãos integrantes da sua estrutura interna (SENAJUS, 
SENASP, SEOPI, SENACON e DEPEN) e os órgãos vinculados (PF, PRF e AN executou nos anos de 2018 e 2019, uma ampla e intensa agenda de atividades, 
por meio de programas e projetos estratégicos entregues à sociedade, assim distribuídos dentro das áreas finalística e de suporte.
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Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de 
recursos e melhoria da qualidade dos gastos públicos.

Esta Unidade Prestadora de Conta - UPC vem aprimorando a 
transparência da qualidade do gasto público, por meio de relatórios 
mensais em painéis gerenciais de custos através de Business 
Intelligence - BI com uma interface simples para que os stakeholders 
possam consumir as informações e apoiá-los nas análises e tomada 
de decisão no ambiente do Ministério.

A iniciativa faz parte de um conjunto de boas práticas de governança 
para uma mudança de paradigmas na gestão do gasto público com 
foco na transparência. O objetivo desse trabalho consiste em obter 
os custos detalhados do ministério, utilizando a metodologia do 
Planejamento Estratégico, que a partir da Cadeia de Valor do MJSP, 
foi estabelecido os objetos de custos para propiciar a definição dos 
custos relacionados aos macroprocessos e processos vinculados 
às entregas de valores definidas e, também, àqueles vinculados à 
dimensão de suporte – os chamados processos “meio”. 

O desenvolvimento desse trabalho permitiu à Setorial de Custos, 
identificar e compreender a complexidade e diversidade de temas de 
competência do MJSP e, ainda mais, a grande dificuldade embutida 
na tarefa de se estabelecer um modelo (sistema) de apuração de 
custos que possa abranger todas as atividades desenvolvidas, de 
modo a fornecer informações com a acurácia necessária, abrangendo 
os resultados do Ministério como um todo.

Os custos realizados com as atividades finalísticas e de governança, 
gestão e suporte do Ministério estão disponíveis no ambiente da 

intranet “Você.MJ”, através do Painel de Custos, onde todos os 
servidores e Unidades podem acessar os dados, com isso conferindo 
maior transparência às atividades desenvolvidas pela setorial. 
As informações de Custos estão na página https://justicagovbr.
sharepoint.com/sites/SetorialdeCustosdoMJ. 

Outra vantagem da utilização de painéis Business Intelligence é a 
forma interativa e intuitiva em sua apresentação. Além do usuário 
visualizar cada painel, confrontado as despesas mensais, comparado 
unidades ou até mesmo dados acumulados em determinado período, 
pode ainda exportar essa informação personalizada se assim 
desejar. Essa ferramenta servirá de apoio para análises em prazo 
tempestivo, com isso será possível aplicar correções nas distorções 
de suas despesas. Consequentemente, os gestores serão auxiliados 
em suas tomadas de decisões, pois sua base de dados é o Sistema 
de Informações de Custos do Governo Federal – SIC do Tesouro 
Nacional - uma fonte confiável e detalhada de dados.

Por fim, a setorial de custos está sempre buscando aperfeiçoar o 
modelo de custos adotado pelo MJSP, visando apoiar o órgão, seus  
gestores na qualidade de informar quanto custa para entregar 
uma política pública para sociedade que envolve bens e serviços, 
e contribuindo sobremaneira para a eficiência, a eficácia e a 
efetividade dos planos, programas e ações do Ministério.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

Nas aquisições realizadas, foram observados sempre os critérios de 
sustentabilidade, como procedência dos materiais, conteúdo reciclável, 
fonte não poluidora, certificações de extração, emissão de radiação, nível de 
ruído. As contratações realizadas por pregão eletrônico também procuraram 
atender ao disposto no Decreto nº 7.746/2012, estabelecendo critérios 
tanto na especificação do objeto quanto nas obrigações das contratadas, 
no sentido de obedecer a critérios e práticas de sustentabilidade. 

Todas as contratações inerentes à tecnologia da informação respeitam as 
normas gerais de sustentabilidade ambiental e estão em conformidade 
com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

Ações para redução do consumo de recursos naturais

O MJSP, vem implantando ações para a redução de recursos naturais, por 
meio de políticas de redução de papel, energia e água, conforme gráficos 
a seguir: 

Consumo de energia elétrica (em R$ e kWh) em 2017, 2018 e 2019.

Consumo de água (em R$ e m3) em 2017, 2018 e 2019. Cabe registrar que 
o consumo de energia e água, no exercício de 2019, sofreu um aumento 
na ordem de 1,11 % (um vírgula onze por cento) e 9% (nove por cento), 
respectivamente, em razão da ampliação da estrutura e da força de 
trabalho do MJSP (colaboradores e terceirizados).
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Redução de resíduos poluentes

O MJSP continua promovendo ações sustentáveis com o objetivo de 
contribuir para a redução dos resíduos poluentes, as quais elenca-se 
as seguintes práticas: utilização do Sistema Eletrônico de Informação – 
SEI evitando o uso e desperdício de papel; Programa de coleta seletiva 
de Lixo e pilhas/baterias em parceria com a cooperativa de catadores; 
Acompanhamento contínuo da rede hidráulica, para evitar vazamentos; 
Centralização da designação de viagens a serviço, visando reduzir o 
número de deslocamentos com viaturas e/ou aéreas; Aquisição de 
banco de capacitores, objetivando reduzir gastos com energia reativa; 
Adoção de canecas e copos personalizados, abolindo o consumo de 
copos descartáveis pelo público interno; ações visando a destruição dos 
coletes balísticos vencidos (destinação final ambientalmente adequada) 
em atendimento a Lei 12.305 de 02/08/2010; coleta seletiva de 
materiais e sua destinação a associações e cooperativas de catadores, 
conforme dispõe o decreto n. 5.940/2006. Em 2019, deu continuidade 
à campanha para utilização de copos permanentes em substituição aos 
copos descartáveis.

Principais desafios e ações futuras

Os principais desafios da área meio do MJSP, são: 

Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de atuação 
visando às questões sociais e à proteção do meio ambiente e dos 
recursos naturais disponíveis, buscando reduzir ou evitar possíveis 
riscos e danos, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o 
treinamento e capacitação adequados.

Realização de estudo de acessibilidade, atentando-se para as diretrizes 
do IPHAN, visando melhorar o acesso dos públicos interno e externo, na 
sede do AN, localizada no Rio de Janeiro;

Continuidade na realização de campanhas incentivando o público interno 
a utilizarem copos permanentes em detrimento aos descartáveis.

Implantação de soluções tecnológicas visando a sustentabilidade 
ambiental em razão da antiguidade das estruturas dos edifícios.

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e 
instalações  

Dentre as principais iniciativas podemos citar a manutenção preventiva 
e corretiva das instalações e equipamentos de acesso; pequenas 
alterações nas instalações prediais tais como, construção de rampas, 
redução de declínios e degraus nas unidades da PF.

No âmbito do AN foi instituída a Política de Acessibilidade e Inclusão, 
com os eixos: acessibilidade física, acessibilidade comunicacional e 
informacional, acessibilidade atitudinal e acessibilidade cultural. No 
tocante às instalações, foram realizadas pequenas modificações, uma vez 
que parte da sede do AN está situada em um prédio tombado. Dentre as 
modificações podem ser citadas a reserva de vagas no estacionamento 
para pessoas com mobilidade reduzida e sanitários específicos. Além 
disso, a instituição conta com visita guiada especializada para os diversos 
públicos como idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
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As Demonstrações Contábeis - DCONs do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública - MJSP foram elaboradas em consonância com 
os dispositivos da Lei nº 4.320, de 1964, do Decreto-Lei nº 200, de 
1967, do Decreto nº 93.872, de 1986, da Lei nº 10.180, de 2001 e da 
Lei Complementar nº 101, de 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 - 8ª edição e o Manual Siafi, ambos 
da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

As DCONs foram elaboradas a partir das informações constantes no 
Siafi, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas 
contábeis das unidades do órgão 30000 – MJSP. 

As estruturas e a composição das DCONs de acordo com o padrão da 
contabilidade aplicada ao setor público brasileiro e são compostas por:

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Notas Explicativas (NE)

Em observância à Decisão Normativa TCU nº 178, de 23 de outubro 
de 2019, Anexo I, no qual estão relacionadas as Unidades Prestadoras 
de Contas – UPC do MJSP, para fins de consolidação do Relatório de 
Gestão do exercício de 2019, destacamos:

1) O órgão SIAFI “Fundo de Aparelhamento e Operacionalização 
das Atividades-Fim da Polícia Federal” foi desativado, portanto, não 
apresentou movimentação financeira, orçamentária e patrimonial em 
2019. O controle de toda a execução é realizada na UG Tesouro, sendo 
identificada por meio dos programas de trabalho, fontes de recursos e 
planos internos.

2) Embora o CADE e a FUNAI pertençam à estrutura regimental do MJSP, 
ambas apresentarão relatórios de gestão próprios, para o exercício de 
2019, conforme instrução da decisão normativa supracitada. Contudo, 
não foi possível extrair as demonstrações contábeis do MJSP de modo 
a excluir esses órgãos, devido a limitações do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI, sistema do governo federal. No 
entanto, nas notas explicativas apresentadas, onde houve composição 
de saldos da FUNAI e do CADE, foram segregados os valores das contas 
contábeis por órgão, com o fim de melhor adaptação deste relatório 
às regras de consolidação estabelecidas para Relatório de Gestão do 
exercício de 2019. 

PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
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Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis 
adotados no âmbito do MJSP, levando em consideração as opções e 
premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.

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 MJSP.

Caixa e equivalentes de caixa

Expressam 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 Banco Central do 
Brasil e acolhe todas as disponibilidades financeiras da União, inclusive 
do fundo e da fundação. No MJSP, ela é representada pela Conta Única 
Recursos Tesouro Nacional.

Créditos a curto prazo

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, no MJSP, 
com dívida ativa não tributária. Os valores são mensurados e avaliados 

pelo valor original. Atualmente não são constituídos ajustes para perdas 
dos créditos. Compreendem, ainda, outros direitos a receber a curto 
prazo relacionados, principalmente, com: (i) adiantamentos da folha 
de pagamento dos servidores; (ii) créditos por dano ao patrimônio; 
(iii) créditos a receber decorrentes de infrações; e (iv) adiantamentos 
de repasse por termos de execução descentralizada. 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, porém não 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, 
a princípio, com base no valor de aquisição, construção ou produção 
e, posteriormente, 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 aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios 
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econômicos futuros. Se tais gastos não gerarem 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 
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.
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Intangível

Direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, no MJSP 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.

Apuração do resultado

No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:

1

2

3

Patrimonial
A confrontação das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e das Variações Patrimoniais Diminutivas - VPDs implica a apuração do resultado patrimonial.

As VPAs 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 VPDs 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.

Orçamentário
O regime orçamentário da União segue o disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, compõem o 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.

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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Esta declaração refere-se às demonstrações 
contábeis e suas notas explicativas de 31 de 
dezembro de 2019 do MJSP.

Esta declaração reflete a conformidade 
contábil das demonstrações contábeis 
encerradas em 31 de dezembro de 2019, 
e, é pautada na Macrofunção 020315 – 
Conformidade Contábil presente no Manual 
SIAFI- Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço 
Patrimonial, Demonstração de Variações 

Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro 
de 2019, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 
4.320/64 , o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o 
Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir:

Bens Móveis

Atualmente algumas unidades enfrentam o desafio de adotar sistema 
de controle patrimonial extra contábil que realize o controle dos bens 
móveis de maneira a atender suas especificidades dos bens utilizados. 
Diante desta realidade, existe a iniciativa de implantação do Sistema 
Integrado de Gestão Patrimonial - Siads, instituído pela Portaria MPOG n° 
385, de 28 de novembro de 2018.

Está em fase de implementação do Siads a Coordenção-Geral de Gestão 

Documental e Serviços Gerais – CGDS, da Subsecretaria de Administração 
da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que 
realiza a gestão dos bens patrimoniais das unidades: Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos - FDD, Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (excetuando-
se os bens apreendidos e perdidos), Fundo Nacional de Segurança Pública  
- FNSP e Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN. 

O AN, PF e PRF não iniciaram a implementação do Siads sendo que, 
no caso desses dois últimos, o sistema depende do desenvolvimento 
de funcionalidades que atendam principalmente o acautelamento e 
detalhamento de dados dos bens utilizados na atividade policial.

Em razão da limitação de sistema de gestão patrimonial, a CGDS possui 
defasagem na relação de bens patrimoniais registrados no SIAFI e no 
sistema de controle, restando pendente também os procedimentos 
de reavaliação de bens móveis. O AN não passou por procedimentos 
de inventário ou reavaliação de bens móveis. Na PF não foi concluído 
o inventário de 65,3% do total dos bens registrados em móveis. A PRF 
não concluiu o procedimento de inventário, sendo que passaram pelos 
procedimentos de avaliação, em 2018, apenas os veículos de tração 
mecânica, que representam 48% de seus bens móveis.

Bens Imóveis

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário 
de Uso Especial da União – Spiunet, verificou-se que 64,31% (R$ 74,84 
bilhões) do total em bens imóveis contabilizados no MJSP estão com 
os prazos dos laudos das avaliações fora da validade, o que prejudica 
a fidedignidade da representação monetária desses bens no Balanço 
Patrimonial. 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR DO MJSP
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A FUNAI concentra 99,49% desses valores (apesar de se tratar de uma 
Unidade Prestadora de Contas que não integra este Relatório de Gestão, 
não é possível realizar essa segregação nas Demonstrações Contábeis, 
conforme anteriormente descrito em “Preparação das Demonstrações 
e das Práticas Contábeis”).

Cumpre informar que a reavaliação é definida com base em laudo 
específico por parâmetros predefinidos pela SPU, segundo a natureza e 
as características dos bens imóveis. As unidades dependem de interação 
com a SPU para a realização dos procedimentos de reavaliação.

O FUNAD possui como recursos bens apreendidos ou sequestrados 
em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma 
utilizado em atividades ilícitas de produção ou comercialização de 
drogas abusivas, ou, ainda, que foram adquiridos com recursos 
provenientes do referido tráfico, e perdidos em favor da União. Dentre 
eles, bens imóveis que não possuem registro patrimonial no SIAFI, ou 
estão registrados com valores que não refletem sua real representação. 
A unidade e esta Coordenação-Geral de Contabilidade deste MJSP 
estiveram em tratativas com o Ministério da Economia tratando de 
alterações nos sistemas estruturantes de gestão de imóveis para que a 
evidenciação desses bens se torne viável.

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020.

SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA
Contador do Ministério da Justiça e Segurança Pública
CRC nº 021.289/O-9
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 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO NE 31/12/2019 31/12/2018

ATIVO CIRCULANTE  3.951.155 3.292.382

Caixa e Equivalentes de Caixa 01 2.354.988 2.384.084

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.506.365 808.758

Estoques 89.801 99.540

VPDs Pagas Antecipadamente 1 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 112.429.063 107.981.097

Ativo Realizável a Longo Prazo 3.256.069 3.457.675

Créditos a Longo Prazo 2.189.168 2.330.525

(R$ milhares)
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Dívida Ativa Não Tributária 2.189.168 2.330.525

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 1.066.901 1.127.150

Investimentos 22 22

Propriedades para Investimento 18 18

Propriedades para Investimento 18 18

Demais Investimentos Permanentes 4 4

Demais Investimentos Permanentes 4 4

Imobilizado 108.852.048 104.366.901

Bens Móveis 2.819.943 2.669.195

Bens Móveis 3.714.740 3.430.069

(-) Deprec./Amort. /Exaustão Acum. de Bens Móveis (894.797) (760.874)

Bens Imóveis 02 106.132.105 101.697.706
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Bens Imóveis 106.170.637 101.716.150

(-) Deprec./Amort. /Exaustão Acum. de Bens Móveis (38.532) (18.443)

Intangível 220.924 156.499

Softwares 220.792 156.356

Softwares 224.226 158.058

(-) Amortização Acumulada de Softwares (3.435) (1.702)

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 133 143

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 133 143

TOTAL DO ATIVO 116.380.218 111.273.479
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PASSIVO NE 31/12/2019 31/12/2018

PASSIVO CIRCULANTE 1.374.656 863.879

Obrigações Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 03 841.593 618.474

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 15.542 23.977

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 2 44

Demais Obrigações a Curto Prazo 04 517.519 221.384

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.575 522

Obrigações Trab., Previd. e Assist. a Pagar de Longo Prazo 2.004 229

Provisões a Longo Prazo 39 39

Demais Obrigações a Longo Prazo 1.532 254

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 1.378.231 864.401
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO 115.001.987 110.409.078

Demais Reservas 2.501 2.501

Resultados Acumulados 114.999.485 110.406.576

Resultado do Exercício 4.608.689 4.459.412

Resultados de Exercícios Anteriores 05 110.406.571 105.645.023

Ajustes de Exercícios Anteriores (15.775) 302.141

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 116.380.218 111.273.479

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018

Ativo Financeiro 2.355.097 2.384.163 Passivo Financeiro 4.415.324 3.454.072

Ativo Permanente 114.025.121 108.889.316 Passivo Permanente 296.824 5.694

Saldo Patrimonial 111.668.070 107.813.713
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QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS NE 2019 2018

Saldo dos Atos Potenciais Ativos 241.931 256.449
Execução dos Atos Potenciais Ativos 241.931 256.449

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 196.718 178.316
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 45.131 77.987
Direitos Contratuais a Executar 82 146

TOTAL 241.931 256.449

PASSIVO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS NE 2019 2018

Saldo dos Atos Potenciais Passivos 4.461.979 3.093.385
Execução dos Atos Potenciais Passivos 4.461.979 3.093.385

Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar 28 28
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 2.484.045 1.229.643
Obrigações Contratuais a Executar 06 1.977.907 1.863.714

TOTAL 4.461.979 3.093.385
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DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Recursos Ordinários (970.412)

Recursos Vinculados (1.089.815)

Educação 303

Seguridade Social (Exceto Previdência) 366

Previdência Social (RPPS) 2.777

Receitas Financeiras (728.797)

Operação de Crédito (4.414)

Alienação de Bens e Direitos 30.849

Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas (390.899)

TOTAL (2.060.227)
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DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS NE 31/12/2019 31/12/2018
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  983.119 970.908

Taxas  983.119 970.908
Contribuições   (23) 204

Contribuições Sociais   (23) 204
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos  57.987 87.556

Venda de Mercadorias  20 24
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 57.967 87.532

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras  93.128 105.649
Juros e Encargos de Mora  1.987 1.007
Variações Monetárias e Cambiais 225 714
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras  90.916 103.928

Transferências e Delegações Recebidas  12.849.852 13.296.337
Transferências Intragovernamentais 12.633.504 13.184.574
Outras Transferências e Delegações Recebidas 216.348 111.764

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 07 12.154.579 5.145.410
Reavaliação de Ativos 5.281.456 453.245
Ganhos com Alienação 69.976 39.121
Ganhos com Incorporação de Ativos 6.801.563 4.650.174
Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.584 2.871

(R$ milhares)
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Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.939.758 1.256.297
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar  332 1.521
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas  1.939.426 1.254.776

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  28.078.400 20.862.361

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS NE 31/12/2019 31/12/2018

Pessoal e Encargos 08 7.553.057 7.241.437
Remuneração a Pessoal 5.934.213 5.677.485
Encargos Patronais 1.116.874 1.107.525
Benefícios a Pessoal 427.898 369.082
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 74.072 87.344

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 4.203.561 3.938.379
Aposentadorias e Reformas 3.106.177 2.898.362
Pensões 1.090.999 1.033.890
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 6.385 6.128

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.117.442 2.063.464
Uso de Material de Consumo 190.509 182.513
Serviços 1.705.482 1.687.999
Depreciação, Amortização e Exaustão 221.451 192.952

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 201.548 69.646
Juros e Encargos de Mora 947 424
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Variações Monetárias e Cambiais  2 9
Descontos Financeiros Concedidos 200.599 69.214

Transferências e Delegações Concedidas 2.120.035 2.616.497
Transferências Intragovernamentais 1.336.468 2.195.134
Transferências Intergovernamentais 682.172 306.177
Transferências ao Exterior 8.910 60.047
Execução Orçamentária Delegada a Entes 77 -
Outras Transferências e Delegações Concedidas 92.408 55.139

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 6.830.439 346.714
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 1.772.758 140.893
Perdas com Alienação 4.178 13.531
Perdas Involuntárias 10.641 9.187
Incorporação de Passivos  0  0 
Desincorporação de Ativos 09 5.042.861 183.102

Tributárias 4.187 5.011
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.341 2.123
Contribuições 1.846 2.888

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 439.441 121.800
Premiações 17 -
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas  439.425 121.800

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  23.469.711 16.402.948

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO  4.608.689 4.459.412
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE
PREVISÃO 

INICIAL
(a)

PREVISÃO 
ATUALIZADA

 (b)

RECEITAS 
REALIZADAS 

(c)
SALDO

(d) = (c-b)

Receitas correntes  4.323.114 4.323.114 3.973.393 (349.721)
Receitas Tributárias  734.313 734.313 687.676 (46.638)
Taxas 734.313 734.313 687.676 (46.638)

Receitas de Contribuições 398 398 347 (51)
Contribuições Sociais 398 398 347 (51)

Receita Patrimonial 1.968.290 1.968.290 1.228.151 (740.139)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 179 179 296 117
Valores Mobiliários 129.455 129.455 89.432 (40.024)
Demais Receitas Patrimoniais 10 1.838.656 1.838.656 1.138.424 (700.232)

Receitas de Serviços 46.993 46.993 57.624 10.631
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 46.993 46.993 57.624 10.631

Outras Receitas Correntes 1.573.119 1.573.119 1.999.595 426.476
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 11 1.506.760 1.506.760 1.839.555 332.795
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 48 48 41.801 41.753
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patrim. Público 60.808 60.808 107.369 46.561
Demais Receitas Correntes 5.502 5.502 10.870 5.368
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RECEITAS DE CAPITAL 0 0 8.686 8.686
Alienação de Bens 0 0 8.686 8.686

Alienação de Bens Móveis 0 0 8.686 8.686
SUBTOTAL DE RECEITAS 4.323.114 4.323.114 3.982.079 (341.034)
DEFICIT 12   12.316.959 12.316.959

TOTAL 4.323.114 4.323.114 16.299.039 11.975.925

DESPESAS
 ORÇAMENTÁRIAS NE DOTAÇÃO 

INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA
DESPESAS 

EMPENHADAS
DESPESAS

LIQUIDADAS
DESPESAS 

PAGAS
SALDO DA 
DOTAÇÃO

Despesas correntes 14.594.861 14.586.730 14.064.649 13.391.236 12.585.883 522.081

Pessoal e Encargos Sociais 13 11.025.499 11.329.607 11.221.437 11.177.631 10.436.394 108.170

Outras Despesas Correntes 3.569.362 3.257.123 2.843.212 2.213.605 2.149.489 413.910

Despesas de capital 1.938.937 2.750.116 2.234.390 369.810 367.327 515.726

Investimentos 1.936.937 2.748.116 2.234.390 369.810 367.327 513.726

Inversões Financeiras 2.000 2.000 - - - 2.000

Reserva de contingência 1.209.583 1.209.583 - - - 1.209.583

TOTAL 17.743.380 18.546.428 16.299.039 13.761.046 12.953.209 2.247.390
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Anexo 1 – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS NE 

INSCRITOS EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 
DE DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

Despesas correntes  158.667 626.307 310.358 308.496 315.591 160.888
Pessoal e Encargos Sociais 208 41.021 12.053 10.503 14.087 16.639
Outras Despesas Correntes 158.460 585.286 298.305 297.993 301.505 144.249

Despesas de capital 511.465 1.150.343 869.110 715.021 155.204 791.583
Investimentos 511.465 1.134.457 854.954 700.866 155.204 789.853
Inversões Financeiras - 15.886 14.156 14.156 - 1.730

TOTAL 670.133 1.776.651 1.179.468 1.023.517 470.795 952.471

Anexo 2 – Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS NE 

INSCRITOS EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 
DE DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR
PAGOS CANCELADOS SALDO

Despesas correntes  4.821 753.937 736.119 574 22.065
Pessoal e Encargos Sociais - 702.474 685.711 3 16.761
Outras Despesas Correntes 4.821 51.462 50.408 571 5.304

Despesas de capital 63.704 11.015 10.088 248 64.384
Investimentos 63.704 11.015 10.088 248 64.384

TOTAL 68.525 764.952 746.207 821 86.448
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BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
INGRESSOS NE 31/12/2019 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 3.982.079 2.204.432
Vinculadas 4.280.144 2.319.021

Seguridade Social (Exceto Previdência) 21.449 5.303
Alienação de Bens e Direitos 17.842 14.509
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 4.240.763 1.641.280
Outros Recursos Vinculados a Fundos - 657.930
Recursos a Classificar 90 -

(-) Deduções da Receita Orçamentária (298.065) (114.589)
Transferências Financeiras Recebidas 13.578.797 14.203.636

Resultantes da Execução Orçamentária 12.694.974 13.323.813
Cota Recebida 12.378.821 13.323.813
Repasse Recebido 316.152 -

Independentes da Execução Orçamentária 883.823 879.823
Transferências Recebidas para Pagamento de RP 849.597 808.656
Demais Transferências Recebidas 34.226 71.167

Recebimentos Extraorçamentários 4.289.209 3.026.021
Inscrição dos Restos a Pagar Processados 807.837 739.118
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 2.537.992 1.785.990
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 65.072 33.938

(R$ milhares)
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Outros Recebimentos Extraorçamentários 878.308 466.975
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento - 25
Restituições a Pagar 11 -
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 19 4
Arrecadação de Outra Unidade - 464.826
Demais Recebimentos 878.278 2.120

Saldo do Exercício Anterior 2.384.084 1.375.706
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.384.084 1.375.706
TOTAL 24.234.169 20.809.796

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
DISPÊNDIOS NE 31/12/2019 31/12/2018

Despesas Orçamentárias 16.299.039 14.771.632
Ordinárias 8.440.136 11.379.329
Vinculadas  7.858.902 3.392.304

Seguridade Social (Exceto Previdência) 2.141.126 293.786
Previdência Social (RPPS) 2.107.294 1.342.865
Receitas Financeiras 652.535 -
Operação de Crédito - 23.900
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 2.957.948 1.546.760
Outros Recursos Vinculados a Fundos - 184.994

Transferências Financeiras Concedidas 3.127.784 2.516.640
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Resultantes da Execução Orçamentária 61.470 139.239
Repasse Concedido - 130.669
Cota Devolvida 60.670 8.571
Repasse Devolvido 800 -
Independentes da Execução Orçamentária 3.066.314 2.377.401
Movimento de Saldos Patrimoniais 3.066.309 2.375.516
Movimentações para Incorporação de Saldos 5  1.885

Pagamentos Extraorçamentários 2.452.359 1.137.439
Pagamento dos Restos a Pagar Processados 746.207 52.136
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 1.023.517 1.063.709
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 59.597 21.472
Outros Pagamentos Extraorçamentários 623.037 122

Ordens Bancárias Sacadas – Cartão de Pagamento 12 -
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores - 121
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade 622.994 -
Valores Compensados 30 1

Saldo para o Exercício Seguinte 2.354.988 2.384.084
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.354.988 2.384.084

TOTAL 24.234.169 20.809.796

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA NE 31/12/2019 31/12/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  635.879 1.545.484
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INGRESSOS  15.367.786 14.381.503
Receitas Derivadas e Originárias 3.973.393 2.193.619

Receita Tributária 687.676 679.644
Receita de Contribuições 347 365
Receita Patrimonial 1.138.720 238
Receita de Serviços 57.624 87.294
Remuneração das Disponibilidades 89.432 103.928
Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.999.595 1.322.150

Outros Ingressos Operacionais 11.394.392 12.187.884
Ingressos Extraorçamentários 65.072 33.938
Restituições a Pagar 11 -
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 19 4
Transferências Financeiras Recebidas 10.451.013 11.686.995
Arrecadação de Outra Unidade - 464.826

Demais Recebimentos 878.420 2.120
DESEMBOLSOS (14.731.907) (12.836.019)

Pessoal e Demais Despesas  (12.385.426) (11.296.789)
Judiciário  (33)  (213)
Essencial à Justiça  (117)  (1.211)
Administração  (177.282) (173.076)
Segurança Pública 14 (7.288.113) (6.784.353)
Assistência Social -  (123)
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Previdência Social (4.349.953) (3.777.830)
Educação  (289)  (673)
Cultura (695)  (1.136)
Direitos da Cidadania  (486.928) (501.904)
Gestão Ambiental -  (23)
Agricultura (37)  (212)
Encargos Especiais  (81.966) (56.059)
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento (12) 25

Transferências Concedidas (1.663.859) (1.517.636)
Intergovernamentais (532.096)  (303.462)

A Estados e/ou Distrito Federal  (524.167) (291.413)
A Municípios (7.929) (12.049)

Intragovernamentais  (1.117.909)  (1.136.640)
Outras Transferências Concedidas (13.854) (77.533)

Outros Desembolsos Operacionais (682.622) (21.594)
Dispêndios Extraorçamentários (59.597) (21.472)
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores - (121)
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade (622.994) -
Valores Compensados (30) (1)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (664.975) (537.106)
INGRESSOS 8.686 10.814

Alienação de Bens 8.686 10.814
DESEMBOLSOS (673.661) (547.920)
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Aquisição de Ativo Não Circulante 15 (599.126) (508.720)
Outros Desembolsos de Investimentos (74.535) (39.199)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (29.096) 1.008.378
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.384.084 1.375.706 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2.354.988 2.384.084

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO NE Patrimônio/ 
Capital Social

Adiant. para 
Futuro Aumento 
de Capital (AFAC)

Reserva 
de 

Capital

Reservas 
de 

Lucros

Demais 
Reservas

Resultados 
Acumulados

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial

Ações/
Cotas em 

Tesouraria
Total

20
18

Saldo Inicial do Exercício 2018 - - - - 2.501 105.284.172 - - 105.286.673

Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - - 662.716 - - 662.716

Const./Realiz. da Reserva de 
Reavaliação de Ativos - - - - - 276 - - 276

Resultado do Exercício - - - - - 4.459.412 - - 4.459.412

Saldo Final do Exercício 2018 - - - - 2.501 110.406.576 - - 110.409.078

20
19

Saldo Inicial do Exercício 2019 - - - - 2.501 110.406.576 - - 110.409.078

Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - - (12.138) - - (12.138)

Const./Realiz. da Reserva de 
Reavaliação de Ativos - - - - - (3.642) - - (3.642)

Resultado do Exercício - - - - - 4.608.689 - - 4.608.689

Saldo Final do Exercício 2019 16 - - - - 2.501 114.999.485 - - 115.001.987
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Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa – BP

O FUNPEN, no 4º trimestre de 2019, representou 42,40% (R$ 998.495 mil), 
ou seja, a maior parte dos recursos disponíveis em “Caixa e Equivalentes”, 
seguido da PF e da PRF, os quais contemplaram, respectivamente, 
20,61% (R$ 485.480 mil) e 16,64% (R$ 391.954 mil) do total dos recursos 
disponíveis na referida rubrica contábil. Os demais órgãos subordinados 
que apresentaram movimentação, englobaram 20,34% (R$ 479.059 mil) 
desse total, conforme apresentado na “Tabela 1”.

Tabela 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – composição por órgão

Caixa e Equivalentes de Caixa – composição por fonte

Em dezembro de 2019, 80,76% (R$ 1.901.914 mil) dos recursos 
financeiros disponíveis em “Caixa e Equivalentes” apresentaram-se 
distribuídos nas seguintes fontes: 24,27% (R$ 571.544 mil) em recursos 
ordinários; 19,39% (R$ 456.716 mil) em recursos não-financeiros 
diretamente arrecadados; e 19,09% (R$ 449.619 mil) em receitas de 
concursos prognósticos. As demais fontes de recursos apresentaram-
se distribuídas entre 18 tipos distintos e representaram 19,24% (R$ 
453.074 mil) do montante, conforme apresentado na “Figura 1”.

Figura 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – composição por fonte

Nota 02 – Bens Imóveis – BP

Em 31/12/2019, os bens imóveis do MJSP totalizaram R$ 106,17 bilhões. 
O saldo líquido contábil dos bens imóveis, aplicada a depreciação (a 
redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda de utilidade por 
uso, ação da natureza ou obsolescência) e amortização (decorrente 
de benfeitorias em imóvel de terceiros cuja utilização se dá por prazo 
legal ou contratualmente limitado) acumuladas de 0,04%, foi de R$ 
106,13 bilhões.

NOTAS EXPLICATIVAS

ÓRGÃO 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)
Funpen 998.495 1.017.944 42,40% (1,91)
PF 485.480 487.894 20,61% (0,49)
PRF 391.954 373.478 16,64% 4,95
MJSP 124.477 147.955 5,29% (15,87)
Cade 117.590 102.964 4,99% 14,20
Funad 112.685 106.597 4,78% 5,71
FDDD 52.685 49.124 2,24% 7,25

FNSP 37.781 45.684 1,60% (17,30)
Funai 33.841 52.444 1,44% (35,47)
Total 2.354.988 2.384.084 100,00 (1,22)

Fonte: SIAFI
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Nesse contexto, destaca-se a FUNAI pela alta representatividade entre todos os órgãos 
vinculados ao MJSP, com R$ 102,55 bilhões (96,59%), conforme “Figura 02”. Os órgãos 
vinculados apresentaram, em sua maioria, a seguinte distribuição de seus bens imóveis 
em relação aos seus ativos totais:

a) FUNAI, 98,41% (R$ 100.917.961 mil) com Fazendas, Parques e Reservas; 

b) PF, 72,19% (R$ 1.512.278 mil) por Edifícios com 47,28% (R$ 990.496 mil) e Terrenos e 
Glebas com 24,91% (R$ 521.782 mil);

c) PRF, 71,80% (R$ 710.314 mil) por Edifícios, com 27,79% (R$ 274.955 mil); Obras em 
andamento, com 22,12% (R$ 218.802 mil); e Terrenos e Glebas, com 21,89% (R$ 216.557 mil);

d) MJSP, 92,66% (R$ 355.210 mil) representado pela conta de Edifícios;

e) FUNPEN, 51,70% (R$ 61.961 mil) em Presídios / Delegacias;

f) FUNAD, 59,23% (R$ 22.525 mil) em Fazendas, Parques e Reservas; e

g) CADE, 100% (R$ 41 mil) em Benfeitorias em Propriedade de Terceiros.

De acordo com a “Tabela 2”, os bens de uso especial, destinados ao serviço ou 
estabelecimento da Administração Pública, corresponderam a 99,54% do total dos bens 
imóveis, perfazendo o montante de R$105,69 bilhões em 31/12/2019. 

Figura 02 – Bens Imóveis – por órgão
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Destaca-se, como demonstrado na “Tabela 3”, a conta Fazendas, Parques e Reservas da Funai que representou 99,98% do total dos bens de uso 
especial do MJSP.

Tabela 02 – Composição dos Bens Imóveis – por conta contábil (R$ milhares)

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)

Bens de Uso Especial 105.685.924 101.346.279 99,54 4,28

Bens Imóveis em Andamento 421.864 326.711 0,40 29,12

Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 27.402 27.285 0,03 0,43

Instalações 27.947 11.834 0,03 136,17

Bens Dominicais 6.931 3.473 0,01 99,55

Demais Bens Imóveis 568 568 0,00 0,00

Subtotal 106.170.637 101.716.150 100,00 4,38

Depreciação / Amortização Acumulada (38.532) (18.443) (0,04) 108,92

Total líquido 106.132.105 101.697.706 99,96 4,36
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DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)

Fazendas, Parques e Reservas 100.940.487 97.036.345 95,51 4,02

- FUNAI 100.917.961 - 99,98 - 

- Demais órgãos 22.526 - 0,02 - 

Edifícios 421.864 326.711 0,40 29,12

Complexos / Fábricas / Usinas 421.864 326.711 0,40 29,12

Presídios / Delegacias 27.947 11.834 0,03 136,17

Terrenos / Glebas 27.402 27.285 0,03 0,43

Salas 27.402 27.285 0,03 0,43

Postos de Fiscalização 6.931 3.473 0,01 99,55

Demais bens imóveis de uso especial 27.947 11.834 0,03 136,17

Total dos bens de uso especial 105.685.924 101.346.279 100,00 4,28

Tabela 03 - Bens de Uso Especial – por tipo (R$ milhares)
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Nota 03 – Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo - BP

No quarto trimestre de 2019, restaram contabilizados R$ 841.593 mil para despesas com pessoal, que representaram 61,06% do total do Passivo Exigível. 
Desse montante, 87,44% (R$ 735.874 mil) foram referentes a salários, remunerações, benefícios e férias da PF e PRF; correspondendo, respectivamente, a 
60,74% (R$ 486.017 mil) e 31,23% (249.857 mil); sendo, portanto, os órgãos mais representativos com relação às obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e assistenciais a pagar do MJSP, conforme demonstrado na “Figura 3”. Na “Tabela 4” verifica-se a composição das respectivas obrigações por órgão, 
sendo destaques a PF e a PRF, totalizando 90,67% das obrigações. Na “Tabela 5” evidenciam-se as obrigações por tipo de obrigação, sendo 99,70% do 
montante representado pela conta Pessoal a pagar. Ainda, o aumento de 1.434% da conta Precatórios de Pessoal em relação ao exercício anterior foi 
representado em 99,02% (R$ 19.618 mil) pela Funai, relativo ao reconhecimento de obrigação a pagar do exercício 2020; e 0,98% (R$ 193 mil) pelo CADE, 
relativo a precatórios alimentares a serem pagos em 2020.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 AV% AH%

PF 487.201 338.481 54,73 43,94

PRF 249.962 222.305 35,94 12,44

FUNAI 59.493 24.748 4,00 140,40

MJSP 42.953 32.096 5,19 33,83

CADE 1.984 844 0,14 135,06

FUNAI - Patrimônio 
Indígena - 3 0,00 -

FNSP - 1 0,00 -

Total 841.593 618.477 100,00 36,07

Figura 03 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar 
a Curto Prazo – por órgão

Tabela 04 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar 
a Curto Prazo – por órgão
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Descrição 31/12/2019 31/12/2018 AV% AH%

Pessoal a Pagar 820.427 616.597 99,70 33,06
Precatórios de 
Pessoal 19.811 1.291 0,21 1.434,27

Entidades de 
Previd. Privada e 
Complementar

1.255 452 0,07 177,85

Benefícios 
Previdenciários 94 71 0,01 32,16

Benefícios 
Assistenciais a 
Pagar

5 48 0,01 -90,09

FGTS 1 0 0,00 -
Total Geral 841.593 618.459 100,00 36,08

Tabela 05 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar 
a Curto Prazo – por tipo

Figura 04 – Demais Obrigações a Curto Prazo – por conta contábil 

Nota 04 – Demais Obrigações a Curto Prazo - BP

As “Demais Obrigações a Curto Prazo” registradas no Balanço 
Patrimonial representaram, no 4º trimestre de 2019, 37,55% (R$ 
517.519 mil) do total do Passivo Exigível e consolidam, pelos valores 
mais representativos, os convênios e instrumentos congêneres, 
consignações, transferências financeiras a comprovar relacionadas a 
Termos de Execução Descentralizada - TED, obrigações com entidades 
federais, depósitos não judiciais, precatórios de terceiros, dentre outros.

Os Convênios e Instrumentos Congêneres a pagar representaram, 
conforme “Figura 4”, o maior impacto na referida rubrica, de 40,79% 
(R$ 211.117 mil), sendo o FUNPEN o órgão de maior destaque em 
relação ao saldo total, 93,41% (R$ 197.204 mil), em razão da execução 
dos repasses de recursos à Unidade Gestora operacionalizada pela 
Caixa Econômica Federal.

Com relação às Consignações, que representaram 21,95% (R$ 113.615 
mil) do saldo da rubrica Demais Obrigações a Curto Prazo, 38,97% (R$ 
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44.274 mil) refere-se às retenções de empréstimos e financiamentos; 17,91% (R$ 20.353 mil) às pensões alimentícias; e 13,65% (R$ 15.511 mil) aos 
planos de previdência e assistência médica. Totalizando 70,54% (R$ 80.139 mil) do total das referidas obrigações.

Na análise comparativa, ou seja, em relação a dezembro de 2018 houve crescimento de 133,77% (R$ 296.135 mil), sendo 45,15% (R$ 133.698 mil) do 
respectivo valor representado pelos convênios e instrumentos congêneres a pagar do FUNPEN; e 35,75% (R$ 105.854 mil) relativo às transferências 
financeiras a comprovar - TED, que devido à implantação de nova rotina pela STN - apropriação de ativos na UG descentralizadora e de passivo na UG 
recebedora, decorrente de recursos orçamentários e financeiros não utilizados - gerou a inexistência do referido saldo no encerramento do exercício 
de 2018, evidenciado na “Tabela 6”.

Demais Obrigações a Curto Prazo 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)
Convênios e Instrumentos Congêneres a Pagar 211.117 64.206 40,79 228,82
Fundo Penitenciário Nacional 197.204 63.506 38,11 210,53
Fundo Nacional de Segurança Pública 13.317 0 2,57 - 
Ministério da Justiça e Segurança Pública 596 500 0,12 19,28
Fundo Nacional Antidrogas 0 200 - (100,00)
Consignações 113.615 107.627 21,95 5,56
Polícia Federal  52.454 49.636 10,14 5,68
Polícia Rodoviária Federal 45.530 43.888  8,80 3,74
Ministério da Justiça e Segurança Pública 9.434 7.905 1,82 19,34
Fundação Nacional do Índio 6.126 5.927 1,18 3,36
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 68 92 0,01 (26,17)
Fundo Penitenciário Nacional 4 177 0,00 (97,91)
Fundo Nacional de Segurança Pública - 2 - - 
Transferências Financeiras a Comprovar - TED 105.854 0 20,45  
Fundo Nacional de Segurança Pública 53.461 0 10,33 - 
Polícia Rodoviária Federal 28.009 0 5,41 -
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Fundação Nacional do Índio 16.747 0 3,24  -
Ministério da Justiça e Segurança Pública 3.708 0 0,72 -
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 3.229 0 0,62  -
Polícia Federal 700 0 0,14 -
Obrigações com Entidades Federais - Consolid. 30.623 22.500 5,92 36,10
Polícia Federal 30.623 22.500 5,92 36,10
Depósitos não judiciais 26.925 19.663 5,20 36,93
Polícia Rodoviária Federal 26.835 19.606 5,19 36,87
Polícia Federal 87 42 0,02 107,65
Ministério da Justiça e Segurança Pública 3 6 0,00 (58,69)
Fundo Penitenciário Nacional 0 0 0,00 - 
Fundação Nacional do Índio 0 0 0,00 4,31
Fundo Nacional de Segurança Pública 0 9 - (100,00)
Precatórios de Terceiros 26.701 3.101 5,16 760,94
Fundação Nacional do Índio 26.523 3.101 5,13 755,20
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 178 0 0,03 -
Demais obrigações a Curto Prazo - demais contas 2.683 4.287 0,52 (37,41)
Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.331 3.336 0,26 (60,10)
Fundo Penitenciário Nacional 643 429 0,12 49,99
Polícia Federal 369 225 0,07 63,73
Fundação Nacional do Índio 174 242 0,03 (28,17)
Polícia Rodoviária Federal 121 48 0,02 151,92
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 43 0 0,01 - 
Fundo Nacional de Segurança Pública 3 7 0,00 (64,11)
Total 517.519 221.384 100,00 133,77
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Nota 05 – Resultados de Exercícios Anteriores - BP

Em 2019, o “Resultado de Exercícios Anteriores” representou 96,00% (R$  110.406.571 mil) do total do patrimônio líquido; sendo 89,49% (R$ 98.789.098 
mil) decorrentes, prioritariamente, de resultados superavitários, provenientes de exercícios anteriores, conforme “Tabela 7”, decorrentes de reavaliações, 
incorporações, entre outras valorizações de bens imóveis da FUNAI, assim como, imóveis residenciais, edifícios, terrenos e glebas, represas e açudes, 
fazendas, parques e reservas.

Tabela 07 – Superávits ou Déficits Acumulados – composição por órgão

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)

SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fundação Nacional do Índio 98.789.098 98.389.004 89,49 0,41

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 4.212.849 282.376 3,82 1.391,93

Departamento de Polícia Federal 3.279.609 3.026.609 2,97 8,36

Departamento e Polícia Rodoviária Federal 1.568.275 1.291.620 1,42 21,42

Fundo Penitenciário Nacional 1.150.180 1.101.860 1,04 4,39

Ministério da Justiça e Segurança Pública 901.223 1.158.640 0,82 (22,22)
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Fundo Nacional de Segurança Pública 224.271 138.370 0,20 62,08

Fundo Nacional Antidrogas 144.097 123.400 0,13 16,77

Fundo de Defesa de Direitos Difusos 50.093 46.267 0,05 8,27

Subtotal (A) 110.319.695 105.558.147 99,25 4,51

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Departamento de Polícia Federal (10.840) (535) (0,01) 1.925,77

Ministério da Justiça e Segurança Pública (2.308) 284.262 (0,00) (100,81)

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (2.062) 652 (0,00) (416,37)

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (484) (8.529) (0,00) (94,33)

Fundo Nacional de Segurança Pública (111) 4.147 (0,00) (102,67)
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Fundação Nacional do Índio (87) (483) (0,00) (82,02)

Fundo Penitenciário Nacional (45) 22.627 (0,00) (100,20)

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (37) 0 (0,00) -

Fundo Nacional Antidrogas 200 0 0,00 -

Subtotal (B) (15.775) 302.141 (0,01) (105,22)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS

Ministério da Justiça e Segurança Pública 86.876 86.876 0,08 0,00

Subtotal (B) 86.876 86.876 0,08 0,00

Total (A+B) 110.406.571   105.645.023 100,00 4,51

Nota 06 – Obrigações Contratuais a Executar - BP

A “Figura 5”, apresenta o volume financeiro de obrigações contratuais distribuídas por órgão do MJSP. A PF totalizou 46,02% (R$ 910.288 mil), no 4º 
trimestre de 2019, sendo que, desse montante, 77,89% (R$ 708.982 mil) são referentes à contratos de serviços.



341

Figura 05 - Obrigações Contratuais - por órgão contratante
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Na “Tabela 8”, a seguir, evidencia-se as dez maiores empresas contratadas em razão do volume financeiro, no 4º trimestre de 2019. 

O Serpro - Sede - Brasília teve maior representação, com 11,44% (R$ 226.290 mil), seguido da Casa da Moeda do Brasil, com 10,98% (R$ 217.253 mil) 
do total das obrigações contratuais do MJSP.

Estão relacionadas as 38 empresas, na “Tabela 9”, que apresentaram valores contratados superiores a R$ 10 milhões, as quais representaram 59,64% 
(R$ 1.179.621 mil) do total contratado.

Tabela 08 – 10 Maiores Contratados – por órgão (R$ milhares)

CONTRATADO 31/12/2019 AV (%)
1º Serpro - Sede - Brasília 226.290 11,44

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 231 0,01
Departamento de Polícia Federal 46.108 2,33
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 14.481 0,73
Fundação Nacional do Índio 393 0,02
Fundo Nacional de Segurança Pública 0 0,00
Ministério da Justiça e Segurança Pública 165.077 8,35

2º Casa da Moeda do Brasil 217.253 10,98
Departamento de Polícia Federal 197.033 9,96
Ministério da Justiça e Segurança Pública 20.220 1,02

3º Caixa Econômica Federal 48.064 2,43
Fundo Penitenciário Nacional 4.279 0,22
Ministério da Justiça e Segurança Pública 43.785 2,21

4º HPE Automotores do Brasil Ltda 45.441 2,30
Departamento de Polícia Federal 36.030 1,82
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 9.411 0,48
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5º Ford Motor Company Brasil Ltda 36.624 1,85
Fundo Nacional de Segurança Pública 36.624 1,85

6º Indústria de Material Bélico do Brasil 34.421 1,74
Fundo Nacional de Segurança Pública 34.421 1,74

7º Estrutural Empreendimentos Ltda 33.564 1,70
Fundação Nacional do Índio 33.564 1,70

8º Claro S.A. 31.330 1,58
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 166 0,01
Departamento de Polícia Federal 22.950 1,16
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 2.993 0,15
Fundação Nacional do Índio 716 0,04
Fundo Nacional de Segurança Pública 2 0,00
Fundo Penitenciário Nacional 70 0,00
Ministério da Justiça e Segurança Pública 4.435 0,22

9º Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda 28.713 1,45
Departamento de Polícia Federal 25.000 1,26
Fundo Nacional de Segurança Pública 3.713 0,19

10º Ticket Soluções Hdfgt S.A. 28.713 1,45
Departamento de Polícia Federal 17.125 0,87
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 5.528 0,28
Fundação Nacional do Índio 5.793 0,29
Fundo Nacional de Segurança Pública 264 0,01
Ministério da Justiça e Segurança Pública 3 0,00

Total - 10 maiores 730.415 36,93
Total Contratados 1.977.907 100,00
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Tabela 09 – Acima de 10 milhões – por órgão (R$ milhares)

CONTRATADO 31/12/2019 AV (%)
Serpro - Sede - Brasília 226.290 11,44
Casa da Moeda do Brasil 217.253 10,98
Caixa Econômica Federal 48.064 2,43
HPE Automotores do Brasil Ltda 45.441 2,30
Ford Motor Company Brasil Ltda 36.624 1,85
Indústria de Material Bélico do Brasil 34.421 1,74
Estrutural Empreendimentos Ltda 33.564 1,70
Claro S.A. 31.330 1,58
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda 28.713 1,45
Ticket Soluções Hdfgt S.A. 28.713 1,45
Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda 24.475 1,24
Valid Soluções S.A. 23.873 1,21
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 23.466 1,19
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 21.334 1,08
Normandia Engenharia Ltda 19.986 1,01
General Motors do Brasil Ltda 19.610 0,99
Ticket Serviços S.A. 18.407 0,93
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. 17.964 0,91
Artel recursos humanos Eireli - EPP 17.140 0,87
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Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda 15.938 0,81
Construtora Carajas Ltda 15.788 0,80
Serpro - Regional Brasília 15.774 0,80
Contratos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal não Classificados 15.416 0,78
Rontan Eletro Metalúrgica Ltda 15.325 0,77
Oi S.A. - em Recuperação Judicial 15.154 0,77
Construtora RV Ltda 14.251 0,72
Condor S.A. Indústria Química 14.235 0,72
Algar Tecnologia e Consultoria S.A. 14.080 0,71
Oikos Construções Ltda - EPP 14.025 0,71
Banco do Brasil S.A. 13.892 0,70
Victória Empreendimentos e Participações Ltda 13.270 0,67
Alvaro Pinto Llorca 13.265 0,67
Embraer S.A. 12.905 0,65
Lenovo Comercial e Distribuição Limitada 12.903 0,65
Brasoftware Informática Ltda 12.400 0,63
Helisul Táxi Aéreo Ltda 12.121 0,61
Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda 11.852 0,60
Petrobrás Distribuidora S.A. 10.359 0,52
Total - Acima de 10 milhões 1.179.621 59,64

Total Geral 1.977.907 100,00
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Nota 07 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos - DVP

Com relação a 2018, 99,58% (R$ 6.979.600 mil) do crescimento nas “Valorizações e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos” foram decorrentes 
de “Ganhos com Incorporação de Ativo”, com aumento de R$ 2.151.389 mil, e “Reavaliação de Ativos”, com aumento de R$ 4.828.211mil, cujas principais 
justificativas foram destacadas a seguir.

Em dezembro de 2019, do total das “Variações Patrimoniais Aumentativas”, 43,29% (R$ 12.154.579 mil) foram referentes a “Valorizações e Ganhos com 
Ativos e Desincorporação de Passivos”. Do referido montante, 99,41% (R$ 12.083.019 mil) foram registros de “Ganhos com Incorporação de Ativos” e 
“Reavaliação de Ativos”, que totalizaram, respectivamente, 55,96% (R$ 6.801.563 mil) e 43,45% (R$ 5.281.456 mil).

Com relação aos “Ganhos com Incorporação de Ativos”, destacaram-se os seguintes registros contábeis:

a) PF: a Superintendência Regional no Estado do Amapá registrou R$ 4.916.876 mil em “Outros Ganhos com Incorporação de Ativo”, referente ao 
registro de bens imóveis de uso especial no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso Especial da União - SPIUNET, em abril de 2019, 
representando 72,29% do total da referida rubrica.

b) FUNAI: A Coordenação Regional de Ji-Paraná, em Rondônia, e a Coordenação Regional do Sul da Bahia registraram, respectivamente, R$ 427.047 mil 
e R$ 159.508 mil em “Outros Ganhos com Incorporação de Ativo”, referentes também ao registro de bens imóveis de uso especial no SPIUNET, ao longo 
do ano de 2019; ambas representando 8,62% do total da referida rubrica.

Com relação a “Reavaliação de Bens Imóveis”, 91,26% (R$ 4.819.749 mil) dos registros contábeis foram da FUNAI, nas Coordenações Regionais de 
Xavante, no Mato Grosso, e do Centro-leste do Pará, as quais representaram, respectivamente, 58,34% (R$ 3.080.940 mil) e 32,92% (R$ 1.738.808 mil) 
do total destas reavaliações.

Nota 08 – Pessoal e Encargos - DVP

No 4º trimestre de 2019, a rubrica “Pessoal e Encargos” apresentou 32,18% (R$ 7.553.057 mil) das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo representada, 
em maior proporção, pelas polícias Federal e Rodoviária Federal, que somaram 88,73% (R$ 6.701.592 mil), conforme “Tabela 10”. Nesse sentido, os 
mesmos órgãos representaram, na conta Remuneração a Pessoal, 69,26% (R$ 5.231.114 mil) do saldo da rubrica Pessoal e Encargos.
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DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)

Polícia Federal 4.078.913 3.976.199 54,00 2,58 

Benefícios a Pessoal 69.367 168.959 2,24 0,24 

Encargos Patronais 634.735 626.942 8,40 1,24 

Outras VPD - Pessoal e Encargos 50.556 82.844 0,67 (38,97)

Remuneração a Pessoal 3.224.255 3.097.454 42,69 4,09 

Polícia Rodoviária Federal 2.622.679 2.479.900 34,72 5,76 

Benefícios a Pessoal 205.590 150.306 2,72 6,78 

Encargos Patronais 392.172 385.708 5,19 1,68 

Outras VPD - Pessoal e Encargos 18.057 368 0,24 4.811,17 

Remuneração a Pessoal 2.006.860 1.943.518 26,57 3,26 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 425.704 398.578 5,64 6,81 

Benefícios a Pessoal 34.572 1.246 0,46 10,65 

Encargos Patronais 1.182 50.268 0,68 1,82 

Tabela 10 – Pessoal e Encargos – Por Órgão (R$ milhares)



348

Outras VPD - Pessoal e Encargos 3.663 3.106 0,05 17,94 

Remuneração a Pessoal 336.286 313.959 4,45 7,11 

Fundação Nacional do Índio 412.264 372.927 5,46 0,55 

Benefícios a Pessoal 17.707 17.804 0,23 (0,54)

Encargos Patronais 37.678 41.690 0,50 (9,63)

Outras VPD - Pessoal e Encargos 1.336 925 0,02 4,44 

Remuneração a Pessoal 355.543 12.508 4,71 3,77 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 13.495 3.827 0,18 (2,40)

Benefícios a Pessoal 661 768 0,01 (13,88)

Encargos Patronais 1.104 2.911 0,01 (62,06)

Outras VPD - Pessoal e Encargos 459 102 0,01 350,94 

Remuneração a Pessoal 11.270 10.046 0,15 12,18 

Fundo Penitenciário Nacional 2 6 0,00 (57,48)

Encargos Patronais 2 6 0,00 (57,48)

Total Geral   7.553.057   7.241.437 100,00 4,30 
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Destaca-se, na análise comparativa entre os períodos, a variação expressiva na conta “Outras VPD - Pessoal e Encargos”, como a seguir e representado 
na “Tabela 11”:

a)  Aumento de 100,00% em relação a 2018, de auxílio financeiro a candidatos participantes de curso de formação para o exercício de cargo decorrente 
de concurso público, sendo 48,82% (R$ 17.963 mil) da PF; e 48,09% (R$ 17.693 mil) da PRF. Totalizando 96,91% (R$ 35.657 mil) do total da conta Auxílio 
a Participantes de Curso e Pessoas Físicas;

b) A conta Pessoal Requisitado de Outros Órgãos apresentou redução de 58,76% (R$ 48.699 mil), sendo impactado majoritariamente pela PF, que foi 
responsável por 43,65% (R$ 32.330 mil) do saldo total da rubrica Outras VPD - Pessoal e Encargos, apresentando uma variação decrescente de 60,68% 
(R$ 49.883 mil) em relação a 2018.

Tabela 11 – Outras VPD – Por Conta Contábil (R$ milhares)

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AV (%) AH (%)

Auxílio a Participantes de Curso e Pessoas Físicas 36.792 925 49,67 3.876,61 

Polícia Federal 17.963 - 24,25 -

Polícia Rodoviária Federal 17.693 - 23,89 -

Fundação Nacional do Índio 1.135 925 1,53 22,71 

Pessoal Requisitado de Outros Órgãos 34.180 82.880 46,14 (58,76)

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 241 92 0,33 161,56 

Polícia Federal 32.330 82.213 43,65 (60,68)
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Polícia Rodoviária Federal 364 368 0,49  (0,94)

Fundação Nacional do Índio 201 - 0,27 -

Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.044 206 1,41 406,03 

Pessoal Requisitado de Outros Entes 2.671 2.893 3,61 (7,66)

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 52 - 0,07 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 2.619 2.893 3,54  (9,46)

Indenizações e Restituições Trabalhistas 428 647 0,58  (33,76)

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 166 10 0,22 1.610,29 

Departamento de Polícia Federal 262 630 0,35  (58,42)

Ministério da Justiça e Segurança Pública - 7 -  (100,00)

Total Geral 74.072 87.344    100,00 (15,20)

Nota 09 – Desincorporação de Ativos – DVP

Com relação a 2018, 99,58% (R$ 6.979.600 mil) do crescimento nas “Valorizações e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos” foram decorrentes 
de “Ganhos com Incorporação de Ativo”, com aumento de R$ 2.151.389 mil, e “Reavaliação de Ativos”, com aumento de R$ 4.828.211mil, cujas principais 
justificativas foram destacadas a seguir.

Em dezembro de 2019, na análise, por conseguinte, do total das “Variações Patrimoniais Diminutivas”, 29,10% (R$ 6.830.439 mil) foram referentes a 
“Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos”. Do referido montante, 99,78% (R$ 6.815.620 mil) foram registros de “Desincorporação 



351

de Ativos” e “Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas”, que totalizaram, respectivamente, 73,83% (R$ 5.042.861 mil) e 25,95% 
(R$ 1.772.758 mil).

Com relação a “Desincorporação de Ativos”, destacou-se o registro contábil efetuado pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do 
Amapá, que efetuou a baixa de R$ 4.924.527 mil de bens imóveis de uso especial registrados em duplicidade no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Imobiliário de uso Especial da União - SPIUNET, em abril de 2019, representando 97,65% do total contabilizado na referida rubrica.

Com relação a “Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas”, 84,90% (R$ 1.504.989 mil) dos registros contábeis foi da FUNAI, na 
Coordenação Regional de Xavante, no Mato Grosso, referente a desvalorização de bens imóveis de uso especial registrados no SPIUNET.

Nota 10 – Demais Receitas Patrimoniais - BO

No 4º trimestre de 2019, a rubrica Demais Receitas Patrimoniais apresentou o saldo de 28,65% (R$ 1.138.424 mil) em relação ao total das receitas 
correntes. A totalidade do saldo decorre da receita de concursos de prognósticos, que são todos e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, 
apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípicas, geridos pela Caixa Econômica Federal.

Em destaque na “Tabela 12” verifica-se que 96,93% da receita realizada decorre de Prognósticos Numéricos que são, especificamente: Dupla-sena, 
Lotofácil, Lotomania, Megassena e Quina.

Verifica-se que o FNSP representou 90,14% (R$ 1.026.208 mil) da receita realizada; e o Fundo Penitenciário Nacional 9,86% (R$ 112.217 mil).

Tabela 12 – Demais Receitas Patrimoniais – por órgão (R$ milhares)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LÍQUIDA) 31/12/2019 AV (%)
Fundo Nacional de Segurança Pública 1.026.208 90,14 

Participação da União em Receitas de Loteria de Prognóstico Específico 10.096 0,89 

Participação da União em Receitas de Loteria de Prognósticos Numéricos 995.882 87,48 
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Participação da União em Receita de Loteria Esportiva 8.356 0,73 

Participação da União em Receita de Loteria Federal 11.874 1,04 

Fundo Penitenciário Nacional 112.217 9,86 

Participação da União em Receitas de Loteria de Prognóstico Específico 2.019 0,18 

Participação da União em Receitas de Loteria de Prognósticos Numéricos 107.547 9,45 

Participação da União em Receita de Loteria Esportiva 727 0,06 

Participação da União em Receita de Loteria Federal 1.924 0,17 

Total 1.138.424 100,00

Nota 11 – Receitas - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais – BO

No 4º trimestre de 2019, a rubrica Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais apresentou o saldo de 46,30% (R$ 1.839.555 mil) em relação ao total das 
receitas correntes.

Na análise, a PRF obteve destaque na conta contábil Multas Previstas em Legislação Específica correspondente a 62,58% (R$ 1.151.150 mil) do total da 
referida arrecadação, evidenciado na “Tabela 13”.

A receita líquida orçamentária relativa às multas arrecadadas pelo Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD, as quais têm por finalidade promover ações 
de reparação e de prevenção de danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por 
infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos, representaram 34,20% (R$ 629.197 mil) do total da receita orçamentária com “Multas 
Administrativas, Contratuais e Judiciais”. Ambas somaram 96,78% (R$ 1.780.346 mil).
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LÍQUIDA) 31/12/2019 AV (%)

Multas Previstas em Legislação Específica 1.189.514                 64,66 

Polícia Rodoviária Federal 1.151.150 62,58 

Polícia Federal 34.077 1,85 

Fundo Penitenciário Nacional 3.495 0,19 

Fundo Nacional Antidrogas 715 0,04 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 78 0,00 

Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos 629.197 34,20 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 629.197 34,20 

Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 20.609 1,12 

Fundo Penitenciário Nacional 20.609 1,12 

Multas e Juros Previstos em Contratos 235 0,01 

Polícia Rodoviária Federal 234 0,01 

Fundação Nacional do Índio 1 0,00 

Total 1.839.555 100,00 

Tabela 13 - Receitas - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
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Nota 12 – Resultado Orçamentário – Déficit – BO 

O Resultado Orçamentário é o confronto entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. No 4º trimestre de 2019, o resultado orçamentário 
apresentado pela PF e pela PRF impactaram, respectivamente, 55,73% (R$ 6.863.774 mil) e 31,97% (R$ 3.937.560 mil), no déficit de R$ 12.316.959 mil 
do MJSP, conforme demonstrado na “Tabela 14” e na “Figura 6”. Ambos os órgãos somaram 87,69% (R$ 10.801.333 mil) do resultado total apresentado 
em dezembro de 2019.

Tabela 14 – Resultado Orçamentário – Déficit (R$ milhares)

ÓRGÃO UGE Receita Orçamentária 
(Líquida) Despesas Empenhadas Resultado Orçamentário AV (%)

PF 720.910 7.584.684 (6.863.774) 55,73

PRF 1.172.225 5.109.785 (3.937.560) 31,97

MJSP 2.876 1.309.065 (1.306.188) 10,60

FUNAI 632 638.442 (637.810) 5,18

FUNPEN 295.592 601.655 (306.063) 2,48

CADE 38.233 65.653 (27.420) 0,22

FUNAD 91.908 6.368 85.540 (0,69)

FNSP 1.026.208 759.295 266.913 (2,17)

FDDD 633.495 224.093 409.402 (3,32)

Total 3.982.079 16.299.039 (12.316.959) 100,00
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Figura 06 – Resultado Orçamentário – Déficit – por órgão
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Nota 13 – Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - BO

Do total das despesas empenhadas com “Pessoal e Encargos Sociais”, 93% (R$ 10.436.394 mil) foram efetivamente pagas até o 4º trimestre de 2019, 
sendo que o CADE foi o órgão que obteve a maior execução, ou seja, 93,81%. Com relação as despesas empenhadas, a PF foi responsável pelo maior 
volume, 54,86% (R$ 6.155.729 mil), seguido da PRF, responsável por 36,42% (R$ 4.087.391 mil) do total. Ambos os órgãos somaram 91,28% (R$ 10.243.119 
mil). A seguir, a “Tabela 15” evidencia o percentual das despesas com pessoal e encargos pagos em relação ao empenhado, de cada órgão.

Tabela 15 – Despesa de Pessoal e Encargos Sociais – Por Órgão (R$ milhares)

DESCRIÇÃO Despesa
Empenhada AV (%) Despesa a Liquidar

Inscrita em RPNP
Desp. Liquidada a 

Pagar Insc. em RPP
Despesa

Paga AV (%)  Execução 
(%)

PF 6.155.729 54,86 12.918 416.101 5.726.709 54,87 93,03 

Aposentadorias e Pensões 2.320.873 20,68 863 143.509 2.176.501 20,85 93,78 

Obrigações Patronais 629.299 5,61 298 - 629.001 6,03 99,95 

Outras Despesas 43.272 0,39 11.396 13.085 18.790 0,18 43,42 

Vencimentos e Vantagens Fixas 3.162.285 28,18 361 259.507 2.902.417 27,81 91,78 

PRF 4.087.391     36,42 - 261.356     3.826.035 36,66 93,61 

Aposentadorias e Pensões 1.710.417 15,24 - 108.384 1.602.033 15,35 93,66 

Obrigações Patronais 391.260 3,49 - - 391.260 3,75 100,00 

Outras Despesas 8.128 0,07 - 438 7.690 0,07 94,61 

Vencimentos e Vantagens Fixas 1.977.586 17,62 - 152.534 1.825.052 17,49 92,29 
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MJSP 523.180 4,66 863 34.872 487.445 4,67 93,17 

Aposentadorias e Pensões 142.317 1,27 - 10.543 131.775 1,26 92,59 

Obrigações Patronais 50.775 0,45 - - 50.775 0,49 100,00 

Outras Despesas 11.111 0,10 863 340 9.907 0,09 89,17 

Vencimentos e Vantagens Fixas 318.978 2,84 - 23.989 294.989 2,83 92,48 

FUNAI 442.718 3,95 30.024 28.140 384.554 3,68 86,86 

Aposentadorias e Pensões 177.305 1,58 6.569 9.149 161.587 1,55 91,14 

Obrigações Patronais 44.645 0,40 7.094 1 37.550 0,36 84,11 

Outras Despesas 10.356 0,09 1.449 251 8.657 0,08 83,59 

Vencimentos e Vantagens Fixas 210.413 1,88 14.912 18.739 176.761 1,69 84,01 

CADE 12.419 0,11 - 768 11.651        0,11          93,81 

Aposentadorias e Pensões 734 0,01 - 58 676 0,01 92,13 

Obrigações Patronais 1.104 0,01 - -   1.104 0,01 100,00 

Outras Despesas 928 0,01 - 85 843 0,01 90,88 

Vencimentos e Vantagens Fixas 9.654 0,09 - 626 9.028 0,09 93,52 

Total Geral 11.221.437 100,00 43.805 741.237 10.436.394 100,00 93,00 
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Nota 14 – Segurança Pública – DFC

Os desembolsos relativo ao Pessoal e Demais Despesas, relacionados 
à Segurança Pública, representaram 49,47% (R$ 7.288.113 mil), em 
dezembro de 2019, do total apresentado nas Demonstrações dos Fluxos 
de Caixa. 

A PF e a PRF compreenderam, respectivamente, 57,92% (R$ 4.221.516 mil) 
e 34,90% (R$ 2.543.388 mil), somando 92,82% do total dos desembolsos, 
conforme apresentado na “Figura 7”.

Na “Tabela 16” estão evidenciados os desembolsos que representaram 
valores acima de 10 milhões, sendo que o item “Subsídios” representou 
58,56% (R$ 4.268.014 mil) do total da rubrica Segurança Pública.

Figura 07 - Segurança Pública - Desembolsos - por órgão

Tabela 16 – Acima de 10 milhões – por item (R$ milhares)

ITEM DESEMBOLSOS - PESSOAL E DEMAIS DESPESAS - POR 31/12/2019 AV (%)

1 Subsídios 4.268.014 58,56 

2 13º Salário 406.632 5,58

3 Diárias no País 241.440 3,31 

4 Serviços Gráficos e Editoriais 228.068 3,13 

5 Vencimentos e Salários 191.332 2,63 

6 Gratificação por Exercício de Cargo Efetivo 182.015 2,50 

7 Auxílio-Alimentação Civis 139.863 1,92 

Fonte: SIAFI
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8 Ferias - 1/3 Constitucional 129.698 1,78 

9 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica 90.432 1,24 

10 Limpeza e Conservação 66.845 0,92 

11 Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional 62.991 0,86 

12 Abono de Permanência 61.715 0,85 

13 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 58.206 0,80 

14 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 56.070 0,77 

15 Serviços de Energia Elétrica 54.409 0,75 

16 Passagens para o País 49.188 0,67 

17 Vigilância Ostensiva 46.961 0,64 

18 Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão 43.043 0,59 

19 Hospedagens de Sistemas 40.368 0,55 

20 Comunicação de Dados e Redes em Geral 39.225 0,54 

21 Diárias a Colaboradores Eventuais no País 38.722 0,53 

22 Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento 36.905 0,51 

23 Auxílio a Participantes de Curso de Formação 35.657 0,49 

24 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares 34.885 0,48 

25 Serviços Técnicos Profissionais de TIC 34.740 0,48 

26 Serviços de Comunicação em Geral 32.054 0,44 

27 Locação de Imóveis 30.800 0,42 
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28 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis 27.367 0,38 

29 Gratificação por Encargo de Curso e Concurso – GECC 24.993 0,34 

30 Material p/ Manutenção de Veículos 24.482 0,34 

31 Auxílio-Creche Civil 21.966 0,30 

32 Serviço de Seleção e Treinamento 20.572 0,28 

33 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor 20.168 0,28 

34 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da APF 19.168 0,26 

35 Material para Comunicações 18.559 0,25 

36 Adicional de Insalubridade 17.389 0,24 

37 Retribuição Básica no Exterior - Civil (Lei 5.809/1972) 15.910 0,22 

38 Suprimento de Aviação 15.424 0,21 

39 Serviços em Itens Reparáveis de Aviação 15.074 0,21 

40 Indenizações 13.886 0,19 

41 Ajuda de Custo - Pessoal Civil 13.081 0,18 

42 Manutenção e Conserv. de Veículos 12.716 0,17 

43 Auxílio-Transporte Civis 11.376 0,16 

44 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação 11.028 0,15 

45 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 10.791 0,15 

46 Explosivos e Munições 10.042 0,14 

47 Demais Desembolsos 263.843 3,62 

Total dos Desembolsos        7.288.113 100,00 
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Nota 15 – Aquisição de Ativo não Circulante - DFC

Aquisições de Ativo não Circulante integraram 88,94% (R$ 599.126 mil) dos 
desembolsos do total dos Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento registradas 
na DFC, em dezembro de 2019, sendo 74,05% (R$ 443.650 mil) assim registrados:

Figura 08 –Aquisição de Ativo não Circulante – por item 

A “Figura 8” destaca o total das aquisições por item, 
sendo que a PRF apresentou o maior impacto nas 
aquisições, destacando-se 18,09% (R$ 108.366 mil) 
relativo a veículos de tração mecânica; e 4,01% (R$ 
24.049 mil) relativo a aeronaves, totalizando 22,10% 
(R$ 132.414 mil) do total da conta Aquisição de Ativo 
Não Circulante. Nesse sentido, a PF representou o maior 
valor em relação as aquisições na área de material e 
equipamentos de TIC, somando 19,76% (R$ 118.389 mil) 
do total da conta Aquisição de Ativo Não Circulante.

Cabe ressaltar que as PRF e PF foram responsáveis por 
73,40% (R$ 439.775 mil) do total das Aquisições de 
Ativo Não Circulante, cujos valores corresponderam, 
respectivamente, a 39,90% (R$ 239.061 mil) e 33,50% 
(R$ 200.714 mil), destacado na “Figura 9”.

Fonte: SIAFI

a) Material e Equipamentos de TIC (Informática), 28,97% 
(R$ 173.540 mil);

b) Veículos de Tração Mecânica, 27,69% (R$ 165.912 mil); 

c) Obras em Andamento, 17,39% (R$ 104.198 mil).
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Figura 09 – Aquisição de Ativo não Circulante – Por Órgão
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Nota 16 – DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do MJSP, com 
relação aos ajustes de exercícios anteriores, os quais corresponderam a 
-0,01% (R$ -12.138 mil) do saldo final da DMPL no 4º trimestre de 2019, 
87,21% (R$ -10.586 mil) foram assim registrados:

a) “Salários, Remunerações e Benefícios”, 66,79% (R$ -8.107 mil); e

b) “Contas a Pagar Credores Nacionais”, 20,42% (R$ -2.479 mil);

Cabe ressaltar que a PF foi responsável por 79,96% (R$ -9.706 mil) do 
total de “Ajustes de Exercícios Anteriores”.

No que se refere a reserva de reavaliação de ativos, correspondente a 
R$ -3.642 mil do saldo final da DMPL em dezembro de 2019, 69,30% (R$-
2.524 mil) foram assim constituídas:

a) Veículos de tração mecânica, 16,64% (R$ -606 mil);

b) Softwares, 14,38% (R$ -524 mil);

c) Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, 13,51% (R$ 
-492 mil);

d) Equipamentos de proteção, segurança e socorro, 13,44% (R$ -489 mil); 
e

e) Armamentos, 11,33% (R$ -413 mil).

A PRF e PF representaram, respectivamente, 46,56% (R$ -1.696 mil) e 
31,13% (R$ -1.134 mil) do total de “Reserva de Reavaliação de Ativos”.

O superávit de R$ 4.608.689 mil apresentado no resultado do exercício, 
o qual representou 4,01% do saldo patrimonial líquido, foi impactado 
principalmente por:

- “Transferências e Delegações Recebidas” e “Valorização e Ganhos 
com Ativos e Desincorporação de Passivos”; correspondentes, 
respectivamente, a 45,76% (R$ 13.296.337 mil) e 43,29% (R$ 5.145.410 
mil), somando 89,05% (R$ 18.441.748 mil) das ações patrimoniais 
aumentativas; e 

- “Pessoal e Encargos”, “Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de 
Passivos” e “Benefícios Previdenciários e Assistenciais”; correspondentes, 
respectivamente, a 32,18% (R$ 7.553.057 mil), 29,10% (R$ 6.830.439 
mil) e 17,91% (R$ 4.203.561 mil), somando 79,20% (18.587.057 mil) das 
variações patrimoniais diminutivas.

O saldo restante de R$ 110.406.576 mil, do início do exercício de 2019, 
foi proveniente de exercícios anteriores, não sendo objeto desta análise.
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A Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento – SPO integra a estrutura 
da Secretaria Executiva do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública - MJSP, 
conforme previsão do Decreto nº 9.662 
de 1º de janeiro de 2019, alterado pelo 
Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 
2019. As suas competências regimentais 
encontram-se estabelecidas na Portaria 
MJSP nº 1.222, de 21 de dezembro de 
2017, que são, entre outras:  planejar, 
coordenar e supervisionar a execução das 

atividades das Coordenações-Gerais de Gestão Estratégica e Inovação 
Institucional e de Orçamento e Finanças, bem como da Coordenação de 
Contabilidade junto ao MJSP, 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 MJSP e o órgão central de cada sistema da 
administração pública federal, a saber:

A SPO atua junto à Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP do Ministério 
da Economia (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 MJSP. 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 MJSP e principal articulador junto ao órgão 
central do SIPEC.

A SPO atua, por fim, coordenando o apoio à gestão estratégica do 
MJSP, que congrega a alta gestão do Ministério no Comitê de Gestão 
Estratégica, nos termos das portaria nº 86 de 29 de janeiro de 2019 e nº 
675 de 14 de agosto de 2017, repactuado por meio da Portaria nº 521, 
de 15 de maio de 2019. A  gestão da SPO está alinhada ao Planejamento 
Estratégico Institucional do MJSP, notadamente com o Mapa Estratégico 
e a Cadeia de Valor Integrada, conforme Resolução CGE nº7, de 30 de 
setembro de 2019.

Das ações realizadas pela SPO em 2019, destacam-se, a seguir, os 
resultados que impactaram positivamente a gestão estratégica do 
MJSP:

• Painel de Custos, Transparência e Controle: trata-se de uma 
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visão panorâmica dos principais tipos de custos do MJSP, 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 MJSP com intuito de auxiliar o trabalho dos parlamentares 
na elaboração e indicação de emendas ao Orçamento Geral da União 
de 2020. Contém os principais programas e projetos priorizados pelo 
Ministério, com as devidas finalidades e justificativas e o público 
beneficiário das eventuais emendas ao orçamento para o exercício de 
2020.

• Plano de Análise da Integralidade de Restos a Pagar: Em 2019 foi 
implementado um plano de ação para que todos os empenhos inscritos 
em restos a pagar no MJSP 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, em 
fevereiro de 2019, haviam sido cancelados, do orçamento sob a gestão 
das unidades que integram este relatório de gestão, 12,2 milhões de 
restos a pagar, sendo que no final do exercício de 2019 apurou-se um 
montante cancelado de 453,9 milhões.

• Conformidade da gestão orçamentária e financeira: Esta 
Subsecretaria 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.

• Gestão Orçamentária e Financeira: Em 2019, o Ministério recebeu 
dotação de R$ 16,6 bilhões. Desse total, foram empenhadas R$ 15,9 
bilhões, liquidadas R$ 13,2 bilhões e pagas despesas no montante de R$ 
12,4 bilhões, valor esse equivalente a 74,96 % do autorizado na LOA/2019.
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• Gestão de Emendas Parlamentares: Em 2019, o Ministério 
geriu 203 emendas individuais, relativas às unidades que integram 
este relatório de gestão. Ocorre que das 203 emendas, 201 foram 
priorizadas, ou seja, o parlamentar alocou limite de empenho para 
que pudessem ser executadas. Sendo assim, dos R$ 110.899.583 
priorizados, R$ 98.494.399,35 foram empenhados, o que representa 
88,81% de execução.

• Contigenciamento de Despesas: diante do contingenciamento 
orçamentário, foi necessária a gestão junto aos Órgãos Centrais dos 
Sistemas de Orçamento para ampliação dos limites de empenho. 
Essa atuação teve como objetivo evitar o impacto significativo 
sobre a execução das despesas. Além disso, foram feitas algumas 
reprogramações orçamentárias e ajustes de bloqueios, ao longo de 
2019, com o propósito de atender obrigações contratuais e garantir a 
continuidade das políticas públicas a cargo da Pasta. 

• Planejamento Estratégico: Diante da publicação do Decreto nº 
9.662, de 1º de janeiro de 2019, que aprovou a nova Estrutura Regimental 
e o Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 
MJSP, foi identificada a necessidade de adequação do Planejamento 
Estratégico 2015-2019. Foi realizada a revisão da estratégia entre os 
meses de janeiro e março, com ajustes em seu conteúdo de modo a 
realinhar os elementos estratégicos às novas diretrizes e prioridades da 
atual gestão. A revisão levou em consideração os principais desafios da 
pasta, como o combate à corrupção, ao crime organizado e à violência 
dentro de um ambiente de respeito às instituições e ao Estado de 
Direito, em parceria com os Estados e os Municípios, e com a integração 
dos órgãos de segurança pública.

• Mapa Estratégico: O Mapa Estratégico do MJSP vigente em 
2019 elencou 11 objetivos estratégicos a serem acompanhados ao 
longo do exercício. O documento consiste em uma representação 
visual da estratégia e que traduz o foco de atuação do órgão. Esse 
mapa foi elaborado a partir da metodologia Balanced Scorecard – 
BSC, com adaptação ao contexto da administração pública e possui as 
seguintes perspectivas: 

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.

• Instituição do Sistema de Governança do MJSP: A fim de 
organizar o processo decisório quanto à gestão estratégica, à gestão de 
riscos e controles internos, à integridade, à gestão de políticas públicas, 
à transparência e à gestão administrativa, o Sistema de Governança foi 
implementado por meio da Portaria nº 86, de 29 de janeiro de 2019. 
O Sistema corresponde a um conjunto de mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade.  
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• Elaboração e Publicação da carteira de políticas públicas: Trata-
se de projeto estratégico que visou identificar e consolidar em rol 
exaustivo a Carteira de Políticas Públicas do MJSP, além de implementar 
o processo de elaboração, aperfeiçoamento e expansão das políticas 
baseado nos manuais ex ante e ex post. As discussões e deliberações 
ocorreram em reuniões realizadas no âmbito da Comissão Técnica do 
Comitê de Governança Estratégica – CT-CGE, onde foram produzidos 
os seguintes artefatos: carteira simplificada de políticas públicas, 
formulários de detalhamento de políticas, fluxogramas de detalhamento 
e monitoramento e modelo de relatório trimestral de acompanhamento 
das políticas.

• 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 MJSP, 
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.

• Gestão dos riscos de integridade: se dá a partir da prevenção, 
detecção, punição e remediação de eventos que confrontem ou 
ameacem os princípios éticos. Seguindo as orientações da AECI e em 
conformidade com a política de gestão de riscos, esta SPO realizou 
levantamento dos riscos em seu âmbito, e adotou uma série de medidas 
no sentido de mitigar os riscos de integridade associados aos seus 
processos de trabalho. Dessa forma, buscou-se promover a segurança 
da informação e dos procedimentos adotados.

Concernente ao funcionamento dos controles internos de gestão, a 
SPO conta com o suporte da Assessoria Especial de Controle Interno 
- AECI do MJSP. Nesta atuação conjunta, atendeu, no exercício de 
2019, tempestivamente a todas as recomendações, determinações, 
notificações e solicitações de auditoria encaminhadas pelos órgãos 
de controle e vinculadas aos processos de gestão do Ministério. 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 2019.

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 de políticas 
públicas sob responsabilidade do MJSP. Concluindo, DECLARO que os 
padrões de gestão do MJSP atendem aos requisitos de conformidade 
e confiabilidade das informações prestadas neste Relatório, no que 
compete às competências desta Subsecretaria.

CHRISTIANE MARANHÃO DE OLIVEIRA
Subsecretária de Planejamento e Orçamento
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ANEXO II - VALORES EXECUTADOS PELO FUNPEN
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ANEXO III - GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES
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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. 66 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, 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.

Entretanto, conforme §3º do art. 62 da Lei nº 13.707, de 2018, 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 2019, o MJSP geriu 203 emendas individuais, relativas às unidades que integram este relatório de gestão. Ocorre que das 203 emendas, 201 foram 
priorizadas, ou seja, o parlamentar alocou limite de empenho para que pudessem ser executadas. Sendo assim, dos R$ 110.899.583 priorizados, R$ 
98.494.399,35 foram empenhados, o que representa 88,81% de execução.
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A Subsecretaria de Administração - SAA 
integra a estrutura da Secretaria Executiva 
do MJSP e Segurança Pública, conforme o 
disposto no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro 
de 2019, tendo entre suas competências 
principais a de supervisar e coordenar a 
execução das atividades relacionadas com 
os sistemas federais de pessoal civil, 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.

O gerenciamento dos insumos ao desenvolvimento das atividades 
administrativas e dos principais macroprocessos de gestão e suporte 
ocorrem, no âmbito do MJSP, de forma centralizada, pelas unidades 
que compõem a estrutura da Subsecretaria de Administração.

Dada a relevância desta atuação, o direcionamento estratégico da 
Subsecretaria está devidamente alinhado ao Mapa Estratégico e a Cadeia 
de Valor do Ministério. Suas rotinas administrativas, ainda em processo 
de aprimoramento, estão fortemente balizadas pelas melhores práticas 
de controle e gestão. Ademais, vem atendendo tempestivamente a 
todas as recomendações, determinações, notificações e solicitações 
de auditoria vinculadas aos processos de gestão interna do Ministério, 
encaminhadas pelos órgãos de controle interno e externo.

Das ações realizadas pela SAA em 2019, podemos destacar:

Na área de Serviços Gerais, além da gestão dos principais contratos de 
suporte administrativo do MJSP, é importante destacar que, ao longo do 
exercício de 2019, foi iniciado um amplo esforço que culminará na total 
reformulação da gestão documental do Ministério.  Tal esforço pode 
ser exemplificado com o aumento da capacidade de armazenamento 
arquivístico por meio de aquisição de arquivos deslizantes e o inicio 
das atividades de elaboração do Código e Tabela de Classificação 
de Documentos das Áreas Finalísticas do MJSP, em parceria com o 
Arquivo Nacional, permitindo futuramente a completa definição da 
classificação arquivística, seleção documental e indexação de todo o 
acervo documental no sistema SEI.

Cabe lembrar ainda, em relação à gestão documental, da publicação 
da nova norma de funcionamento do Sistema SEI, instrumento 
normativo que possibilitou a implantação e utilização do Módulo 
de Peticionamento e Intimações Eletrônicas. Desde então, a maior 
parte dos processos e documentos recebidos pelo MJSP são por este 
canal, sem gerar “custos” como de digitalização e armazenamento 
de documentos físicos, facilitando ao cidadão o acesso aos principais 
serviços prestados pelo Ministério. Em 2019 foi registrado o volume de 
13.157 processos peticionados, 9.508 peticionamentos intecorrentes e 
223 intimações eletrônicas.

Para a reestruturação da gestão patrimonial, foi iniciada a implantação 
do novo sistema informatizado de gestão patrimonial (SIADS) e os 
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esforços para tratamento do percentual de bens patrimoniais não 
localizados nos últimos inventários.

Na área de segurança institucional, foi finalizada a implantação do novo 
sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), que propiciou um 
aumento substancial da segurança física dos prédios do MJSP (Palácio, 
Anexo I e Anexo II).

Em relação às principais medidas de manutenção predial, importante 
mencionar que foram iniciados os estudos técnicos que propiciarão a 
reforma e o restauro do Palácio da Justiça e seus anexos, edificações que 
integram o conjunto arquitetônico tombado de Brasília e que já contam 
com mais de 40 anos sem terem passado por uma ampla reforma.

A conservação deste complexo, que conta com mais de 175 mil m² de 
áreas edificadas, exige uma grande articulação de diversos contratos 
administrativos e esforços de otimização dos ambientes de trabalho, de 
eficiência energética e sustentabilidade ambiental. Podemos ressaltar 
que, ao longo de 2019, foi realizada toda reestruturação do sistema 
de disponibilidade energética do Palácio da Justiça, com a melhoria 
na manutenção de nobreaks e geradores, o que minimizou eventos 
de interrupção de energia no local. Além disso, iniciou no ano de 
2019 a substituição dos sistemas de iluminação por lâmpadas LED e a 
substituição dos sistemas de climatização por aparelhos mais modernos, 
onde se prevê a economia de até 30% em consumo de energia elétrica. 

Ciente da importância do processo de Contratação Pública para a 
gestão, por se tratar do caminho para implementar as políticas públicas 
e cuidar da sua infraestrutura e que, se bem estruturado traz grande 

economia de recursos e celeridade na entrega à sociedade, o MJSP tem 
atuado no sentido de estruturar governança e conceder padronização 
e maior controle para suas contratações.

Atualmente o MJSP possui 8 unidades licitantes, com estruturas, 
demandas e prioridades distintas, o que levou a necessidade de revisão 
de diretrizes internas, melhoria da comunicação, padronização dos 
processos e o estabelecimento de metas e indicadores. Essas iniciativas 
estão presentes como projetos no Planejamento Estratégico do 
Ministério, que além do escopo demonstrado possui como prioridade 
o Planejamento Anual de Contratações, a entrega de um sistema 
informatizado de gestão de contratos e o estabelecimento de uma 
metodologia de governança das contratações.

Apenas no âmbito da Secretaria Executiva, tivemos 112 contratos com 
vigência no decorrer de 2019, que representaram um valor aproximado 
de R$ 222.238.564,79, para prestação de serviços internos e finalísticos, 
com expectativa de realizarmos 75 novas contratações para o exercício 
de 2020.

Do Planejamento de Contratações 2019, que contemplou objetos 
finalísticos, de logística e de infraestrutura e tecnológica da informação, 
foram concluídos, no âmbito desta Subsecretaria, um total de 43 
processos licitatórios com êxito, alcançando 15% de economia do valor 
inicial previsto.

Em relação as políticas de gestão de pessoas no âmbito do MJSP, a 
Pasta tem como objetivo estratégico “Promover a valorização e o 
desenvolvimento dos servidores”. Neste contexto, diversas iniciativas 
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de capacitação da força de trabalho desta Pasta foram desenvolvidas, 
implementadas e monitoradas em conformidade com Plano Anual de 
Capacitação 2019.

Foram promovidas 147 ações de desenvolvimento, sendo 124 com 
ônus e 23 sem ônus para o Ministério, que proporcionaram 2.017 
participações de servidores públicos. Dentre as ações promovidas, 
destaca-se que 21 delas foram realizadas por meio de Termo de Execução 
Descentralizada (TED) com a Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) e representaram 353 participações do total apresentado, 17 com 
a utilização da Gratificação de Encargo de Curso ou Concurso (GECC), 
com 202 participações e 34 contratações de empresas organizadoras 
de eventos de capacitação e treinamento, o que proporcionou  
152 participações em ações de desenvolvimento de competências 
específicas das áreas do MJSP.

Cumpre ressaltar, que a Pasta obteve em 2019 a autorização para 
contratar por tempo determinado, o quantitativo de 35 (trinta e cinco) 
profissionais para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, em específico para implantação de projeto estratégico 
de tecnologia da informação nesta Pasta.

Cabe ainda lembrar as diversas iniciativas de qualidade de vida no 
trabalho, as quais contribuem para a manutenção de ambiente positivo 
e saudável que favorecem o bem-estar e a produtividade da coletividade 
organizacional (Palestras, Oficinas, Atendimento Especializado e 
Campanha de Vacinação).

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 MJSP atendem aos 
requisitos de conformidade e confiabilidade das informações prestadas 
neste Relatório, no que compete às competências desta Subsecretaria.

ROGÉRIO XAVIER ROCHA
Subsecretário de Administração
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ANEXO V - TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Tabela 1: Fonte: Sistema Conecta-TCU.
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O acompanhamento de deliberações do Tribunal de Contas da União 
(TCU) é realizado por meio da interação de diversos canais e atividades 
que compreendem: a supervisão das decisões publicadas no Diário 
Oficial da União; o acompanhamento de processos de interesse do MJSP 
cadastrados no sistema push do portal do TCU; o recebimento físico e 
eletrônico de expedientes, os quais são inseridos no Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI/MJSP), sistema este de protocolo eletrônico 
utilizado para tramitação de processos e documentos no âmbito do 
MJSP; e sobretudo pelo acesso ao Sistema Conecta-TCU, solução 
tecnológica lançada em 2018 pelo Tribunal que organiza e centraliza, 
de forma estruturada e de fácil interação todas as comunicações 
processuais, processos, acórdãos, determinações e recomendações 
decorrentes de julgamentos da Corte de Contas.

Vale ressaltar que a consolidação de processos e acórdãos na 
plataforma do Conecta-TCU tornou mais transparente, célere e efetiva 
o monitoramento quanto ao atendimento de recomendações e de 
determinações do TCU, além de contribuir para uma melhor interlocução 
entre a Assessoria Especial de Controle Interno e os dirigentes dos órgãos 
do MJSP responsáveis pelo atendimento das decisões exaradas pelo 
Tribunal, e também para o levantamento de informações gerenciais.

Assim, no exercício de 2019, os órgãos do MJSP constaram como 
responsáveis e/ou interessados em um total de 559 decisões prolatadas 
nas sessões dos colegiados do Tribunal, divididas entre as categorias de 
processos relacionadas no gráfico a seguir.

Dos 559 acórdãos exarados em 2019, nos quais os órgãos do MJSP 
são arrolados como responsáveis ou somente como interessados, 282 
processos já foram encerrados.

Dos processos que permanecem na situação “em aberto”, é oportuno 
ressaltar que todas as deliberações dirigidas ao Ministério foram 
objeto de manifestação perante o TCU, estando cumpridas, em fase 
de execução pelos gestores responsáveis pela sua implementação ou 
apenas pendente de análise e julgamento pelo Tribunal.

Entre os processos que permanecem em aberto, vale relacionar 15 
acórdãos que contemplam recomendações e/ou determinações de 
caráter estruturante, isto é, aquelas deliberações que geram valor 
e impacto necessários ao cumprimento dos objetivos estratégicos 
priorizados pela gestão, apresentados na relação abaixo: 

Fonte: Sistema Conecta-TCU.



378

Nº Acórdão Data da 
sessão Processo Tipo de 

processo
Unidade 

técnica do TCU
Órgão do 

MJSP Manifestação do Órgão

1 2789/2019-
PL 20/11/2019 025.525/2018-2 RA Sefti

Polícia 
Rodoviária 

Federal

Processo SEI/PRF nº 08650.025651/2019-88. A PRF tomou 
do Acórdão por meio do Ofício 0618/2019-TCU/Sefti, 
no dia 18/12/2019.As medidas necessárias estão sendo 
implementadas para suprir a recomendação de acordo com 
o Plano Estratégico da PRF 2020-2028 e com o Plano Diretor 
já aprovado. Nesse sentido, com a aprovação da nova 
estrutura de cargos da PRF, houve incremento de funções 
(Diretoria, Coordenações e Divisões) para a área de TI, o 
que possibilitará melhorar qualitativamente o quadro de 
servidores que desempenham funções de chefia.

2 2786/2019-
PL 20/11/2019 028.883/2016-0 PC SecexDefesa

Secretaria 
Nacional de 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº 08020.005185/2019-31. Resposta 
encaminhada ao TCU por meio do 33/2020/CGTC-SENASP/
SENASP/MJ, de 10 de março de 2020. (Trata-se de prestação 
de contas de 2015 da Senasp, com determinações para 
melhoria dos instrumentos de celebração de convênios).

3 2497/2019-
PL 16/10/2019 024.206/2018-0 DEN SecexDefesa

Departamento 
Penitenciário 

Nacional

Processo SEI/MJSP nº 08016.020389/2019-61. Resposta 
encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 132/2020/GAB-
DEPEN/DEPEN/MJ, de 21 de janeiro de 2020. (Trata-se de 
denúncia a respeito de não conclusão da prestação de 
contas de convênio).

4 2468/2019-
PL 09/10/2019 031.490/2013-1 DEN SecexDefesa

Polícia 
Rodoviária 

Federal

Processo SEI/MJSP nº 08000.054446/2019-84. Resposta 
encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 221/2019/
AECI/MJ, de 7 de novembro de 2019. (Trata-se de 
monitoramento de acórdão que considerou procedente 
denúncia sobre descumprimento de atribuições legais 
referentes à remoção e ao armazenamento de veículos, 
objetos e animais encontrados em situação irregular nas 
rodovias federais).
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5 2461/2019-
PL 09/10/2019 005.629/2013-6 DEN Sefip

Ministério 
da Justiça e 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº 08000.044740/2018-05. Resposta 
encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 225/2019/
AECI/MJ, de 18 de novembro de 2019. (Trata-se de 
monitoramento de cumprimento da regulamentação da 
atividade estritamente policial).

6 2124/2019-
PL 11/09/2019 002.927/2017-9 DEN SecexDefesa Polícia Federal

Resposta encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 
227/2020/SEAPRO/GAB/PF, com informações a respeito do 
estado atual do sistema VANT no âmbito do acordo entre 
PF e FAB. (Trata-se de denúncia em que são noticiadas 
irregularidades relacionadas ao Projeto Veículo Aéreo 
Não Tripulado – Vant, conduzido pela Polícia Federal).

7 8195/2019-
2C 10/09/2019 028.151/2017-8 PC SecexDefesa

Secretaria 
Extraordinária 
de Segurança 
para Grandes 

Eventos

Processo SEI/MJSP nº 08000.049338/2019-90. Resposta 
encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 259/2019/CGTC-
SENASP/SENASP/MJ, de 28 de novembro de 2019. (Trata-se 
de julgamento da prestação de contas da Sesge, referente 
ao exercício de 2016).

8 2092/2019-
PL 04/09/2019 025.218/2015-8 RL SecexDefesa

Secretaria 
Nacional de 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº08000.043874/2019-81. Resposta 
PARCIAL encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 
271/2019/CGTC-SENASP/SENASP/MJ, de 17 de dezembro 
de 2019. (Trata-se de monitoramento do Acórdão nº 
1.943/2016-TCU-Plenário, a respeito de Relatório de 
Levantamento com vistas à elaboração do Relatório 
Sistêmico de Fiscalização da Segurança Pública 2015 
(FiscSegurança2015).
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9 2059/2019-
PL 04/09/2019 019.364/2017-2 SCN SecexDefesa

Ministério 
da Justiça e 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº 08000.022837/2019-30. Prorroga  
por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, contando a partir 
do término do prazo inicialmente concedido e independerá 
de notificação da parte, para cumprimento o item 9.2 do 
Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário, de 12/12/2018, aonde 
foi instituído Grupo de Trabalho Interministerial, consoante 
Decreto 9.826/2019. (Trata-se do Fundo Constitucional do 
DF).

10 1985/2019-
PL 21/08/2019 016.939/2018-2 MON SecexTrabalho

Secretaria 
Nacional de 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº 08000.042564/2019-40. Resposta 
encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 174/2019/
AECI/MJ, de 05 de setembro de 2019. (Trata-se de 
monitoramento com o objetivo de verificar o cumprimento 
da determinação proferida no TC-035.334/2015-0, item 
1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário, referente aos 
recursos transferidos para o Município de São Lourenço 
da Mata/PE).

11 4978/2019-
2C 09/07/2019 000.381/2019-5 REPR Selog

Departamento 
Penitenciário 

Nacional

Processo SEI/MJSP nº 08016.003366/2019-91 e nº 
08001.000844/2020-12. Prazo para resposta: abril/2020. 
(Trata-se de possíveis irregularidades ocorridas no Depen 
no âmbito do Pregão Eletrônico 32/2018 para a contratação 
de empresa para prestação de serviços continuados de 
manutenção predial).

12 4369/2019-
2C 06/07/2019 004.207/2018-1 REPR SecexDefesa

Secretaria 
Nacional de 
Segurança 

Pública 
e Polícia 

Rodoviária 
Federal

Processo SEI/MJSP nº 08016.003366/2019-91 e nº 
08001.000844/2020-12. Resposta encaminhado ao TCU 
por meio do Ofício nº 9601/2019/GAB-SENASP/SENASP/MJ, 
de 24 de dezembro de 2019. (Trata-se de representação 
oferecida pela SecexDefesa a respeito de possíveis 
irregularidades ocorridas no curso do Contrato 29/2017, 
celebrado por meio de inexigibilidade de licitação entre a 
PRF e a empresa Glock América S.A.).
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13 1927/2019-
2C 06/10/2019 004.149/2013-0 TCE SecexDefesa

Secretaria 
Executiva do 

Ministério 
da Justiça e 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº 08000.016163/2019-34. Última 
resposta encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 
2019/2019/SE/MJ-SENASP/SENASP/MJ, de 8 de outubro 
de 2019. (Trata-se de julgamento da TCE instaurada em 
razão de irregularidades identificadas nos pagamentos 
efetuados no curso da execução do Contrato nº 08/2001, 
celebrado com a empresa Conservo Brasília Serviços 
Gerais Ltda.).

14 592/2019-
2C 02/11/2019 007.923/2015-5 TCE SecexDefesa

Secretaria 
Nacional de 
Segurança 

Pública

Providências foram adotadas no âmbito do Processo SEI/
MJSP nº 08000.005962/2019-85. (Trata-se de julgamento 
de TCE instaurada pela Senasp em razão dos Termos de 
Parceria celebrados com a Oscip Saber. O acórdão proferiu 
alertas à Senasp quanto ao cumprimento do prazo de 180 
dias para remessas de processos de TCE ao TCU).

15 557/2019-2C 03/11/2019 000.381/2019-5 REPR Selog

Secretaria 
Executiva do 

Ministério 
da Justiça e 
Segurança 

Pública

Processo SEI/MJSP nº 08016.003366/2019-91. Última 
resposta encaminhada ao TCU por meio do Ofício nº 
883/2019/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ, de 25 de abril de 2019. 
(Trata-se de representação apresentada pela empresa 
Engeprom Engenharia Ltda em razão do Pregão Eletrônico 
nº 32/2018, para contratação de empresa para prestação 
de serviços continuados de manutenção predial, com 
emprego de mão de obra exclusiva (serviços ordinários), 
fornecimento de materiais, peças, equipamentos e mão 
de obra especializada, conforme preços unitários da 
tabela SINAPI).
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