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INTRODUÇÃO

Carta a(ao) Parlamentar

PREZADA(O) PARLAMENTAR

O Ministério da Justiça, integrante da cúpula administrativa e o primeiro ministério a ser 
criado no Brasil, auxilia o Poder Executivo no fortalecimento nacional, estabelecendo 
estratégias, diretrizes e prioridades na aplicação de recursos públicos, bem como cria 
normas, acompanha e avalia programas federais. Atua prioritariamente em ações de 
combate às drogas e a crimes violentos, reforça as fronteiras nacionais, fornece apoio 
ao sistema penitenciário, implementa programas para a diminuição da violência 
no trânsito, estabelece diretrizes para a segurança de grandes eventos. Também 
cabe ao Ministério da Justiça trabalhar pelo restabelecimento dos direitos sociais, 
permitindo que os cidadãos tenham acesso e exerçam plenamente seus direitos 
constitucionais. O Ministério da Justiça, no exercício de suas atribuições, conta ainda 
com uma ampla estrutura, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, 
a Defensoria Pública da União, o Arquivo Nacional, o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

As políticas públicas implementadas pelo Ministério da Justiça são exemplos de 
ações de grande relevância social. Da mesma forma, deputados e senadores -eleitos 
por um sistema democrático para representar no Poder Legislativo o povo e os 
Estados federados- aprovam o orçamento público e fiscalizam as ações do Poder 
Executivo, cumprindo, desta forma, a missão institucional de buscar soluções para 
o desenvolvimento do país. 

O Ministério da Justiça reconhece e valoriza a atuação dos congressistas e sua ampla 
liberdade para estabelecer prioridades quanto à alocação dos recursos públicos. 
Este Guia para a Elaboração de Emendas Parlamentares visa a auxiliar o trabalho dos 
deputados e senadores na fase de apresentação de emendas ao Orçamento Geral 
da União de 2013, com indicação das ações do Ministério da Justiça que merecem 
atenção dos parlamentares.

Neste Guia, deputados e senadores poderão encontrar informações sobre as 
principais ações do Ministério da Justiça, considerando as necessidades de sua 
região. Ele traz uma breve descrição de cada ação, suas finalidades, destinações, 
públicos beneficiários e meios para obter informações complementares, além de 
orientações quanto ao preenchimento do formulário com todas as informações 
técnicas necessárias para apresentação das emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 
(PLOA) referente ao exercício 2013.
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O Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça é o órgão superior da administração federal brasileira que 
trata das matérias relacionadas com a ordem jurídica, cidadania e garantias pessoais.

História

O Brasil possui Ministério da Justiça próprio desde o Decreto de 3 de julho de 1822, 
do Príncipe-Regente D. Pedro de Bragança, criando a Secretaria de Estado dos 
Negócios da Justiça. A Lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, mudou a denominação 
para Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Pelo Decreto-Lei n. 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, passou a denominar-se simplesmente Ministério da Justiça.

Atribuições

Conforme o art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, os 
assuntos atribuídos ao Ministério da Justiça são os seguintes:

I   defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
II   política judiciária;
III   direitos dos índios;
IV   entorpecentes, segurança pública, Polícias Federal, Rodoviária Federal e  
Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
V   defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
VI   planejamento, coordenação e administração da política penitenciária  
nacional;
VII   nacionalidade, imigração e estrangeiros;
VIII   ouvidoria-geral dos índios e do consumidor;
IX   ouvidoria das polícias federais;
X   assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos   
necessitados, assim considerados em lei;
XI   defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da  
administração pública federal indireta;
XII   articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das ações do 
Governo e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas nos aspectos relacionados 
com as atividades de prevenção, repressão ao tráfico ilícito e à produção não 
autorizada de drogas, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a 
recuperação e a reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;
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XIII   coordenação e implementação dos trabalhos de consolidação dos atos 
normativos no âmbito do Poder Executivo;
XIV   prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e cooperação jurídica 
internacional; e
XV  política nacional de arquivos.
XVI  assistência ao Presidente da República em matérias não afetas a outro 
Ministério.

Estrutura

Integram a estrutura do Ministério da Justiça, como órgãos específicos:

I  Arquivo Nacional
II  Departamento Penitenciário Nacional
III Departamento de Polícia Federal
IV Departamento de Polícia Rodoviária Federal
V Defensoria Pública da União
VI Secretaria de Assuntos Legislativos
VII Secretaria Nacional do Consumidor
VIII Secretaria da Reforma do Judiciário
IX Secretaria Nacional de Justiça
X Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos
XI Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
XII Secretaria Nacional de Segurança Pública

Como órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

I   Gabinete
II  Secretaria-Executiva
III Consultoria Jurídica e
IV Comissão de Anistia

Como órgãos colegiados:

I   Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
II  Conselho Nacional de Segurança Pública;
III Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual;
IV Conselho Nacional para Refugiados - CONARE;
V Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos;
VI Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD; e
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VII Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

Vinculam-se, ainda, ao Ministério da Justiça, o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).



PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA
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CRACK, É POSSÍVEL VENCER

O que é?

O programa Crack, é Possível Vencer é um programa coordenado pelo Ministério 
da Justiça que desenvolve, em parceria com outros Ministérios, uma ação integrada 
que envolve três frentes de atuação: prevenção, cuidado e autoridade. Dentro 
desses três aspectos, o programa integra vários grupos sociais, trabalhando 
simultaneamente na prevenção, no combate, na reabilitação e na reintegração 
social. O programa é um amplo trabalho realizado pelo Ministério da Justiça, da 
Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Educação e da Secretaria 
de Direitos Humanos visando a oferecer aos grupos de risco irrestrito apoio em 
todas as suas necessidades, contribuindo, desta forma, para a redução dos índices 
de consumo de drogas.

Para que serve?

Prevenção

Prevenção nas escolas.
Capacitação de profissionais das redes de saúde, segurança pública, educação, 
assistência social, justiça, operadores do direito, lideranças  religiosas e comunitárias.
Disseminação contínua de informações e orientações sobre crack e outras drogas.

Cuidado

Serviços diferentes para necessidades distintas.
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Ampliação da oferta de serviços.
Rede SUS preparada para atendimento.
Reinserção social.
Apoio integral aos usuários e famílias.

Autoridade

Articulação com as áreas de saúde e assistência social. 
Parcerias com estados e municípios para a promoção de espaços urbanos seguros.
Fortalecimento das ações de inteligência e investigação, em integração com as 
forças estaduais.
Enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

A quem se destina?

- Educadores
- Profissionais de Saúde/Redes de Tratamento/Técnicos
- Profissionais da Assistência Social
- Profissionais de Segurança Pública
- Comunidades Terapêuticas
- Operadores do Direito
- Lideranças Religiosas e Comunitárias e Conselheiros Municipais

Quais atividades podem ser apoiadas no âmbito do MJ?
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UO UO: 30912 – Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2060 - Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção 
Social de Usuários de Crack, Álcool e outras
Drogas

AÇÃO: 20R9 - Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas

BASE LEGAL Lei nº 7.560/1996; 11.343/2006; Decreto nº 7.179/2010.

DESCRIÇÃO Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso de drogas, de for-
ma a informar, desestimular o uso inicial, incentivar a diminuição do consumo e 
diminuir os riscos e danos associados ao seu uso indevido. Capacitar, de forma 
continuada e articulada com as Políticas Públicas relacionadas ao Tema, os atores 
governamentais e não governamentais envolvidos nas ações voltadas à prevenção 
do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários de crack, álcool e outras 
drogas e ao enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Crack, é Possível Vencer - Capacitação de 
Educadores de Escolas Públicas

Ofertar cursos de capacitação de educadores e áreas 
afins para o desenvolvimento de programas e projetos 
de prevenção do uso de drogas no contexto escolar 
e em outros espaços de comportamento de risco, em 
especial entre adolescentes e jovens.

0005 - Crack, é Possível Vencer - Capacitação 
de Operadores do Direito e Policiais Rodoviários 
Federais

Contribuir para o aprimoramento teórico-metodológi-
co e a adequação da ação conjunta entre os operadores 
do direito, segurança pública e equipes multidiscipli-
nares, visando o cumprimento de penas alternativas e 
medidas socioeducativas e protetivas para diminuição 
da reincidência do consumo, por meio da articulação 
e cooperação com a rede de saúde, de assistência 
social, e de outras organizações comunitárias; Disse-
minar informações à sociedade brasileira sobre o uso 
de drogas, a partir de ações educativas, da elaboração 
de materiais e de campanhas de caráter informativo 
e educativo em todos os estados e no Distrito Federal 
por meio de policiais rodoviários federais; Qualificar 
agentes públicos por meio de cursos, treinamentos e 
palestras, dentre outros ferramentais, para que possam 
atuar na redução da demanda de drogas. Promover a 
formação e orientação dos agentes do SISNAD para 
atuação na redução da demanda de drogas.

0006 - Crack, é Possível Vencer - Centros Regio-
nais de Referência - Presencial

Implantar 65 Centros Regionais de Referência no âm-
bito de instituições de ensino superior públicas para 
formação permanente dos profissionais que atuam no 
Poder Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública 
no âmbito das redes de atenção integral à saúde e de 
assistência social com usuários de crack e outras drogas 
e seus familiares.
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0007 - Crack, é Possível Vencer - Centros Regio-
nais de Referência - À Distância

Capacitar profissionais de saúde, de redes de tratamen-
to e técnicos que trabalham com jovens, populações 
de risco e em situação de vulnerabilidade social, para 
aplicação de técnicas de tratamento e reinserção so-
cial e gerenciamento de casos; Ofertar capacitação 
a distância para a rede de saúde, assistência social, 
favorecendo o desenvolvimento de ações integradas e 
articuladas entre as redes de saúde e assistência social; 
Capacitar profissionais e gestores que atuam na rede 
de atendimento de saúde e rede de assistência social 
para ações de detecção do uso abusivo e dependência 
de substâncias psicoativas, assim como no encami-
nhamento de usuários de drogas com problemas e na 
realização de procedimentos de intervenção breve e 
aconselhamento motivacional. Capacitar lideranças re-
ligiosas e movimentos afins para atuação na prevenção 
do uso indevido de drogas e outros comportamentos 
de risco, bem como na abordagem de situações que 
requeiram encaminhamento à rede de serviços exis-
tentes na comunidade; Capacitar conselheiros muni-
cipais (drogas, educação, segurança, assistência social, 
tutelares, criança e adolescente, idoso, entre outros) 
e lideranças comunitárias para atuar na redução da 
demanda de drogas em suas comunidades.

0008 - Crack, é Possível Vencer - Capacitação de 
Comunidades Terapêuticas

Capacitar profissionais e voluntários de Comunidades 
Terapêuticas, visando à reabilitação e reinserção social 
dos usuários do crack e outras drogas.

000A - Crack, é Possível Vencer - Capacitação de 
Policiais Educadores do PROERD

Capacitar profissionais de segurança pública com in-
formações atualizadas sobre os diferentes aspectos 
envolvidos no enfrentamento das questões relacionadas 
ao uso de drogas lícitas e ilícitas, políticas e legislações, 
vulnerabilidade e violência; Qualificar agentes públicos 
por meio de cursos, treinamentos e palestras, dentre 
outros ferramentais, para que possam atuar na redu-
ção da demanda de drogas. Promover a formação e 
orientação dos agentes do SISNAD para atuação na 
redução da demanda de drogas.
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UO UO: 30912 – Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2060 - Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção 
Social de Usuários de Crack, Álcool e outras
Drogas

AÇÃO: 20IE - Política Pública sobre Drogas

BASE LEGAL Lei nº 7.560/1996; 11.343/2006; Decreto nº 7.179/2010; Lei 9.804/99.

DESCRIÇÃO Apoiar a estruturação de projetos e serviços voltados ao atendimento de usuários 
de drogas e seus familiares, de forma articulada ao Sistema Único de Saúde e 
Sistema Único de Assistência Social. Introduzir melhorias na gestão da política 
sobre drogas, tendo como subsídio a realização de levantamentos acerca dos 
padrões de consumo de crack e outras drogas e a produção de conhecimentos 
científicos afetos ao tema; aperfeiçoando os marcos institucionais e legais; forta-
lecendo os mecanismos de articulação intersetorial e cooperação internacional; 
modernizando os instrumentos de acompanhamento e monitoramento das 
ações e fomentando a criação de estruturas locais de gestão, com a ampliação 
dos mecanismos de participação social.

PO CARACTERÍSTICA

0005 - Crack, é Possível Vencer - Material de 
Consumo e Equipamentos

Manutenção e fortalecimento institucional quando da 
implementação dos projetos de capacitação (à dis-
tância, presencial, educadores, policiais educadores 
do proerd, comunidades terapêuticas) e também, da 
manutenção e ampliação do serviço Viva Voz.
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UO UO: 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8858 - Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008

DESCRIÇÃO Apoio a implementação e desenvolvimento de projetos de qualidade vida para 
profissionais de segurança pública; Implementação da Rede Nacional de Altos 
Estudos em Segurança Pública por meio de parcerias com IES; apoio e desenvolvi-
mento de cursos na modalidade a distância e na modalidade presencial nas mais 
diversas áreas, tais como: policiamento comunitário e resolução de problemas, 
inteligência policial, condução de cães farejadores, em todas as áreas relativas à 
perícia, no uso tecnologias não letais e uso proporcional da força, bem como em 
sistemas de comando de incidentes para as instituições de segurança pública, 
atendimento a grupos vulneráveis; Apoio à realização de seminários, simpósios 
e jornadas de direitos humanos, entre outros; fomento à capacitação para in-
vestigação criminal para corregedores de polícia e implementação dos cursos de 
tecnólogo em gestão penitenciária para agentes, cursos de formação de agentes 
comunitários sobre o sistema de segurança pública e mediação de conflitos, e 
implementação de cursos de formação continuada de agentes penitenciários e 
guardas municipais; Apoio à capacitação de magistrados, promotores e defensores 
públicos em Direitos Humanos; Promover políticas de a valorização dos profis-
sionais e operadores de segurança pública; Realização de ações de capacitação e 
requalificação de profissionais e operadores de segurança pública objetivando o 
estabelecimento de novos paradigmas sob a ótica dos direitos humanos da ação 
cidadã e da valorização da vida ; articulação com os diversos Ministérios, Secre-
tarias, Conselhos, entidades da sociedade civil e demais entes da Federação, de 
forma a promover a integração das ações de ensino e de valorização profissional. 
Celebração de convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres 
com entes federados, municípios, organizações não-governamentais e organismos 
internacionais para implementação de políticas nas referidas ações. Para garantir 
a celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá 
executar diretamente nos casos que considerar conveniente.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Crack, é Possível Vencer - Policiamento 
Ostensivo com Videomonitoramento

Fomentar a educação e valorização de profissionais 
e atores de Segurança Pública, desenvolvendo ações 
voltadas para a educação, melhoria das condições 
de trabalho, diminuição de riscos e de vitimização e 
promoção dos direitos humanos. Apoiar e promover 
educação qualificada e continuada dos profissionais de 
Segurança Pública, Justiça Criminal e órgãos periciais.

0004 - Crack, é Possível Vencer - Capacitação de 
Policiais Educadores do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD

Qualificação de agentes públicos por meio de cursos, 
treinamentos e palestras, dentre outros ferramentais, 
para que possam atuar na redução da demanda de dro-
gas. Promover a formação e a orientação dos policiais 
educadores do PROERD para atuação na redução da 
demanda de drogas. Oferecer cursos de capacitação 
para qualificar a atuação dos operadores de segurança 
pública para o enfrentamento ao crack.
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UO UO: 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.

DESCRIÇÃO Apoio à implementação de processos de modernização da gestão policial, adequa-
ção de infra-estrutura física das unidades de segurança pública, apoio a aquisição 
de equipamentos para as unidades de segurança pública, apoio a estruturação das 
ouvidorias e corregedorias de polícia, instalação de laboratórios contra lavagem 
de dinheiro e desenvolvimento de projetos para controle de rodovias. Apoiar 
a modernização das instituições de segurança pública para que implemente o 
policiamento comunitário, estabeleça bases policiais nos territórios conflagrados, 
qualifique os instrumentos de trabalho dos servidores policiais, de forma que 
reduzam o dano decorrente de suas atividades, estabelecendo a convivência 
pacífica a partir de sua atuação.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Crack, é Possível Vencer - Policiamento 
Ostensivo com Videomonitoramento

Apoio à implementação de processos de modernização 
da gestão policial, adequação de infra-estrutura física 
das unidades de segurança pública, apoio a aquisi-
ção de equipamentos para as unidades de segurança 
pública. Apoiar a modernização das instituições de 
segurança pública para que implemente o policiamento 
comunitário, estabeleça bases policiais nos territórios 
conflagrados, qualifique os instrumentos de trabalho 
dos servidores policiais, de forma que reduzam o dano 
decorrente de suas atividades, estabelecendo a convi-
vência pacífica a partir de sua atuação.

UO 30101 - Ministério da Justiça

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça

AÇÃO: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública

BASE LEGAL

DESCRIÇÃO A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a ob-
jetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, 
de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação 
à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que ex-
presse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil 
entendimento para o cidadão. Propiciar o atendimento ao princípio constitucional 
da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobi-
lizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar 
comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a 
sua qualidade de vida.
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PO CARACTERÍSTICAS

0001 - Crack, é Possível Vencer - Campanha 
Publicitária

Realizar, de forma permanente, campanhas publicitárias 
de utilidade pública, de caráter educativo e informativo, 
visando a prevenção ao uso de crack e outras drogas, 
com veiculação em televisão, revista e internet.

UO 30108 - Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça

AÇÃO: 2000 - Administração da Unidade

BASE LEGAL

DESCRIÇÃO A atividade padronizada ´´Administração da Unidade´´ substitui as antigas ativi-
dades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de 
Serviços de Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa 
que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa 
finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação 
finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas 
a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, 
devem ser apropriadas na ação Gestão e
Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas 
nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação 
Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços ad-
ministrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de 
terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios 
da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da 
informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços 
técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais 
internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à 
formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação 
e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação 
e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio 
necessárias à gestão e administração da unidade. Constituir um centro de custos 
administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, 
agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou 
ações finalísticas.

PO CARACTERÍSTICAS

0002 - Crack, é Possível Vencer - Operações Adi-
cionais

Despesas administrativas do programa prioritário Crack, 
é Possível Vencer.
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UO UO: 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2726 - Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes 
Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União

BASE LEGAL Constituição Federa art. 144, § 1º; Portaria-MJ nº 213, de 1999; Decreto nº 
73.332, de 1973; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6,
implementado pela Lei nº 10.201, de 2001.

DESCRIÇÃO Instauração, instrução e conclusão de Investigações Policiais e de Ações de Fis-
calização Específicas através do desenvolvimento de atividades de inteligência; 
mapeamento e ocupação de áreas; processamento de informações; execução 
de diligências, perícias, Interrogatórios, acareações, reconstituições; custeio de 
despesas com o deslocamento de policiais; aquisição de equipamentos de uso 
policial; ações de patrulhamento marítimo, lacustre e fluvial; auditorias, visitas 
técnicas e auditorias em aeroportos; e de outras ações relevantes à elucidação 
de crimes e ao combate ao tráfico ilícito de drogas. Planejamento, coordenação 
e execução de operações e atividades voltadas para a garantia da integridade 
física de representantes dos Poderes da República, candidatos à Presidência da 
República, autoridades brasileiras e estrangeiras em visita ao Território Nacional. 
Concepção e implantação de um conjunto de iniciativas para o fortalecimento 
do controle de armas de fogo e munição em todo o Território Nacional. Opera-
ções de fiscalização voltadas para a implementação de um efetivo controle das 
atividades relacionadas à fabricação, importação, exportação, registro, posse 
e comercialização de armas de fogo e munição em todo o Território Nacional. 
Combater o contrabando e o descaminho; Combater os crimes contra a pro-
priedade intelectual e industrial (pirataria); Combater os crimes cometidos por 
meio da rede mundial de computadores (cibernéticos); Combater crimes contra 
o meio ambiente e patrimônio histórico; Combater o tráfico de drogas e de seres 
humanos; Combater a exploração sexual infanto-juvenil e a pedofilia; Reprimir os 
crimes contra a organização do trabalho; Apurar conflitos agrários e fundiários; 
Combater os crimes: Contra a seguridade social, Contra os direitos humanos, 
Contra as comunidades indígenas. Combater os crimes políticos. Combater os 
crimes contra os bens, serviços ou interesses União ou de suas entidades autár-
quicas ou empresas públicas, Combater os delitos de furto, roubo e receptação 
de cargas ou de valores de instituições bancárias e empresas de transporte de 
valores, presentes os requisitos da interestadualidade e repressão uniforme; 
Reprimir outros crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quan-
do, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 
estrangeiro, ou reciprocamente; Reprimir crimes de ingresso ou permanência 
irregular de estrangeiro e os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; Executar as medidas assecuratórias 
da incolumidade física de Representantes dos Poderes da República, Autoridades 
Brasileiras e Estrangeiras em visita ao Território Nacional. Fiscalizar e controlar 
as empresas de segurança privada em todo o país; Reprimir crimes contra o Sis-
tema Financeiro Nacional e a Lavagem de Ativos; Combater os crimes contra a 
Ordem Econômica e Tributária; Combater crimes eleitorais; Reprimir o tráfico de 
armas, acessórios e munições; Exercer o Controle e Fiscalização sobre armas de 
fogo, sempre atuando de forma integrada com todas as áreas da Polícia Federal 
e com os demais órgãos afins. Fiscalização visando o controle das atividades com 
produtos químicos controlados; e, prevenção do desvio de produtos químicos 
suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas ilícitas. Manutenção de 
Controle Administrativo por meio de cadastro e licenciamento de pessoas físicas 
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DESCRIÇÃO e jurídicas que atuam na produção e comercialização de produtos químicos; 
emissão de documentos de controle; recepção e processamento de dados rela-
cionados às atividades sob controle nacional e internacional; e, instauração de 
processos administrativos para apuração de infrações à legislação vigente. Reali-
zação de investigações de desvio de produtos químicos utilizados na preparação 
de drogas ilícitas; realização de investigações visando combater o tráfico ilícito de 
drogas; desenvolvimento de atividades de inteligência; e, realização de operações 
ostensivas de interdição e fiscalização. Aquisição de equipamentos, bem como 
conservação, reforma e adequação de instalações físicas, visando fortalecer ações 
de fiscalização e controle das atividades com produtos químicos controlados 
suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas ilícitas; e, de prevenção 
e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Realização de treinamento e capacitação 
de servidores para as ações de fiscalização e controle de atividades com produtos 
químicos controlados suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas 
ilícitas; e, de prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Executar ações 
de caráter sigiloso aplicando os recursos necessários à realização de operações 
especiais que atendam aos processos de investigação criminal na esfera de atuação 
do Departamento de Polícia Federal. Essas operações, geralmente, atendem a 
um planejamento preestabelecido, em que o agente policial atua muito próximo 
às organizações criminosas, sigilosamente, angariando informações relevantes 
desmantelamento. Realização de ações de proteção a depoentes especiais e ações 
relacionadas ao réu colaborador preso, sob responsabilidade da Polícia Federal. 
Promover programa continuado de capacitação de policiais federais e demais 
servidores públicos federais e estaduais que lidam com proteção testemunhas e 
com réus colaboradores presos, por meio da instituição de cursos pela Academia 
que contribuirão para seu Nacional de Polícia e outras unidades de ensino. Sub-
sidiar a estrutura logística para atender às demandas de proteção ao depoente 
especial e do programa de réus colaboradores, sob responsabilidade da Polícia 
Federal, inclusive com a capacitação de policiais federais para essa atividade. 

PO CARACTERÍSTICAS

0001 - Crack, é Possível Vencer - Ações de In-
teligência da Polícia Federal e Operações nas 
Cracolândias

Realização de ações de prevenção e repressão ao crack 
e drogas afins destinados ao programa prioritário Crack, 
é Possível Vencer.

0007 - Crack, é Possível Vencer - Grupo de In-
vestigações Sensíveis - GISE

Realização de investigações de desvio de produtos 
químicos utilizados na preparação de drogas ilícitas; 
realização de investigações visando combater o tráfico 
ilícito de drogas; desenvolvimento de atividades de 
inteligência; e, realização de operações ostensivas de 
interdição e fiscalização. Aquisição de equipamentos, 
bem como conservação, reforma e adequação de ins-
talações físicas, visando fortalecer ações de fiscalização 
e controle das atividades com produtos químicos con-
trolados suscetíveis de serem utilizados na preparação 
de drogas ilícitas; e, de prevenção e repressão ao tráfico 
ilícito de drogas.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack/publicacoes/crack-e-possivel-vencer-1/view 
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PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS

O que é?

O Plano Estratégico de Fronteiras reúne ações destinadas ao fortalecimento da 
prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços, por meio 
da atuação integrada dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e das Forças Armadas.

Para que serve?

- Ações de integração federativa entre a União e os estados e municípios situados 
em regiões de fronteira.
- Implementação de projetos estruturantes para o fortalecimento da presença estatal 
na região de fronteira.
- Fortalecimento das instituições de segurança pública para atuação em fronteiras 
(Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e órgãos estaduais de 
segurança  pública).

A quem se destina?

- Unidades de fronteira dos órgãos estaduais de Segurança Pública.
- Gestores e agentes de segurança que atuam em fronteiras.

Quais atividades podem ser apoiadas?
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UO UO: 30107 Depto.  de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20IC - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON

BASE LEGAL Decreto nº 7.496, de 8/6/2011

DESCRIÇÃO Aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e administrativo 
das instituições de Segurança Pública nas fronteiras brasileiras (aquisição de scan-
ners veiculares, sistema de monitoramento e controle, sistemas de inteligência e 
interceptação de sinais; veículos, embarcações e aeronaves voltados ao emprego 
operacional; equipamentos de proteção individual; equipamentos de radioco-
municações e videoconferência; mobiliário e materiais diversos para atividades a 
serem realizadas nas fronteiras; reforma e construção de bases policiais e Delega-
cias de Polícia existentes em área de fronteira; construção de próprios nacionais 
residenciais); Capacitação de operadores de segurança pública para as áreas de 
fronteiras; Pagamento de Diárias e Passagens para realização de operações nas 
áreas de fronteiras, realização de capacitação de operadores de segurança, cursos, 
seminários, eventos, grupos de trabalho e de encontros técnicos.

PO CARACTERÍSTICAS

0001 - Plano Estratégico de Fronteiras - Equipa-
mentos Estratégicos para Fronteiras

Aquisição de equipamentos especiais para uso nos 
estados de fronteira, com intuito de potencializar a 
fiscalização na região (scanners veiculares, viaturas, ar-
mamento, equipamentos, coletes, aeronaves policiais).

0002 - Plano Estratégico de Fronteiras - Inovações 
Tecnológicas

Implantação de solução para controlar o tráfego de veí-
culos, permitir a rápida identificação de irregularidades, 
ou prováveis irregularidades, a partir do confronto de 
dados em tempo real e emissão de alarmes ou envio 
de mensagens. Aquisição e implantação de sistema de 
radiocomunicação digital para todas as delegacias dos 
estados fronteiriços (rádios, torres, repetidoras, enlaces 
etc.) Integração das operações realizadas nas fronteiras 
com o Centro de Comando e Controle Nacional e  
intercomunicação das equipes, mesmo em local sem 
cobertura de rádiocomunicação e celular. Instalação 
de videomonitoramento para cobertura das princi-
pais rodovias dos estados fronteiriços, aumentando o 
controle, a abrangência da ação policial e a sensação 
de segurança.

0003 - Plano Estratégico de Fronteiras - Desen-
volvimento Institucional

Capacitação de pessoal para atuação nas ações de en-
frentamento aos crimes típicos de fronteira, dotando os 
policiais das competências necessárias para o completo 
desempenho das funções.

0004 - Plano Estratégico de Fronteiras - Infraes-
trutura Física

Construção e reforma de postos e delegacias da PRF: 
aperfeiçoamento da infraestrutura das unidades da PRF 
nos estados de fronteira.
Construção de próprios nacionais: disponibilização de 
habitação funcional para uso próprio de servidores do 
DPRF, como forma de incentivo à lotação e permanên-
cia dos servidores na fronteira.
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UO UO: 30108 Depto de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20IC - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON

BASE LEGAL Decreto nº 7.496, de 8/6/2011

DESCRIÇÃO Aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e administrativo 
das instituições de Segurança Pública nas fronteiras brasileiras (aquisição de scan-
ners veiculares, sistema de monitoramento e controle, sistemas de inteligência e 
interceptação de sinais; veículos, embarcações e aeronaves voltados ao emprego 
operacional; equipamentos de proteção individual; equipamentos de radioco-
municações e videoconferência; mobiliário e materiais diversos para atividades a 
serem realizadas nas fronteiras; reforma e construção de bases policiais e Delega-
cias de Polícia existentes em área de fronteira; construção de próprios nacionais 
residenciais); Capacitação de operadores de segurança pública para as áreas de 
fronteiras; Pagamento de Diárias e Passagens para realização de operações nas 
áreas de fronteiras, realização de capacitação de operadores de segurança, cursos, 
seminários, eventos, grupos de trabalho e de encontros técnicos.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Plano Estratégico de Fronteiras - Equipa-
mentos Estratégicos para Fronteiras

Aquisição de aeronaves e contratação de serviços de 
manutenção.

0002 - Plano Estratégico de Fronteiras - Inovações 
Tecnológicas

Implantação de sistema que permita o gerenciamento 
de todas as interceptações sob a responsabilidade da 
Polícia Federal, contemplando todas as fases de imple-
mentação do projeto.

0003 - Plano Estratégico de Fronteiras - Infraes-
trutura Física

Construção e reforma de delegacias da PF: aperfei-
çoamento da infraestrutura das unidades de fronteira 
da Polícia Federal, através da contratação de projeto 
executivo e execução das obras. Construção de pró-
prios nacionais: disponibilização de habitação funcional 
para uso próprio de servidores do DPF, como forma de 
incentivo à lotação e permanência dos servidores nas 
regiões de fronteira.

UO UO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20IC - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON

BASE LEGAL Decreto nº 7.496, de 8/6/2011
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DESCRIÇÃO Aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e administrativo 
das instituições de Segurança Pública nas fronteiras brasileiras (aquisição de scan-
ners veiculares, sistema de monitoramento e controle, sistemas de inteligência e 
interceptação de sinais; veículos, embarcações e aeronaves voltados ao emprego 
operacional; equipamentos de proteção individual; equipamentos de radioco-
municações e videoconferência; mobiliário e materiais diversos para atividades a 
serem realizadas nas fronteiras; reforma e construção de bases policiais e Delega-
cias de Polícia existentes em área de fronteira; construção de próprios nacionais 
residenciais); Capacitação de operadores de segurança pública para as áreas de 
fronteiras; Pagamento de Diárias e Passagens para realização de operações nas 
áreas de fronteiras, realização de capacitação de operadores de segurança, cursos, 
seminários, eventos, grupos de trabalho e de encontros técnicos.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Plano Estratégico de Fronteiras - Equipa-
mentos Estratégicos para Fronteiras

Apoio ao reaparelhamento das unidades de fronteiras 
dos órgãos estaduais de segurança pública (aquisição 
de viaturas, embarcações, armamento,
coletes balísticos, instrumentos de perícia, armamentos 
não letais, GPS, binóculo, filmadoras, equipamentos de 
visão noturna, entre outros). Implantação de sistema de 
videomonitoramento nos estados de fronteira, por meio 
do apoio à instalação de pontos de videomonitoramen-
to. Apoio à estruturação logística da Força Nacional 
para atuação nas regiões de Fronteira, por meio da 
aquisição de automóveis, embarcações, armamentos, 
maletas de perícia, coletes balísticos, capacetes balísti-
cos, entre outros. Realização de fiscalização in loco da 
utilização dos equipamentos e reunião dos Grupos de 
Trabalho dos temas afetos à área de fronteira.

0002 - Plano Estratégico de Fronteiras - Inovações 
Tecnológicas

Implantação de sistema de radiocomunicação digital 
nos estados de fronteira, por meio do apoio à aquisição 
de torres, repetidoras, rádios móveis, rádios portáteis, 
veículos com repetidora móvel, rádios, entre outros.

0003 - Plano Estratégico de Fronteiras - Desen-
volvimento Institucional

Capacitação e treinamento de gestores e agentes de 
segurança para atuação em fronteiras. Pesquisa sobre 
segurança pública nas fronteiras: elaboração de avalia-
ção da política de segurança pública nos Estados fron-
teiriços e sobre perfil demográfico e socioeconômico 
das regiões de fronteira.

0004 - Plano Estratégico de Fronteiras - Infraes-
trutura Física

Implantação de Postos Avançados de Atendimento 
Humanizado aos migrantes em cidades gêmeas e ca-
pacitação de agentes locais para a
identificação, assistência a vítimas e repressão aos ato-
res envolvidos com o tráfico de pessoas. Intensificação 
da cooperação jurídica internacional com os países de 
fronteira por meio de visitas de aproximação entre as 
autoridades centrais, realização de cursos de capaci-
tação para agentes de fronteira, distribuição de ma-
nuais e negociação de acordos de cooperação jurídica 
internacional, fortalecimento das ações de combate à 
lavagem de dinheiro na região de fronteira.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
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PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO SISTEMA 

PRISIONAL

O que é?

O programa busca apoiar as UFs na melhoria do sistema prisional, com foco na 
redução do déficit carcerário e na garantia de direitos humanos aos presos. As 
ações vão desde a ampliação de unidades prisionais existentes e  construção de 
novas unidades até a qualificação de agentes penitenciários estaduais, passando 
pela promoção de projetos de educação, saúde e trabalho nos estabelecimentos 
prisionais. 

Para que serve?

- Estruturar os sistemas penitenciários estaduais, ampliando unidades já existentes 
e construindo cadeias públicas.
- Investir em programas de assistência aos indivíduos, de assistência às instituições 
públicas e privadas de atendimento à população penitenciária.
- Diminuir o alto custo das UFs com a manutenção de pessoas presas no regime 
fechado, por meio da promoção de ações que permitam a remição da pena ou a 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
- Investir na implantação do monitoramento eletrônico e outras alternativas penais.
 - Integrar os sistemas de gestão e de informações penitenciárias estaduais, distrital 
e federal.
- Adquirir material para aparelhamento das unidades prisionais estaduais, inclusive 
equipamentos e veículos especializados.
- Desenvolver estudos e pesquisas na área.
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A quem se destina?
- Cadeias públicas
- Instituições públicas e privadas de apoio à população penitenciária
- Pessoas presas, internadas, egressas e custodiadas por penas alternativas e medidas 
cautelares
- Agentes penitenciários estaduais

Quais atividades podem ser apoiadas?

UO UO: 30907 Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20UH - Reestruturação e Modernização do Sistema Criminal e Penitenciário

BASE LEGAL Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); - Lei Complementar 79 de 1994; - Lei 
Complementar 119 de 2005; - Portaria nº 674 de 2008 (Regimento Interno do
DEPEN)

DESCRIÇÃO A ação busca apoiar e fomentar ações que promovam a melhoria dos sistemas 
prisionais estaduais, o fortalecimento da gestão penitenciária, a otimização da 
aplicação dos recursos destinados ao sistema prisional brasileiro, a redução do 
déficit carcerário nas Unidades Federativas e o fomento de ações que assegurem 
os direitos da mulher no Sistema Penal.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Construção e Ampliação de Estabele-
cimentos Penais Estaduais

Apoio à criação de vagas nos sistemas penitenciários 
estaduais por meio de projetos previamente aprovados 
pelo Departamento Penitenciário Nacional.
Apoio à construção e ampliação de edificações desti-
nadas à custódia de pessoas apenadas, internadas ou 
à disposição da justiça, bem como absorção dos custos 
decorrentes da contratação de instituição financeira 
para gerenciamento das obras, nos termos do art. 
113 da Lei nº 11.439/07, e da elaboração de projetos 
executivos.

0002 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Modernização e Aparelhamento de 
Estabelecimentos Penais das Unidades da Fe-
deração

Apoio à aquisição de material permanente, equipa-
mentos e veículos especializados, imprescindíveis ao 
funcionamento dos estabelecimentos penais das uni-
dades da federação.

0006 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Capacitação e Valorização do Servidor 
Penitenciário

Articulação para a oferta de ações educativas e de ca-
pacitação dirigidas ao pessoal envolvido na execução 
de penas privativas de liberdade, restritivas de direito 
e medidas de segurança, bem como, auxílio no apare-
lhamento das escolas de gestão penitenciária.
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0009 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Integração e Modernização dos Siste-
mas de Informações Penitenciárias

Integração dos sistemas de informações penitenciárias 
estaduais, distrital e federal por meio de solução tec-
nológica que permita a captação de dados existentes 
em bases locais e a busca em âmbito nacional. Apoio 
à aquisição de equipamentos e soluções tecnológicas 
que permitam o gerenciamento de rotinas carcerárias, 
o registro de dados em base local e a disponibilidade 
de dados para base nacional.

000A - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Produção de Dados sobre o Sistema 
Penitenciário e a Execução Penal

Apoio à execução de estudos e pesquisas nacionais 
ou comparados que contemplem a coleta de dados; 
análise, divulgação e crítica de resultados; construção 
de indicadores; publicação de trabalhos; avaliação de 
políticas, programas, projetos e atividades que per-
meiam o sistema penitenciário e a execução penal.

UO UO: 30907 – Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20UG - Reintegração Social, Alternativas Penais e Controle Social

BASE LEGAL Lei Complementar nº 79, de 1994; Lei Complementar nº 119, de 2005; Lei nº 
12.258, de 2010; Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); Portaria nº 674 de 2008
(Regimento Interno do DEPEN); - Portaria Interministerial nº 1.777 de 2003 (Plano 
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário); Artigo 5º Constituição
Federal; Lei 7.209/84 Reforma do Código Penal ; Lei 9.099/95 dispõe sobre os 
Juizados Especiais Criminais; Lei 9.714/98 Lei das Penas Alternativas; Lei
10.259.01 Juizados Criminais Federais; Lei 11.343/06 institui o Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas; Lei 12.403/11, altera dispositivos do
Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provi-
sória e demais medidas cautelares.

DESCRIÇÃO A ação pretende implantar ações que permitam a diminuir a reiteração crimino-
sa, ampliar o acesso aos direitos fundamentais dos envolvidos no ilícito penal, 
fomentar e fortalecer as corregedorias, ouvidorias e conselhos da comunidade, 
promover a efetivação das alternativas penais, fomentar a harmônica integração 
social da pessoa presa e internada, fomentar ações que assegurem os direitos da 
mulher no Sistema Penal, induzir o envolvimento da sociedade na execução penal.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Projetos de Reintegração Social do 
Preso, Internado e Egresso

Articulação para a extensão de políticas públicas no 
sistema penitenciário e apoio às instituições públicas 
ou privadas, de caráter permanente, que tenham como 
objetivo assistir a população penitenciária e egressos 
nos limites da lei.

0002 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Implantação do Instituto da Liberdade 
Vigiada por meio de Monitoramento Eletrônico

Implantação de programa de assistência ao indivíduo 
e de acompanhamento das respectivas obrigações 
impostas pelo Poder Judiciário por meio do monitora-
mento eletrônico.



30

0003 - Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional - Política Nacional de Alternativas Penais

Fomentar e financiar a criação nas unidades da fede-
ração, nas capitais e no interior, de Núcleos de Apoio 
ao acompanhamento e monitoramento à execução 
das penas e medidas alternativas, Núcleos de Apoio à 
prática de mediação e justiça restaurativa, Núcleos de 
Apoio à assistência judiciária e acompanhamento dos 
cumpridores de medidas cautelares (lei 12.403/11) e 
sua família, Núcleos de Apoio à responsabilização e 
educação dos homens autores de violência domés-
tica e assistência às vítimas e Projetos Temáticos que 
possibilitem a adoção de mecanismos específicos de 
intervenções para os diferentes tipos de crimes.
Implementar pesquisas de âmbito nacional para diag-
nosticar os procedimentos adotados pelo sistema de 
justiça nos crimes passíveis de penas e medidas al-
ternativas e apontar soluções e para diagnosticar os 
procedimentos adotados pelo Judiciário, Ministério 
Público e Poder Executivo no processo de aplicação, 
monitoramento e fiscalização da execução das penas 
e medidas alternativas e apontar soluções.
Fomentar a formação de órgão colegiado composto 
pelo Estado e a Sociedade Civil como mecanismo de 
participação e controle social para a formulação, exe-
cução e monitoramento da implementação da Política 
Nacional de Alternativas Penais.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
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BRASIL MAIS SEGURO

O que é?

Pacto pela redução de crimes violentos que reúne ações que buscam enfrentar 
a sensação de impunidade no sistema de política e de justiça. Inclui projetos de 
fortalecimento dos órgãos de Segurança Pública e de Perícia, proporcionando 
o aparelhamento e a modernização dos procedimentos técnicos e das áreas de 
inteligências das unidades.   

Para que serve?

- Enfrentar o crime organizado.
- Promover ações estruturantes na área de perícia e justiça criminal.
- Implantar a polícia de proximidade com repressão qualificada, incluindo o 
monitoramento e a ocupação de áreas onde são registrados os maiores índices de 
crimes violentos.
- Promover a cultura da paz, com iniciativas como a campanha de desarmamento.

A quem se destina?

- Órgãos de Segurança Pública.
- Peritos, policiais civis, policiais militares, servidores de corregedoria e profissionais 
de segurança pública.
- Polícia Federal, Secretaria de Direitos Humanos, Polícias Estaduais, Ministério 
Público e Tribunais de Justiça.

Quais atividades podem ser apoiadas?
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UO UO: 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.

DESCRIÇÃO Apoio à implementação de processos de modernização da gestão policial, adequa-
ção de infra-estrutura física das unidades de segurança pública, apoio a aquisição 
de equipamentos para as unidades de segurança pública, apoio a estruturação das 
ouvidorias e corregedorias de polícia, instalação de laboratórios contra lavagem 
de dinheiro e desenvolvimento de projetos para controle de rodovias. Apoiar 
a modernização das instituições de segurança pública para que implemente o 
policiamento comunitário, estabeleça bases policiais nos territórios conflagrados, 
qualifique os instrumentos de trabalho dos servidores policiais, de forma que 
reduzam o dano decorrente de suas atividades, estabelecendo a convivência 
pacífica a partir de sua atuação.

PO CARACTERÍSTICA

0004 - Brasil Mais Seguro - Reestruturação de 
Unidades de Perícia

Aquisição de equipamentos para fortalecimento das 
unidades policiais estaduais que realizam exames pe-
riciais rotineiros relacionados aos crimes violentos.

0005 - Brasil Mais Seguro - Implantação de Uni-
dades Descentralizadas

Apoio à aquisição de equipamentos para descentraliza-
ção da realização de perícias para unidades no interior 
dos Estados.

0006 - Brasil Mais Seguro - Centros Regionais 
de Perícia

Implantação de unidades de perícia nos Estados espe-
cializadas para realização de exames complexos não 
rotineiros.

0007 - Brasil Mais Seguro - Sistema de Indexação 
Balística - SISBALA

Implantação de sistema de indexação balística nos 
órgãos de perícia dos Estados.

0008 - Brasil Mais Seguro - Reestruturação de De-
legacias de Homicídios e outros Crimes Violentos

Aquisição de equipamentos para fortalecimento de uni-
dades policiais estaduais especializadas na investigação 
de homicídios e de outros crimes violentos.

0009 - Brasil Mais Seguro - Policiamento Comu-
nitário em Áreas Vulneráveis

Apoio à implantação de policiamento de proximidade 
em áreas de alta incidência de homicídios, com apa-
relhamento das unidades estaduais (Bases Móveis).

000A - Brasil Mais Seguro - Centros Integrados 
de Comando e Controle

Implantação de Centros Integrados de Comando e 
Controle nos Estados, visando a convergência de dados 
e informações, possibilitando a formação da inteligên-
cia necessária ao gerenciamento das operações de 
segurança pública.
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UO UO: 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)
PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8858 - Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008

DESCRIÇÃO Apoio a implementação e desenvolvimento de projetos de qualidade vida para 
profissionais de segurança pública; Implementação da Rede Nacional de Altos 
Estudos em Segurança Pública por meio de parcerias com IES; apoio e desenvolvi-
mento de cursos na modalidade a distância e na modalidade presencial nas mais 
diversas áreas, tais como: policiamento comunitário e resolução de problemas, 
inteligência policial, condução de cães farejadores, em todas as áreas relativas à 
perícia, no uso tecnologias não letais e uso proporcional da força, bem como em 
sistemas de comando de incidentes para as instituições de segurança pública, 
atendimento a grupos vulneráveis; Apoio à realização de seminários, simpósios 
e jornadas de direitos humanos, entre outros; fomento à capacitação para in-
vestigação criminal para corregedores de polícia e implementação dos cursos de 
tecnólogo em gestão penitenciária para agentes, cursos de formação de agentes 
comunitários sobre o sistema de segurança pública e mediação de conflitos, e 
implementação de cursos de formação continuada de agentes penitenciários e 
guardas municipais; Apoio à capacitação de magistrados, promotores e defensores 
públicos em Direitos Humanos; Promover políticas de a valorização dos profis-
sionais e operadores de segurança pública; Realização de ações de capacitação e 
requalificação de profissionais e operadores de segurança pública objetivando o 
estabelecimento de novos paradigmas sob a ótica dos direitos humanos da ação 
cidadã e da valorização da vida ; articulação com os diversos Ministérios, Secre-
tarias, Conselhos, entidades da sociedade civil e demais entes da Federação, de 
forma a promover a integração das ações de ensino e de valorização profissional. 
Celebração de convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres 
com entes federados, municípios, organizações não-governamentais e organismos 
internacionais para implementação de políticas nas referidas ações. Para garantir 
a celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá 
executar diretamente nos casos que considerar conveniente.

PO CARACTERÍSTICA

0003 - Brasil Mais Seguro - Capacitação de Agen-
tes de Segurança Pública

Capacitação continuada de peritos, policiais civis, poli-
ciais militares (policiamento comunitário), servidores de 
corregedoria e outros profissionais de segurança pública 
dos Estados, inclusive com elaboração de publicações 
referentes a manuais técnicos, procedimentos opera-
cionais padronizados e normativa técnica.
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UO UO: 30101 – Ministério da Justiça
(SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20UD - Prevenção à Violência e à Criminalidade

BASE LEGAL Lei nº 11.530/2007 e Lei nº 11.707/2008.
DESCRIÇÃO Instalação de equipamentos de viodemonitoramento, aquisição de veículos, 

motocicletas e mobiliário, realização de Campanha Nacional de Desarmamento, 
publicação de material informativo nas diversas mídias; recepção, acondiciona-
mento, destino e pagamento de indenizações pela entrega de arma de fogo, 
aperfeiçoamento do sistema de controle de armas e munições, a partir da contra-
tação de empresas especializadas no desenvolvimento de soluções tecnológicas, 
estabelecimento da articulação entre os entes da Federação e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse público (OSCIPs) de forma a apoiar a implementação 
de projetos de formação cidadã e garantir recursos para a execução das diversas 
iniciativas de prevenção, dentre elas recuperação e construção de equipamentos 
públicos desportivos (Praça da Juventude), Viva Voz (Programa de Atendimento 
Cidadão), construção de Unidades do Sistema Nacional de Atendimento Só-
cio-educativo – SINASE, Brasil Alfabetizado, Projovem Prisional, ProEja Prisional, 
formação de educadores para Proeja Prisional, Pintando a Liberdade, Pintando 
a Cidadania, implementação de cursos preparatórios/Enem/Sistema Prisional, 
Programa de Saúde da Família (PSF), elaboração do diagnóstico e apoio à im-
plementação de projetos de Economia Solidária para famílias do território PRO-
NASCI, assistência jurídica ao preso e familiares pela Defensoria Pública, Brasil 
Alfabetizado nas Prisões, ProEja, implementação de cursos preparatórios para o 
ENEM, biblioteca, instalação e modernização de espaços culturais (Pontos de 
Cultura), Pontos de Leitura, Museus, Telecentros para Inclusão Digital, Esporte 
e Lazer na Cidade (PELC) e implantação de Museus Comunitários, implantação 
dos núcleos de polícia comunitária, elaboração e implantação dos planos mu-
nicipais de Segurança Pública, formação e aperfeiçoamento dos profissionais 
de Segurança Pública em Direitos Humanos, desenvolvimento de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Programa Nacional de Capacitação e 
Treinamento em Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, 
Corte do Fluxo Financeiro do Crime Organizado, Estruturação com equipamen-
tos para os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, Canal Comunidade, 
Monitoramento Cidadão, Geração Consciente, Formação de Núcleos de Justiça 
Comunitária, capacitação para conselheiros municipais, implantação de núcleos 
de justiça comunitária, implantação de núcleos nas Defensorias Públicas, Espaços 
Urbanos Seguros, Mulheres da Paz, Protejo, Reservista Cidadão, formação de redes 
juvenis, desenvolvimento de mecanismos de informação juvenil, elaboração de 
pesquisas e diagnósticos sobre a condição juvenil e violência, efetivação da Lei 
Maria da Penha e Pacificar. Visando ampliar a presença do Estado em territórios 
com elevados índices de vulnerabilidade social e criminal.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Brasil Mais Seguro - Campanha do De-
sarmamento

Realização de Campanha Nacional de Desarmamento, 
para entrega voluntária de armas de fogo e munições 
por parte da população.
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UO UO: 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2726 - Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados 
contra Bens, Serviços e Interesses da União

BASE LEGAL Constituição Federa art. 144, § 1º; Portaria-MJ nº 213, de 1999; Decreto nº 73.332, de 
1973; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6,
implementado pela Lei nº 10.201, de 2001.

DESCRIÇÃO Instauração, instrução e conclusão de Investigações Policiais e de Ações de Fiscalização 
Específicas através do desenvolvimento de atividades de inteligência; mapeamento e 
ocupação de áreas; processamento de informações; execução de diligências, perícias, 
Interrogatórios, acareações, reconstituições; custeio de despesas com o deslocamento 
de policiais; aquisição de equipamentos de uso policial; ações de patrulhamento ma-
rítimo, lacustre e fluvial; auditorias, visitas técnicas e auditorias em aeroportos; e de 
outras ações relevantes à elucidação de crimes e ao combate ao tráfico ilícito de dro-
gas. Planejamento, coordenação e execução de operações e atividades voltadas para a 
garantia da integridade física de representantes dos Poderes da República, candidatos 
à Presidência da República, autoridades brasileiras e estrangeiras em visita ao Território 
Nacional. Concepção e implantação de um conjunto de iniciativas para o fortalecimento 
do controle de armas de fogo e munição em todo o Território Nacional. Operações 
de fiscalização voltadas para a implementação de um efetivo controle das atividades 
relacionadas à fabricação, importação, exportação, registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição em todo o Território Nacional. Combater o contrabando e o 
descaminho; Combater os crimes contra a propriedade intelectual e industrial (pirataria); 
Combater os crimes cometidos por meio da rede mundial de computadores (ciberné-
ticos); Combater crimes contra o meio ambiente e patrimônio histórico; Combater o 
tráfico de drogas e de seres humanos; Combater a exploração sexual infanto-juvenil e 
a pedofilia; Reprimir os crimes contra a organização do trabalho; Apurar conflitos agrá-
rios e fundiários; Combater os crimes: Contra a seguridade social, Contra os direitos 
humanos, Contra as comunidades indígenas. Combater os crimes políticos. Combater 
os crimes contra os bens, serviços ou interesses União ou de suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas, Combater os delitos de furto, roubo e receptação de cargas ou 
de valores de instituições bancárias e empresas de transporte de valores, presentes os 
requisitos da interestadualidade e repressão uniforme; Reprimir outros crimes previstos 
em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resul-
tado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; Reprimir crimes 
de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro e os crimes cometidos a bordo de 
navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; Executar as medidas 
assecuratórias da incolumidade física de Representantes dos Poderes da República, Au-
toridades Brasileiras e Estrangeiras em visita ao Território Nacional. Fiscalizar e controlar 
as empresas de segurança privada em todo o país; Reprimir crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional e a Lavagem de Ativos; Combater os crimes contra a Ordem Eco-
nômica e Tributária; Combater crimes eleitorais; Reprimir o tráfico de armas, acessórios 
e munições; Exercer o Controle e Fiscalização sobre armas de fogo, sempre atuando de 
forma integrada com todas as áreas da Polícia Federal e com os demais órgãos afins. 
Fiscalização visando o controle das atividades com produtos químicos controlados; e, 
prevenção do desvio de produtos químicos suscetíveis de serem utilizados na prepara-
ção de drogas ilícitas. Manutenção de Controle Administrativo por meio de cadastro e 
licenciamento de pessoas físicas e jurídicas que atuam na produção e comercialização 
de produtos químicos; emissão de documentos de controle; recepção e processamento 
de dados relacionados às atividades sob controle nacional e internacional; e, instauração 
de processos administrativos para apuração de infrações à legislação vigente. Realização



36

DESCRIÇÃO de investigações de desvio de produtos químicos utilizados na preparação de 
drogas ilícitas; realização de investigações visando combater o tráfico ilícito de 
drogas; desenvolvimento de atividades de inteligência; e, realização de operações 
ostensivas de interdição e fiscalização. Aquisição de equipamentos, bem como 
conservação, reforma e adequação de instalações físicas, visando fortalecer ações 
de fiscalização e controle das atividades com produtos químicos controlados 
suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas ilícitas; e, de prevenção 
e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Realização de treinamento e capacitação 
de servidores para as ações de fiscalização e controle de atividades com produtos 
químicos controlados suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas 
ilícitas; e, de prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Executar ações 
de caráter sigiloso aplicando os recursos necessários à realização de operações 
especiais que atendam aos processos de investigação criminal na esfera de atuação 
do Departamento de Polícia Federal. Essas operações, geralmente, atendem a 
um planejamento preestabelecido, em que o agente policial atua muito próximo 
às organizações criminosas, sigilosamente, angariando informações relevantes 
que contribuirão para seu desmantelamento. Realização de ações de proteção a 
depoentes especiais e ações relacionadas ao réu colaborador preso, sob respon-
sabilidade da Polícia Federal. Promover programa continuado de capacitação de 
policiais federais e demais servidores públicos federais e estaduais que lidam com 
proteção testemunhas e com réus colaboradores presos, por meio da instituição 
de cursos pela Academia Nacional de Polícia e outras unidades de ensino. Sub-
sidiar a estrutura logística para atender às demandas de proteção ao depoente 
especial e do programa de réus colaboradores, sob responsabilidade da Polícia 
Federal, inclusive com a capacitação de policiais federais para essa atividade.

PO CARACTERÍSTICA

0008 - Brasil Mais Seguro - Combate a Grupos 
de Extermínio”

Atuação na investigação e no combate a ação de gru-
pos de extermínio mediante rticulação do Ministério 
da Justiça, por meio da Polícia Federal, com Secretaria 
de Direitos Humanos, Polícias Estaduais, Ministério 
Público e Tribunais de Justiça.”

UO UO: 30911 – Fundo Nacional de Segurança Pública

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2B00 - Força Nacional de Segurança Pública

BASE LEGAL Decreto 5.289/04 e Leis 10.201/2001 e 11.473/2007
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DESCRIÇÃO Aquisição de bens e serviços para a constituição de equipes multidisciplinares da 
Força Nacional de Segurança Pública; preparação constante dos integrantes da 
FNSP, implementação de um sistema logístico abrangendo suprimento, transporte, 
manutenção, animais (quando aplicável), apoio de saúde, finanças, assistência 
jurídica, serviços e demais meios necessários ao funcionamento organizacional 
e às operações da FNSP; realização de operações combinadas e/ou conjuntas, 
transferência de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e 
qualificação de profissionais. Realização de atividades e serviços imprescindíveis 
a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
Pagamento a servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de coopera-
ção federativa. Pagamento de indenização para os policiais em ação operacional 
conjunta com a Força Nacional de Segurança, nos casos em que couber; e para 
seus dependentes no caso de morte. Estruturar a Força Nacional de Segurança 
Pública e operacionalizar o seu emprego em todo o território nacional, para 
controle e combate da criminalidade em situações eventuais e temporárias.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Brasil Mais Seguro - Apoio da Força Na-
cional de Segurança Pública aos Órgãos Estaduais

Apoio da Força Nacional de Segurança Pública aos 
órgãos estaduais de segurança pública para realização 
de perícia em armas armazenadas nas unidades poli-
ciais, patrulhamento ostenstivo e auxílio às delegacias 
de homicídios.

UO UO: 30101– Ministério da Justiça
(SRJ)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2112 - 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 8974 - Democratização do Acesso à Cidadania e à Justiça

BASE LEGAL Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007 e Portaria/MJ no 276, de 10 de 
março de 2006.
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DESCRIÇÃO Desenvolvimento de projetos de democratização do acesso à Cidadania e à Justiça 
e de promoção de formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos, em 
parceria com instituições do sistema de Justiça e demais atores. Desenvolvimento 
de ações voltadas à conscientização e à efetivação de direitos. Apoio à instala-
ção de ambientes específicos à tomada de Depoimento Especial de crianças e 
adolescentes no Judiciário. Implantação de Casas de Direitos, objetivando levar 
serviços essenciais relacionados ao sistema de Justiça a áreas de vulnerabilidade 
social. Implementação e fortalecimento de equipamentos públicos voltados à 
efetivação da Lei Maria da Penha. Apoio à instituição de núcleos de execução 
penal nas Defensorias Públicas para a promoção da assistência jurídica integral 
aos presos, presas e seus familiares. Implantação de núcleos de Justiça Restau-
rativa. Implementação de núcleos especializados nas Defensorias Públicas para 
atendimento à população em situação de rua. Instituição e fortalecimento de 
Juizados do Torcedor, com foco nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo Fifa de 
2014. Implementação de núcleos de Justiça Comunitária. Realização de cursos 
de capacitação em mediação para operadores do Direito. Realização de eventos, 
estudos e pesquisas com vistas a subsidiar a formulação, implementação, monito-
ramento e avaliação das políticas públicas voltadas à democratização do sistema 
de Justiça. Articulação interinstitucional para o aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico nos temas atinentes ao sistema de Justiça e à efetivação de direitos, com 
foco na viabilização da aprovação de projetos de lei, inclusive aqueles relacionados 
aos temas definidos nos Pactos Republicanos de Estado. Realização de pesquisas 
e divulgação de experiências exitosas de agilização e desburocratização de pro-
cessos no sistema de Justiça. Apoio à elaboração e implementação de projetos 
de modernização da gestão das instituições do sistema de Justiça. Estabeleci-
mento de parcerias para a capacitação de operadores do Direito, funcionários 
e gestores do sistema de Justiça. Modernização e padronização da tramitação 
do processo eletrônico de provimento e vacância de magistrados, facilitando a 
troca de informações entre o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União, 
o Ministério da Justiça e a Casa Civil da Presidência da República. Coordenação 
dos trabalhos de regulamentação do Sistema de Registro Eletrônico dos Cartórios 
Extrajudiciais, conforme preceituam os artigos 37 a 45 da Lei 11.977 de 7 de julho 
de 2009. Instituição e gerenciamento do Portal das Serventias Extrajudiciais do 
Brasil. Implementação do papel de segurança para os registros civis. Realização 
de eventos, estudos e

DESCRIÇÃO pesquisas com vistas a subsidiar os esforços de aprimoramento do sistema de 
Justiça. Articulação interinstitucional para implementação de políticas voltadas 
para a aplicação das formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos. 
Organização da Conferência Nacional de Acesso à Justiça. Implementação da 
Escola Nacional de Mediação.

PO CARACTERÍSTICA

0005 - Brasil Mais Seguro - Apoio à Redução de 
Estoque de Processos Relativos a Crimes Violentos 
Letais Intencionais

Apoio à instalação de Câmaras Locais de Acompanha-
mento das ações do programa, envolvendo órgãos 
estaduais do sistema de justiça, bem como à realização 
de forças-tarefas para redução de estoques de processos 
relativos a crimes violentos letais intencionais, inclusive 
aqueles relativos à execução penal.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
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PLANO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE ACIDENTES 

DE TRÂNSITO

O que é?

O plano reúne ações que visam aprimorar a atuação da Polícia Rodoviária Federal 
nos trechos críticos de acidentes, oferecendo atendimento, equipando as unidades 
e modernizando os sistemas informatizados.

Para que serve?

- Estruturar bases aeromédicas de atendimento em trechos críticos de acidentes.
- Campanhas de conscientização de jovens e grupos envolvidos em acidentes.
- Implantar sistema de radiocomunicação digital nos trechos críticos de acidente
- Capacitação de gestores.

A quem se destina?

-  Sociedade

Quais atividades podem ser apoiadas?
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UO UO: 30107– Departamento de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais

BASE LEGAL Constituição Federal, art. 144; Lei nº 9.654 de 02 de junho de 1998; Regimento 
Interno Portaria nº 166 de 16 de fevereiro de 2001; Código de Trânsito
Brasileiro Lei nº 9.503, art. 20; Decreto nº 1.655, de 3 de outubro 1995; Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda
ratificada pela Lei nº 10201, de 2001).

DESCRIÇÃO Composição e manutenção de equipes de saúde, unidades de suporte básico e 
avançado de vida, destinadas ao atendimento pré-hospitalar e resgate, transporte 
inter-hospitalar, apoio de saúde a dignatários e a outros órgãos, apoio de saúde 
a unidades e operações da PRF, estudos e investigação relativa ao uso de álcool e 
outras drogas psicoativas, realização de comandos de saúde nas rodovias federais 
e estabelecimento de parcerias correlacionadas à finalidade supracitada; aquisição 
de materiais e equipamentos relacionados à finalidade da ação; execução de 
policiamento ostensivo preventivo diuturnamente, fiscalizando e controlando o 
trânsito; realização de operações e comandos específicos de fiscalização do trans-
porte de pessoas e bens (cargas); intensificação do policiamento por ocasião das 
festas e feriados nacionais e regionais (aumento do fluxo de veículos e pessoas); 
prevenção e atendimento de ocorrências de acidentes de trânsito; combate às 
infrações e crimes de trânsito; execução de escoltas, bem como credenciamento 
de empresas especializadas para tal fim; controle do trânsito em situações excep-
cionais (queda de barreira, alagamentos, bloqueios, entre outros); manutenção e 
abastecimento de viaturas e aeronaves; execução e manutenção de atividades de 
Cinotecnia (operações com cães; planejamento e execução de atividades de con-
tagem volumétrica de trânsito, controle de trânsito de veículos pesados, controle 
de velocidade, monitoramento de veículos e da frota de viaturas, implantação de 
novas tecnologias para fiscalização de veículos e de condutores e manutenção e 
aferição de equipamentos relacionados à ação; realização de palestras, seminários 
e outras atividades relacionadas à educação de trânsito, com enfoque no trânsito 
em rodovias; pagamento de diárias e passagens, aquisição de material didático; 
aquisição de viaturas e aeronaves de resgate, motocicletas tipo policial e demais 
viaturas especiais destinadas às atividades da Polícia Rodoviária Federal; coleta de 
informações, em toda a malha rodoviária federal, visando ao levantamento de 
dados que subsidiem o planejamento de ações de caráter ostensivo em pontos 
críticos ou operações emergenciais de combate ao roubo de cargas, a assaltos, 
ao tráfico de drogas, à prostituição infantil, ao trabalho escravo, dentre outros; 
locação de veículos e aquisição de equipamentos de inteligência; mobilização dos 
meios necessários e execução de operações policiais visando ao mapeamento, 
identificação e combate das organizações criminosas e suas ramificações, bem 
como as operações de correições disciplinares e de combate à corrupção interna; 
realização de operações policiais e especiais sistemáticas para combater crimes 
como tráfico de drogas e de armas, roubo de cargas, valores e ao transporte de 
passageiros, contrabando, descaminho e pirataria, crimes contra a vida, explo-
ração sexual infanto-juvenil, trabalho escravo, tráfico de seres e órgãos, crimes 
ambientais, segurança de autoridades, entre outros, por meio de ações de rotina 
e operações policiais especialmente desenvolvidas para este fim; execução de 
ações preventivas e especiais de combate à atuação de criminosos nas rodovias 
federais, realizadas isoladamente ou integradas com outros Órgãos, como Polícia
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DESCRIÇÃO Federal, Polícias Judiciárias, Ministério Público, IBAMA, Gabinete de Segurança 
Institucional, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Forças Armadas, entre 
outros; prestação de apoio a outros órgãos em ações que extrapolam os limites 
das rodovias federais.

PO CARACTERÍSTICA

000A - Acidentes de Trânsito - Atendimento Pré-
-hospitalar

Estruturação de base aeromédica para atendimento 
dos trechos críticos de acidentes: desenvolvimento 
da infra-estrutura física; aquisição de aeronaves, cami-
nhões-tanque e equipamentos; capacitação de pilotos/
operadores; e manutenção de aeronaves.

000B - Acidentes de Trânsito - Educação para 
o Trânsito

Apoio a ações/campanhas voltadas à conscientização/
educação de trânsito dos jovens e dos principais gru-
pos envolvidos em acidentes violentos de trânsito nas 
rodovias federais.

000C - Acidentes de Trânsito - Infraestrutura de 
Comunicação

Implantação de sistema de radiocomunicação digital 
nos trechos críticos de acidentes de trânsito cobertos 
pela PRF.

000D - Acidentes de Trânsito - Inovações Tec-
nológicas

Implantação e manutenção de pontos de videomoni-
toramento nos trechos críticos de acidentes. Aquisição 
de soluções móveis de policiamento (tablets, smar-
tphones, etc) para os policias rodoviários federais dos  
trechos críticos de acidente. Instalação e manutenção 
de sistema de leitura automática e análise inteligente 
de placas nos trechos críticos de acidente (Alerta Bra-
sil). Modernização e ampliação dos atuais sistemas de 
atividade operacionais.

000E - Acidentes de Trânsito - Policiamento e 
Fiscalização nos Trechos Críticos de Acidente

Aquisição de viaturas especiais, equipamentos de fis-
calização, capacitação de gestores e atualização de 
procedimentos.

Informações Complementares
www.mj.gov.br  
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SINESP

O que é?

O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas 
- SINESP vai coletar informações relacionadas à segurança pública, ao sistema 
prisional e ao enfrentamento ao tráfico de crack e outras drogas. O banco de dados 
vai ajudar a estruturar a política de segurança pública em todo o país, ampliando, 
ao mesmo tempo, a transparência e o controle social.

Para que serve?

- Proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação 
de dados e informações.
- Disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar 
na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas.
- Promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança 
pública, do sistema prisional e sobre drogas.
- Garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os 
padrões definidos pelo Conselho Gestor.

A quem se destina?

-  O SINESP tem como integrantes os Poderes Executivos da União, Estados e Distrito 
Federal. Além desses, Os Municípios, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o 
Ministério Público poderão participar do SINESP mediante adesão.

Quais atividades podem ser apoiadas?
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UO UO: 30911– Fundo Nacional de Segurança Pública

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20ID - Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organiza-
cional e Tecnológica das Instituições de
Segurança Pública

BASE LEGAL Lei nº 10.201/2001 e Lei nº 11.530/2007

DESCRIÇÃO Desenvolvimento de pesquisas na área de segurança pública e apoio a projetos 
voltados para a construção ou adequação de instalações físicas, para o desempenho 
das atividades de segurança pública, como centros de inteligência de Segurança 
Pública, centros integrados de operações de Segurança Pública, unidades de 
perícia, núcleos/ setores de estatística e análise criminal, bem como Secretarias 
Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Segurança Pública, e outras unida-
des correlatas. Apoiar os projetos de reaparelhamento dos Estados e do Distrito 
Federal e dos municípios dotando-os de equipamentos tecnológicos e não tec-
nológicos de segurança e proteção à vida, veículos, embarcações, aeronaves, 
armamentos e munições letais e não letais, mobiliários e materiais voltados para 
atividade operacional dos Órgãos e Instituições de Segurança Pública. Apoio ao 
fortalecimento dos órgãos de controle interno e externo da atividade policial e 
das guardas municipais, por meio da estruturação, formação e articulação para 
a estruturação e reestruturação das Corregedorias e Ouvidorias das instituições 
de segurança pública. Adequação lógica para a modernização ou implantação 
de sistemas de informações de segurança pública. Constituição de mecanismo 
de integração de bases de dados com informações de registros criminais das 
diversas instituições de segurança pública, justiça e fiscalização do Brasil. Aqui-
sição de equipamentos/produtos de tecnologia da informação e comunicação. 
Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Aquisição 
de equipamentos para as instituições de segurança pública, em especial as uni-
dades especializadas – Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, ao 
Idoso, a criança e ao adolescente ao segmento LGBT, visando o fortalecimento 
da política interdisciplinar de combate à violência e à impunidade. Implantar a 
infra-estrutura necessária para fornecer suporte às ações de segurança pública.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Sistema Nacional de Informações de Se-
gurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SI-
NESP - Tecnologia da Informação

Contratação de serviço especializado de Tecnologia 
da Informação para desenvolvimento, implantação e 
manutenção do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP).

0002 - Sistema Nacional de Informações de Se-
gurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SI-
NESP - Definições Metodológicas e Estratégicas

Investimento na estrutura de gestão do Sistema Nacio-
nal de Informações de Segurança Pública, Prisionais e 
sobre Drogas (SINESP). Treinamento dos policiais para 
o uso do SINESP e padronização de metodologias de 
registros dos diferentes entes federados.

0003 - Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - 
SINESP - Apoio à Estruturação Tecnológica dos 
Estados

Apoio a projetos de aparelhamento e estruturação 
tecnológica dos estados, por meio de investimento 
em infraestrutura tecnológica e de desenvolvimento 
de sistemas informatizados.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
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GRANDES EVENTOS

O que é?

A Segurança para Grandes Eventos tem por objetivo garantir a segurança dos eventos 
de larga escala que o Brasil receberá nos próximos anos: Copa das Confederações 
e Jornada Mundial da Juventude em 2013; a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos em 2016. As maiores metas do programa são a integração 
das forças de segurança pública e de defesa civil e a produção de um legado que 
aperfeiçoe os sistemas de segurança pública nas cidades-sede.

Para que serve?

A realização de grandes eventos é um desafio para qualquer país. No tocante à 
segurança, o Governo Brasileiro decidiu por criar a Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos, com a responsabilidade de coordenar os esforços 
das forças de segurança e de defesa civil, buscando a integração e o aperfeiçoamento 
tecnológico e de procedimentos dessas instituições.
As atribuições da Secretaria são:
- Planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de 
segurança para os Grandes Eventos.
- Articular-se com os órgãos e as entidades, governamentais e não governamentais, 
envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos, visando à coordenação e 
supervisão das atividades.
- Estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos e entidades, 
governamentais e não governamentais envolvidos com a segurança dos Grandes 
Eventos.
- Promover a interface de ações com organismos, governamentais e não 
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governamentais, de âmbito nacional e internacional, na área de sua competência;
- Realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da criminalidade 
e da violência nos Grandes Eventos.
- Estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, a 
elaboração de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando 
a prevenção e a repressão da violência e da criminalidade durante a realização dos 
Grandes Eventos.
- Apresentar ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública projetos 
relacionados à segurança dos Grandes Eventos a serem financiados com recursos 
do respectivo Fundo.
- Adotar as providências necessárias à execução do orçamento aprovado para os 
projetos relacionados à segurança dos Grandes Eventos. 

A quem se destina?
- Órgãos de Segurança Pública e a sociedade

Quais atividades podem ser apoiadas?

UO UO: 30101– Ministério da Justiça (SESGE)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 14LG - Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública nos 
Grandes Eventos Federais

BASE LEGAL Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011.

DESCRIÇÃO Dotação das forças de segurança pública de meios adequados para execução de 
atividades afetas aos Grandes Eventos, por meio da integração de instituições e 
sistemas; aquisição de infraestruturas móveis; controle dos pontos de entrada 
no país; aquisição de equipamentos; simulações, operações e fiscalização da 
segurança privada, capacitação de profissionais e campanhas para a segurança 
dos grandes eventos.

PO CARACTERÍSTICA

0001 - Grandes Eventos - Integração de Institui-
ções e Sistemas

Aquisição de solução de sistemas para implementação 
da gestão e inteligência e integração de radiocomu-
nicação.
Aquisição de solução para integração dos sistemas de 
radiocomunicação entre as instituições estaduais e com 
os órgãos federais.

0002 - Grandes Eventos - Aquisição de Infraes-
truturas Móveis para Segurança no Evento

Aquisição de infraestruturas móveis para uso na Copa 
(Helicópteros, Embarcações, Ambulâncias, Ônibus, 
Viaturas, Motos e delegacias móveis).
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0003 - Grandes Eventos - Controle dos Pontos 
de Entrada no País

Aquisição de portais de autoatendimento migratório e 
respectivos serviços. Aquisição de sistema informatizado 
para recebimento de informações relativas ao tráfego 
nacional e internacional de passageiros. Contratação 
de serviços e equipamentos para o projeto Alerta Brasil 
na Copa. Aquisição de conjunto de scanners para o 
reforço da fiscalização nos pontos de fronteira relacio-
nados à Copa.

0004 - Grandes Eventos - Aquisição de Arma-
mentos Menos Letais para Segurança no Evento

Aquisição de armamentos e tecnologias menos letais 
para uso policial nos grandes eventos.

0005 - Grandes Eventos - Aquisição de Equipa-
mentos e Sistema de Inteligência para Segurança 
no Evento

Aquisição de equipamentos e sistemas de inteligência, 
combate ao terrorismo, atendimento de emergências 
e controle de distúrbios.

0006 - Grandes Eventos - Simulações, Operações 
e Fiscalização da Segurança Privada no Evento

Operações nos eventos preliminares para testar mo-
delos, operações de policiamento e controle durante 
os eventos. Aquisição de leitores biométricos para fis-
calização da segurança privada nos locais de eventos 
relacionados à Copa 2014. Aquisição de equipamentos 
de proteção individual e identificador de policiamento 
para segurança no evento.

0007 - Grandes Eventos - Capacitação e Cam-
panhas para a Segurança no Evento

Capacitações (gerenciamento de crises, policiamento 
turístico, combate a incêndio, evacuação de estádios/
hotéis, entre outras).
Campanhas educativas voltadas para os Grandes Even-
tos.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
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POLÍTICA NACIONAL DE JUSTIÇA

O que é?

A Política Nacional de Justiça tem sob sua tarefa o desafio de reconhecer direitos 
violados, enfrentar a sua violação, construir e reconhecer novos direitos, dando 
ênfase à cidadania, buscando fortalecê-la quando violentada ou precarizada. Nesse 
escopo, a Política Nacional de Justiça abarca ações nos temas de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas, promoção de direitos e garantias para migrantes e refugiados, 
combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, fortalecimento da cooperação jurídica 
internacional, titulação de entidades sociais e consolidação da classificação indicativa.

Para que serve?

É necessário implementar a Política Nacional e os Planos de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas e apoiar órgãos do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios, 
entidades da sociedade civil, organismos internacionais, e outros parceiros no 
fortalecimento da atuação conjunta e articulada para enfrentar o ilícito do tráfico 
de pessoas em todas as suas vertentes, quais sejam, prevenção, atendimento a 
vítimas, repressão e responsabilização dos seus autores.

No que se refere à proteção e garantia dos direitos de migrantes e refugiados, faz-
se necessário desenvolver e implementar uma política migratória reconhecendo o 
direito de migrar como direito fundamental do homem. Nesse sentido, busca-se 
assegurar e expandir os direitos dos migrantes e refugiados com ênfase na construção 
de direitos, consolidação de mecanismos ágeis de acesso à informação e prestação 
de serviços públicos gratuitos, independentemente de sua situação migratória.
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Em relação ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e recuperação de 
ativos, é necessário aprimorar as ações do Estado Brasileiro contribuindo para o corte 
do fluxo financeiro e desmantelamento de organizações criminosas. Estabelecer e 
aprimorar relações de cooperação jurídica internacional bilaterais ou multilaterais, 
de modo a aperfeiçoar os mecanismos disponíveis para a atuação do Poder Público 
e demais autoridades competentes, contribuindo para a efetividade da justiça, 
também é tarefa da Política Nacional de Justiça.

No que se refere à interação entre Estado e Terceiro Setor, é importante manter e 
aprimorar o Cadastro Nacional de Entidades desenvolvido pelo Ministério da Justiça 
tornando-o mais ágil para as entidades que estão cadastradas e mais transparente 
para o público em geral. Entre outras iniciativas, a abertura de diálogos e debates 
com a sociedade, academia, órgãos de controle e órgãos parceiros, será relevante 
para possibilitar o aprimoramento normativo de que essas relações carecem. Para 
tanto, será estimulada a pesquisa, por meio de editais públicos, sob orientação da 
Secretaria Nacional de Justiça. Para a classificação indicativa de obras audiovisuais 
(Televisão, Cinema e mercado de vídeo doméstico), jogos eletrônicos e de 
interpretação (RPG), é imprescindível trabalhar a divulgação dessa política junto 
à sociedade como enriquecedora dos direitos de informação, capacitar agentes 
interessados, especialmente garantindo a defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, realizar pesquisas e estudos para melhor compreensão dos impactos 
do tema, implementar campanhas de esclarecimento e adesão à política pública 
da classificação indicativa para fortalecer a rede de colaboradores em defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes.

A quem se destina?

Cidadãos, vítimas do tráfico de pessoas, estrangeiros e refugiados, órgãos do sistema 
de justiça e segurança pública

Quais atividades podem ser apoiadas?
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UO UO: 30101– Ministério da Justiça (SNJ)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 20I7 - Política Nacional de Justiça

BASE LEGAL Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 12.015 de 07 de 
agosto de 2009 (Tráfico Interno e Internacional de Pessoas) que alterar os artigos 
231 e 231-A do Código Penal; Lei no 10.359, de 27 de dezembro de 2001; Lei 
nº 9.790/99; Lei n º 9.613, de 3 de março de 1998; Lei nº 9.474, de 1997; Lei 
n º 8.429, de 02 de junho de 1992; art. 74 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 7.492, de 16 de junho de 
1986; Lei nº 6.815, de 1980; Lei nº. 5.869, de 1973; Lei 818/49; Lei nº 91/35; 
Decreto 6.061, de 2007; Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006; Decreto 
nº 5.941, de 26 de outubro de 2006; Decreto nº 5.721, de 13 de março de 2006; 
Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006; Decreto nº 5.017, de 12 de março 
de 2004; Decreto nº 5.016, de 12 de março de 2004; Decreto nº 5.015, de 12 
de março de 2004; Decreto nº 4.410, de 07 de outubro de 2002; Decreto nº 
3.988, de 29 de agosto de 2001; Decreto nº 3.895, de 23 de agosto de 2001; 
Decreto nº 3.810, de 2 de maio de 2001; Decreto nº 3.678, de 30 de novembro 
de 2000; Decreto n 3.598, de 12 de setembro de 2000; Decreto nº 3.468, de 
17 de maio de 2000; Decreto nº 3.324, de 30 de dezembro de 1999; Decreto 
3.100/99; Decreto nº 2.428, de 17 de dezembro de 1997; Decreto nº 2.095, de 
17 de dezembro de 1996; Decreto nº 2.022, de 7 de outubro de 1996; Decreto 
nº 1.899, de 09 de maio de 1996; Decreto Legislativo nº 55, de 1995; Decreto nº 
1.476, de 02 de maio de 1995; Decreto nº  1.320, de 30 de novembro de 1994; 
Decreto nº 862, de 9 de julho de 1993; Decreto nº 166, de 3 de julho de 1991; 
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1991; Decreto nº 86.715, de 1981; Decreto 
nº 56.826, de 2 de setembro de 1965; Decreto nº 50.517/61; Decreto-Lei nº 
. 4.657, de 4 de setembro de 1942; Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941; Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Portaria Interministerial 
nº 26, de 14 de agosto de 1990; Portaria n.º 1.876, de 27 de outubro de 2006; 
Portarias SNJ nº 23 de 28 de dezembro de 2006, Portarias SNJ nº 08 de 04 de 
abril de 2007; Portaria SNJ nº 24/2007, Portaria SNJ nº 30/2009, Portaria SNJ nº 
12/2009 e a Portaria MJ nº 752/2010; Portaria nº 1.100/06 e Portaria 1.220/07; 
Portaria SNJ n° 8/2006 e Portaria SNJ n° 14/2009; Portaria nº 3.203, de 8 de ou-
tubro de 2010. Portaria Nº 31 de 20 de agosto de 2009 que estabelece Diretrizes 
para o funcionamento dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
Postos Avançados. Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011; Portaria Conjunta 
MJ-PGR-AGU nº 1-2005, de 27 de outubro de 2005; Resolução nº . 9, de 04 de 
maio de 2005, do STJ; Portaria MJ 1.443, de 2006; Convenção da Organização 
Internacional do Trabalho sobre Abolição do Trabalho Forçado, 1959 (nº 105) 
ratificada pelo Brasil (1965); Convenção sobre Proteção dos Direitos de todos 
os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias (1990); Convenção interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém 
do Pará) ratificada pelo Brasil (1995); Convenção Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Crianças e Adolescentes ratificada pelo Brasil (1997); Plano de 
Ação para a Luta contra o Tráfico de Pessoas entre os Estados-parte do Mercosul 
e os Estados Associados (MERCOSUL/RMI/ACORDO nº 01/2006) (Portaria nº 
2.167, de 07 de dezembro de 2006).
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DESCRIÇÃO A Política Nacional de Justiça tem sob sua tarefa o desafio de reconhecer direitos vio-
lados, enfrentar a sua violação, construir e reconhecer novos direitos, dando ênfase 
à cidadania, buscando fortalecê-la quando violentada ou precarizada. Para tanto, 
a Secretaria Nacional de Justiça se propõe a buscar a institucionalização da Política 
Nacional de Justiça, assim como dar seguimento e aprimorar as políticas de justiça 
já em implementação, como é o caso do enfrentamento ao tráfico de pessoas, da 
proteção e garantia dos direitos dos migrantes e refugiados, do combate à corrupção, 
à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, do fortalecimento da cooperação 
jurídica internacional, da classificação indicativa, da concessão de títulos de Utilidade 
Pública Federal (UPF), qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), da autorização de funcionamento de organizações estrangeiras, da 
autorização de empresas de microfilmagem e da concessão de medalhas. É necessário 
implementar a Política Nacional e os Planos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
e apoiar órgãos do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios, entidades 
da sociedade civil, organismos internacionais, e outros parceiros no fortalecimento 
da atuação conjunta e articulada para enfrentar o ilícito do tráfico de pessoas em 
todas as suas vertentes, quais sejam, prevenção, atendimento a vítimas, repressão e 
responsabilização dos seus autores. No que se refere à proteção e garantia dos direitos 
de migrantes e refugiados, faz-se necessário desenvolver e implementar uma política 
migratória sob a perspectiva da justiça e da cidadania reconhecendo o direito de 
migrar como direito fundamental do homem. Nesse sentido, busca-se assegurar e 
expandir os direitos dos migrantes e refugiados com ênfase na construção de direitos, 
consolidação de mecanismos ágeis de acesso à informação eprestação de serviços 
públicos gratuitos, independentemente de sua situação migratória. Em relação ao 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, é necessário 
aprimorar as ações do Estado Brasileiro contribuindo para o corte do fluxo financeiro 
e desmantelamento de organizações criminosas.a atuação do Poder Público e demais 
autoridades competentes, contribuindo para a efetividade da justiça, também é tarefa 
da Política Nacional de Justiça. No que se refere à interação entre Estado e Terceiro 
Setor, é importante manter e aprimorar o Cadastro Nacional de Entidades desen-
volvido pelo Ministério da Justiça tornando-o mais ágil para as entidades que estão 
cadastradas e mais transparente para o público em geral. Entre outras iniciativas,a 
abertura de diálogos e debates com a sociedade, academia, órgãos de controle e 
órgãos parceiros, será relevante para possibilitar o aprimoramento normativo de que 
essas relações carecem. Para tanto, será estimulada a pesquisa, por meio de editais 
públicos, sob orientação da Secretaria Nacional de Justiça. Para a classificação indica-
tiva de obras audiovisuais (Televisão, Cinema e mercado de vídeo doméstico), jogos 
eletrônicos e de interpretação (RPG), é imprescindível trabalhar a divulgação dessa 
política junto á sociedade como enriquecedora dos direitos de informação, capacitar 
agentes interessados, especialmente garantindo a defesa dos direitos das crianças e 
dos adolescentes, realizar pesquisas e estudos para melhor compreensão dos impactos 
do tema, implementar campanhas de esclarecimento e adesão à política pública da 
classificação indicativa para fortalecer a rede de colaboradores em defesa dos direitos 
de crianças e adolescentes. A estruturação e fortalecimento da Política Nacional de 
Justiça é de suma importância, para estabelecer o seu desenho lógico, construir meca-
nismos de financiamento desta Política (criação e implementação do Fundo Nacional 
de Justiça) e, com apoio à estruturação de redes institucionais e sociais e do controle 
social em todas as suas fases de gestão, potencializar a relação federativa. Uma das 
vertentes da Política Nacional de Justiça é estabelecer novas políticas públicas de 
justiça, como estruturar uma política de Arqueologia e Antropologia Forenses para 
a elucidação de casos de morte, especialmente por violações de direitos humanos. 
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PROJETOS CARACTERÍSTICA

Implantação de laboratórios de tecnologia contra 
a lavagem de dinheiro e a corrupção – LAB/LD 
(apoio a Ministérios Públicos Estaduais e Secre-
tarias Estaduais de Segurança Pública)

Os LABs/LD são unidades para aplicação de soluções 
tecnológicas em grandes volumes de dados aptos a 
realizar análise de dados financeiros na apuração de 
crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, tendo 
como resultado final a interrupção do fluxo financeiro 
das organizações criminosas, o bloqueio dos bens dos 
corruptos, a recuperação de ativos obtidos ilicitamente 
e o ressarcimento ao erário. Visa-se expandir a rede de 
LABs/LD para todos os Estados da Federação.

Implantação de núcleos e postos de enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas (apoio a Secreta-
rias Estaduais de Justiça, Cidadania e Segurança 
Pública)

Aos Núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas 
cabe executar, enquanto unidades administrativas, 
ações nos seguintes eixos de atuação: prevenção ao 
tráfico de pessoas; responsabilização de seus autores; 
e atenção às vítimas. Outra importante função dos 
Núcleos é articular, estruturar e consolidar, a partir dos 
serviços e redes existentes, uma rede estadual de refe-
rência e atendimento às vítimas do tráfico de pessoas.

Implementação de Centros de Integração aos 
Migrantes e Refugiados (apoio a sociedade civil)

Institucionalizar espaços da sociedade civil apoiados 
pela União que possam promover a integração da po-
pulação migrante e refugiada à vida em comunidade 
da região em que se instalaram. Esses centros deverão 
prestar serviços de orientação a essa comunidade vul-
nerabilizada, articulando os serviços locais de justiça 
(defesa de direitos), assistência social, saúde, trabalho 
e cultura, servindo como pontos de referência para 
essa população.

Criação de uma rede de atenção aos refugiados 
(apoio a sociedade civil)

Visa-se formar uma rede composta por instituições 
sociais de todo o Brasil, incidente e atuante em matéria 
de mobilidade humana, direitos humanos e refúgio. 
Imbuída de compromisso humanitário de atenção à 
parcela tão vulnerável que demanda proteção inter-
nacional, por meio do Instituto do Refúgio, a referida 
Rede permitirá monitorar, desenvolver e incentivar 
programas de acolhida e de reassentamento e atuar na 
prevenção de situações de riscos e violações de direitos.
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POLÍTICA NACIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA

O que é?

A Política Nacional de Acesso à Justiça – PNAJ - é a resposta do Ministério da Justiça 
para ampliar a o uso do sistema de Justiça pela sociedade brasileira, especialmente 
pelos estratos que historicamente não fazem uso desses serviços públicos.

Essa política vem sendo desenhada pela Secretaria de Reforma do Judiciário e tem 
por objetivo superar as principais deficiências do Sistema de Justiça, na visão do 
ministério: lentidão do provimento, número excessivo de processos, demanda 
crescente. A PNAJ será estruturada, assim, em três eixos: Modernização da Justiça; 
Ampliação da Informação para o Acesso à Justiça ; e Apoio às formas adequadas 
de solução de conflitos.

Programa que busca agilizar a prestação da Justiça, por meio do apoio à melhoria 
da gestão nos órgãos do Sistema de Justiça. Abarca ações que vão desde o apoio 
a investimentos na infraestrutura ao financiamento de iniciativas de planejamento 
estratégico, implantação de novos serviços, modelagem organizacional, implantação 
de sistemas. Enfim, o programa é focado na melhoria das condições de gestão dos 
atores do sistema de justiça com o objetivo de melhorar o fluxo de processos.

O primeiro eixo tratará do apoio aos órgãos da Justiça Estadual, das Defensorias 
Públicas Estaduais e do Ministério Público Estadual, especialmente nas searas da 
informatização de processos e de atendimento, bem como melhoria de gestão. 
Dessa forma seria atacado o problema da lentidão da Justiça, já que a informatização 
tem o potencial de agilizar processos e a melhoria de gestão tem efeito transversal 
no atendimento.
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O segundo eixo buscará a melhoria das condições de acesso ao Sistema de Justiça 
por meio do oferecimento de informações de qualidade ao  público, com base 
nas premissas de que a ampliação do nível conhecimento implicaria   melhoria 
das condições de acesso à Justiça e atenção da opinião pública para os problemas 
dessa área.
 
O terceiro eixo tratará do problema da ampliação da demanda não atendida à Justiça, 
por meio do incentivo ao uso de meios alternativos, “adequados”, de solução de 
conflitos, evitando a judicialização de casos e reduzindo, assim, a demanda inicial 
ao Judiciário. 

A Política articulará projetos já em andamento na Secretaria de Reforma do 
Judiciário, que operam por meio da disponibilização de recursos por convênios 
ou pela viabilização de linhas de financiamento por instituições bancárias voltadas 
ao desenvolvimento. Entre os mais destacados estão o apoio à estruturação dos 
órgãos do sistema de Justiça nos Estados, com a transferência de recursos do 
Orçamento Federal; a Escola Nacional de Mediação, constituída em parceria com 
a UNB; a instituição de núcleos de Justiça comunitária em comunidades carentes; 
a instituição de “Casas de Direitos” em comunidades carentes para prestação de 
serviços de Justiça, entre outros.  

A política e suas iniciativas são articuladas pela ação orçamentária nº  8974; e no 
PPA, pelo programa 2020 - “Cidadania e Justiça” , objetivo 0875 “Tornar o Sistema 
de Justiça mais moderno, efetivo e democrático, com ênfase na garantia do direito 
ao acesso à Justiça, por meio da integração e aperfeiçoamento das instituições 
que compõem o sistema e da implementação de políticas públicas que enfoquem 
formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos”. 

Para que serve?

Ampliar o acesso do público ao Sistema de Justiça por meio do apoio a formas 
alternativas de solução de conflitos, do apoio à melhoria dos órgãos do sistema de 
Justiça e por meio da prestação de informações e de serviço ao público, diretamente 
ou por meio de convênios.

A quem se destina?

Órgãos do sistema de Justiça (Defensorias Públicas, Judiciário e Ministério Público 
estaduais), quando de ações de apoio à estruturação, operação e gestão. População 
historicamente afastada do Sistema de Justiça, quando das ações de prestação 
de serviços por meio de convênios. População em geral, no caso das ações de 
disseminação de informações.
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Quais atividades podem ser apoiadas?

- Desenho da Política Nacional de Acesso à Justiça;
- Apoio à estruturação dos órgãos do Sistema de Justiça, por convênio; 
- Apoio à modernização dos órgãos do sistema de justiça (gestão e atendimento), 
por convênio e disponibilização de financiamento;
- Apoio à Secretarias Estaduais e Municipais  Defensorias Públicas e Tribunais de 
Justiça para a implantação de “Casas de Direitos” para a implantação de:
- Núcleos de “Justiça Comunitária”;
- Núcleos de atendimento especializado a casos de violência contra a mulher; 
- Núcleos para a tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas 
de violência sexual e familiar; 
- Núcleos de atendimento a presidiários e familiares; 
- Manutenção do cadastro nacional eletrônicos de cartórios e serventias extrajudiciais.

UO UO: 30101– Ministério da Justiça (SRJ)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 8974 – Democratização do Acesso à Cidadania e à Justiça

BASE LEGAL Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007 e Portaria/MJ no 276, de 10 de 
março de 2006.

DESCRIÇÃO Desenvolvimento de projetos de democratização do acesso à Cidadania e à Justiça 
e de promoção de formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos, em 
parceria com instituições do sistema de Justiça e demais atores. 
Desenvolvimento de ações voltadas à conscientização e à efetivação de direitos. 
Apoio à instalação de ambientes específicos à tomada de Depoimento Especial 
de crianças e adolescentes no Judiciário. 
Implantação de Casas de Direitos, objetivando levar serviços essenciais relacio-
nados ao sistema de Justiça a áreas de vulnerabilidade social.
Fortalecimento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM. 
Apoio à instituição de núcleos de execução penal nas Defensorias Públicas para 
a promoção da assistência jurídica integral aos presos, presas e seus familiares. 
Implantação de núcleos de Justiça Restaurativa. 
Implementação de núcleos especializados nas Defensorias Públicas para atendi-
mento à população em situação de rua. Instituição e fortalecimento de Juizados 
do Torcedor, com foco nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo Fifa de 2014. 
Implementação de núcleos de Justiça Comunitária. 
Realização de cursos de capacitação em mediação para operadores do Direito. 
Realização de eventos, estudos e pesquisas com vistas a subsidiar a formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas à 
democratização do sistema de Justiça. 
Articulação interinstitucional para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico 
nos temas atinentes ao sistema de Justiça e à efetivação de direitos, com foco na 
viabilização da aprovação de projetos de lei, inclusive aqueles relacionados aos 
temas definidos nos Pactos Republicanos de Estado. 
Realização de pesquisas e divulgação de experiências exitosas de agilização e 
desburocratização de processos no sistema de Justiça – Prêmio de Gestão da 
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DESCRIÇÃO Justiça, Semana da Gestão da Justiça. 
Apoio à elaboração e implementação de projetos de modernização da gestão 
das instituições do sistema de Justiça. Estabelecimento de parcerias para a capa-
citação de operadores do Direito, funcionários e gestores do sistema de Justiça. 
Modernização e padronização da tramitação do processo eletrônico de provimen-
to e vacância de magistrados, facilitando a troca de informações entre o Poder 
Judiciário, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Justiça e a Casa Civil 
da Presidência da República. 
Coordenação dos trabalhos de regulamentação do Sistema de Registro Eletrô-
nico dos Cartórios Extrajudiciais, conforme preceituam os artigos 37 a 45 da 
Lei 11.977 de 7 de julho de 2009. Instituição e gerenciamento do Portal das 
Serventias Extrajudiciais do Brasil. 
Implementação do papel de segurança para os registros civis. 
Realização de eventos, estudos e pesquisas com vistas a subsidiar os esforços 
de aprimoramento do sistema de Justiça. Articulação interinstitucional para 
implementação de políticas voltadas para a aplicação das formas alternativas de 
prevenção e resolução de conflitos. 
Organização da Conferência Nacional de Acesso à Justiça. Implementação da 
Escola Nacional de Mediação

Informações Complementares
Ministério da Justiça Secretaria de Reforma do Judiciário Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 
Ed. Sede, Sala 324 Brasília, DF    CEP: 70.064-900 Telefone: (61) 2025.9119/9118 fax: (61) 
2025.3775 E-mail: srj@mj.gov.br 
www.mj.gov.br
~ http://portal.mj.gov.br/data/Pages/
MJDA9EC2A8ITEMIDF85A266875414D7D8FBF08649EFC9BA7PTBRNN.htm 
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DEFESA DO CONSUMIDOR

O que é?

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, consagrou-
se a proteção do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem 
econômica (arts. 5º, XXXII, e 170, V), cabendo ao Estado a promoção da defesa 
do consumidor, na forma da lei.

Assim, em 11 de setembro de 1990, por meio da Lei 8.078/90, surgiu o Código 
de Defesa do Consumidor, que assegura o reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor e estabelece a boa-fé como princípio basilar das relações de consumo.

O Código, reconhecido internacionalmente como um paradigma na proteção dos 
consumidores, estabelece princípios básicos como a proteção da vida e da saúde 
e segurança, a educação para o consumo, o direito à informação clara, precisa 
e adequada, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva por meio do 
equilíbrio das relações de consumo. 

A Lei 8.078/90 também estabeleceu que a proteção e defesa do consumidor no 
Brasil seriam exercidas por meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(SNDC), que congrega os órgãos federais, estaduais e municipais, além das entidades 
civis de defesa do consumidor.

Em 28 de maio de 2012, por meio do Decreto n. 7.738, foi criada a Secretaria 
Nacional do Consumidor – SENACON, cujas atribuições encontram-se estabelecidas 
no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 3º do Decreto n° 2.181/97.
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A atuação da Secretaria Nacional do Consumidor concentra-se no planejamento, 
elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo, 
com seguintes objetivos: (i) garantir a proteção e exercício dos direitos consumidores; 
(ii) promover a harmonização nas relações de consumo; e (iii) incentivar a integração 
e a atuação conjunta dos membros do SNDC. 

Para que serve?

Dentre as ações estruturantes da Secretaria, destacam-se o Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, as atividades da Escola Nacional 
de Defesa do Consumidor, o incentivo à criação de órgãos de proteção e defesa dos 
consumidores, as ações voltadas à proteção da Saúde e Segurança do Consumidor, 
a repressão às práticas infrativas e o aperfeiçoamento das políticas regulatórias.

O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC:

Mantido pelo MJ, o SINDEC conta com mais de 2,5 mil usuários cadastrados e nele 
são registrados diariamente uma média de 6 mil atendimentos de consumidores 
em mais de 170 Procons distribuídos nas 5 regiões do País. 

Dados do SINDEC também constituem hoje subsídio fundamental para todas as 
políticas e ações do Senacon e de diversos atores da defesa do consumidor no 
Brasil. Além de auxiliar agências e órgãos reguladores e o próprio mercado (Projeto 
Indicadores Públicos de Defesa do Consumidor). 

Escola Nacional de Defesa do Consumidor – ENDC:

Criada em 2007, a Escola conta com módulos presenciais e de ensino à distância 
(EAD) que já capacitaram mais de 3 (três) mil técnicos de defesa do consumidor em 
todo o Brasil. Os cursos constituem espaço fundamental para troca de experiências e 
criação do conhecimento, além do debate acerca das questões centrais que balizam 
a Política Nacional de Defesa do Consumidor.

A quem se destina?

Cidadãos, membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e Mercado.

Quais atividades podem ser apoiadas?
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UO UO: 30101– Ministério da Justiça
(SENACON)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 2334 - Proteção e Defesa do Consumidor

BASE LEGAL Lei n.º 8.078/90 e Decretos Federais n.º 2.181/97, 6.061/2007 e 7.738/2012..

DESCRIÇÃO Elaboração, execução e coordenação da Política Nacional das Relações de Con-
sumo. Desenvolvimento de atividades de coordenação do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor, por meio de atividades de capacitação, estudos e 
pesquisas, gestão da informação, articulação institucional, monitoramento de 
mercado e participação social.

PO CARACTERÍSTICA

Integração e Coordenação do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor

Programa Nacional Consumo e Cidadania
Objetivo: implementar ações que promovam o em-
poderamento do cidadão na sua perspectiva de con-
sumidor e que incentive a melhoria da qualidade de 
produtos e serviços no Brasil.
Ação Prioritária: ampliar o atendimento do consumidor, 
estabelecendo parcerias (convênios) com estados e mu-
nicípios para criação de novos postos de atendimento 
e novos Procons. As parcerias serão estabelecidas entre 
o Ministério da Justiça, por meio da SENACON, e os 
governos estaduais e municipais, e envolverão o repasse 
de recursos para aquisição de equipamentos, promoção 
de cursos de capacitação em defesa do consumidor e 
a cessão de uso e implantação do Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC).

Produção de Conhecimento Relacionado à Pro-
teção e Defesa do Consumidor

Consolidação do Sistema Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (SINDEC)
Objetivo: Planejar, coordenar e executar a integração 
dos procedimentos, bancos de dados e informações 
dos órgãos e entidades de defesa do consumidor por 
meio do SINDEC.
Ações Prioritárias: A. Avançar na consolidação do SIN-
DEC como referência de dados e informações sobre os 
problemas do mercado de consumo e gerar inteligência 
da informação a partir dos dados do Sistema e de outras 
fontes, com foco na produção de análises e estudos 
sobre mercados regulados. B. Ampliação da base de 
integrados do SINDEC, na inovação da sua plataforma 
tecnológica e na gestão nacional do Sistema, incluindo 
o investimento em treinamento e em atualização da 
parte de software e de infra-estrutura de TI relacionada 
ao SINDEC. C. Realizar atividades, tanto internas quanto 
envolvendo atores externos, que resultem em análises, 
estudos e pesquisas sobre os temas trabalhados pela 
SENACON e pelos demais membros do SNDC, incluin-
do a contribuição de consultores externos, quando 
necessário, com foco especial em produtos e serviços 
dos mercados regulados.



59

Escola Nacional de Defesa do Consumidor Ampliação das atividades da Escola Nacional de Defesa 
do Consumidor (ENDC)
Objetivo: Formação e atualização dos integrantes dos 
órgãos e entidades que compõe o Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor (SNDC), bem como a capa-
citação de órgãos reguladores e entidades.
Ações Prioritárias: A. Ampliação da oferta de cursos 
para os técnicos e agentes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor e disseminação da defesa do 
consumidor junto aos órgãos reguladores e demais ór-
gão públicos. B. Planejamento e realização dos cursos, 
oficinas, palestras, seminários e demais encontros mi-
nistrados pela ENDC, incluindo as definições temáticas, 
a preparação do conteúdo, a produção de material, a 
contratação dos professores e o provimento de toda 
a logística de elaboração e de realização dos cursos e 
oficinas e demais encontros.  C. Realização de estudos 
e diagnósticos para subsidiar os cursos e demais even-
tos da ENDC, utilizando, inclusive, a contribuição de 
consultores especializados e a parcerias de instituições 
que têm afinidade com a proposta conceitual da Escola.

Prevenção e Repressão de Infrações contra o 
Código de Defesa do Consumidor

Prevenção e Repressão de Infrações contra o Código 
de Defesa do Consumidor
Objetivo: Planejar, executar e acompanhar as atividades 
de prevenção e repressão às práticas infringentes da 
legislação de defesa do consumidor, administrar os 
processos e procedimentos administrativos do DPDC 
e coordenar a realização de estudos jurídicos com 
vistas ao aprimoramento da legislação de defesa do 
consumidor.
Ações Prioritárias: A. Analisar propostas de formulação 
e modificação normativa de interesse dos consumido-
res. B. Prestar consultas/orientações aos membros do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 
C. Acompanhar e monitorar os processos de chama-
mento – recall.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
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SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

O que é?

Consiste em apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência, 
enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública do Governo Federal.

Para que serve?

- realização de diagnóstico dos problemas de segurança pública e apresentação 
das respectivas soluções
- desenvolvimento de ações integradas dos diversos órgãos de segurança pública; 
- qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares e das 
guardas municipais;
- redução da corrupção e violência policiais; 
- redução da criminalidade e insegurança pública; e 
- repressão ao crime organizado. 

A quem se destina?

- o ente federado que tenha instituído, em seu âmbito, plano de segurança pública;  
- os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Prisionais e sobre Drogas - SINESP que cumprirem os prazos estabelecidos pelo 
órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao Sistema; e 
- o Município que mantenha guarda municipal ou realize ações de policiamento 
comunitário ou, ainda, institua Conselho de Segurança Pública, visando à obtenção 
dos resultados. 
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Quais atividades podem ser apoiadas?

- reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares, corpos 
de bombeiros militares e guardas municipais; 
- sistemas de informações, de inteligência e investigação, bem como de estatísticas 
policiais; 
- estruturação e modernização da polícia técnica e científica; 
- programas de polícia comunitária; e 
- programas de prevenção ao delito e à violência

UO UO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional

BASE LEGAL Lei nº 10.201/2001 e Lei nº 11.530/2007

DESCRIÇÃO Elaboração e pactuação de referências e diretrizes para a formação profissional: 
matriz curricular nacional; elaboração de política para uma educação permanen-
te e de qualidade dos profissionais e atores de segurança pública por meio da 
promoção de cursos pela modalidade presencial e a distância; aperfeiçoamento 
da Rede de Ensino a Distância da SENASP; implementação da Rede Nacional de 
Altos Estudos em Segurança Pública por meio da promoção de parcerias com 
instituições de ensino superior; apoio à modernização das unidades de ensino 
e de atenção biopsicossocial das instituições de segurança pública; desenvolvi-
mento de ações de ensino e de valorização profissional e saúde para profissionais 
de segurança pública; consolidação do Projeto Nacional de Qualidade de Vida 
para profissionais de Segurança Pública; apoio e desenvolvimento a políticas de 
valorização profissional e promoção da saúde, melhoria das condições de traba-
lho e promoção dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública.
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UO UO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8124 - Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade

BASE LEGAL Lei nº 10.201/2001

DESCRIÇÃO Estruturação da Polícia Comunitária, por meio da implementação da Política 
Nacional de Polícia Comunitária, com a formação dos profissionais de segurança 
pública e da comunidade, da estruturação de núcleos e redes de polícia comuni-
tária, assim como pela implantação de um sistema de monitoramento e avaliação. 
Implementação de projetos de prevenção ao uso de drogas; da reformulação e 
implementação do programa educacional de resistências às drogas e à violência 
e realização de seminários nacionais e intercâmbio de experiências internacionais. 
Mobilização de lideranças comunitárias e estruturação dos Conselhos de Segu-
rança. Projetos de prevenção à violência e criminalidade: articulação e apoio a 
projetos multisetoriais e interdisciplinares de prevenção à violência e criminalidade 
estaduais, distrital, municipais e consorciados; apoio a projetos de estruturação 
dos espaços urbanos seguros; consolidação da matriz curricular nacional para a 
formação de guardas municipais; realização de encontros nacionais e regionais 
para a formação de gestores de segurança pública na prevenção de violência; 
implementação de projetos de acesso à segurança publica de grupos em situação 
de vulnerabilidade (segmento LGBT, mulheres, moradores em situação de rua, 
crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência); implementação 
das ações previstas no Pacto Nacional de Enfretamento à violência contra mulher; 
difusão de tecnologias com menor potencial ofensivo; e estruturação de núcleos 
de mediação de conflitos de Segurança e Prevenção à Violência. Apoio à implan-
tação de Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM); apoio à implantação 
de sistema de vídeo monitoramento; e; apoio à implementação de sistema de 
áudio monitoramento; implantação da Política Nacional de Prevenção e Redução 
de Homicídios. Planejar, pactuar, implementar, coordenar e apoiar junto aos 
Estados, Distrito Federal, municípios e Consórcios Intermunicipais, assim como 
junto aos demais órgãos do Governo Federal, a elaboração e implementação de 
projetos multisetoriais e interdisciplinares de prevenção à violência e criminalida-
de, especialmente voltados a grupos em situação de vulnerabilidade, em razão 
do credo, faixa etária, gênero, raça, orientação sexual, situação de rua, bem 
como promover os espaços de convivência pacífica por meio de profissionais de 
segurança pública, com a sociedade civil organizada, lideranças comunitárias e 
comunidade, de forma geral, com enfoque especial em crianças, adolescentes e 
jovens, na participação e gestão da segurança pública, priorizando a prevenção 
e redução dos homicídios e implementação do Policiamento Comunitário.
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UO 30911 – Fundo Nacional de Segurança Pública

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2B00 - Força Nacional de Segurança Pública

BASE LEGAL Decreto 5.289/04 e Leis 10.201/2001 e 11.473/2007

DESCRIÇÃO Aquisição de bens e serviços para a constituição de equipes multidisciplinares da 
Força Nacional de Segurança Pública; preparação constante dos integrantes da 
FNSP, implementação de um sistema logístico abrangendo suprimento, transporte, 
manutenção, animais (quando aplicável), apoio de saúde, finanças, assistência 
jurídica, serviços e demais meios necessários ao funcionamento organizacional 
e às operações da FNSP; realização de operações combinadas e/ou conjuntas, 
transferência de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e 
qualificação de profissionais. Realização de atividades e serviços imprescindíveis 
a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
Pagamento a servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de coopera-
ção federativa. Pagamento de indenização para os policiais em ação operacional 
conjunta com a Força Nacional de Segurança, nos casos em que couber; e para  
seus dependentes no caso de morte. Estruturar a Força Nacional de Segurança 
Pública e operacionalizar o seu emprego em todo o território nacional, para 
controle e combate da criminalidade em situações eventuais e temporárias. 

UO 30911– Fundo Nacional de Segurança Pública

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20ID - Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organiza-
cional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei nº 10.201/2001 e Lei nº 11.530/2007

DESCRIÇÃO Desenvolvimento de pesquisas na área de segurança pública e apoio a projetosvol-
tados para a construção ou adequação de instalações físicas, para o desempenho 
das atividades de segurança pública, como centros de inteligência de Segurança 
Pública, centros integrados de operações de Segurança Pública, unidades de 
perícia, núcleos/ setores de estatística e análise criminal, bem como Secretarias 
Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Segurança Pública, e outras unida-
des correlatas. Apoiar os projetos de reaparelhamento dos Estados e do Distrito 
Federal e dos municípios dotando-os de equipamentos tecnológicos e não tec-
nológicos de segurança e proteção à vida, veículos, embarcações, aeronaves, 
armamentos e munições letais e não letais, mobiliários e materiais voltados para 
atividade operacional dos Órgãos e Instituições de Segurança Pública. Apoio ao 
fortalecimento dos órgãos de controle interno e externo da atividade policial e 
das guardas municipais, por meio da estruturação, formação e articulação para 
a estruturação e reestruturação das Corregedorias e Ouvidorias das instituições 
de segurança pública. Adequação lógica para a modernização ou implantação 
de sistemas de informações de segurança pública. Constituição de mecanismo 
de integração de bases de dados com informações de registros criminais das 
diversas instituições de segurança pública, justiça e fiscalização do Brasil. Aqui-
sição de equipamentos/produtos de tecnologia da informação e comunicação. 
Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Aquisição 
de equipamentos para as instituições de segurança pública, em especial as uni-
dades  especializadas – Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, ao 
Idoso, a criança e ao adolescente ao segmento LGBT, visando o fortalecimento 
da política interdisciplinar de combate à violência e à impunidade. Implantar a 
infra-estrutura necessária para fornecer suporte às ações de segurança pública.
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UO 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.

DESCRIÇÃO Apoio à implementação de processos de modernização da gestão policial, adequa-
ção de infra-estrutura física das unidades de segurança pública, apoio a aquisição 
de equipamentos para as unidades de segurança pública, apoio a estruturação das 
ouvidorias e corregedorias de polícia, instalação de laboratórios contra lavagem 
de dinheiro e desenvolvimento de projetos para controle de rodovias. Apoiar 
a modernização das instituições de segurança pública para que implemente o 
policiamento comunitário, estabeleça bases policiais nos territórios conflagrados, 
qualifique os instrumentos de trabalho dos servidores policiais, de forma que 
reduzam o dano decorrente de suas atividades, estabelecendo a convivência 
pacífica a partir de sua atuação.

UO 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8858 - Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública

BASE LEGAL Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008 

DESCRIÇÃO Apoio a implementação e desenvolvimento de projetos de qualidade vida para 
profissionais de segurança pública; Implementação da Rede Nacional de Altos  
Estudos em Segurança Pública por meio de parcerias com IES; apoio e desenvolvi-
mento de cursos na modalidade a distância e na modalidade presencial nas mais 
diversas áreas, tais como: policiamento comunitário e resolução de problemas, 
inteligência policial, condução de cães farejadores, em todas as áreas relativas à 
perícia, no uso tecnologias não letais e uso proporcional da força, bem como em 
sistemas de comando de incidentes para as instituições de segurança pública, 
atendimento a grupos vulneráveis; Apoio à realização de seminários, simpósios 
e jornadas de direitos humanos, entre outros; fomento à capacitação para in-
vestigação criminal para corregedores de polícia e implementação dos cursos de 
tecnólogo em gestão penitenciária para agentes, cursos de formação de agentes 
comunitários sobre o sistema de segurança pública e mediação de conflitos, e 
implementação de cursos de formação continuada de agentes penitenciários e 
guardas municipais; Apoio à capacitação de magistrados, promotores e defensores 
públicos em Direitos Humanos; Promover políticas de a valorização dos profis-
sionais e operadores de segurança pública; Realização de ações de capacitação e 
requalificação de profissionais e operadores de segurança pública objetivando o 
estabelecimento de novos paradigmas sob a ótica dos direitos humanos da ação 
cidadã e da valorização da vida ; articulação com os diversos Ministérios, Secre-
tarias, Conselhos, entidades da sociedade civil e demais entes da Federação, de 
forma a promover a integração das ações de ensino e de valorização profissional. 
Celebração de convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres 
com entes federados, municípios, organizações não-governamentais e organismos 
internacionais para implementação de políticas nas referidas ações. Para garantir 
a celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá 
executar diretamente nos casos que considerar conveniente. 
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UO 30101 – Ministério da Justiça (SENASP)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20UD - Prevenção à Violência e à Criminalidade

BASE LEGAL Lei nº 11.530/2007 e Lei nº 11.707/2008.

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO Instalação de equipamentos de viodemonitoramento, aquisição de 
veículos, motocicletas e mobiliário, realização de Campanha Nacional de De-
sarmamento, publicação de material informativo nas diversas mídias; recepção, 
acondicionamento, destino e pagamento de indenizações pela entrega de arma 
de fogo, aperfeiçoamento do sistema de controle de armas e munições, a partir 
da contratação de empresas especializadas no desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, estabelecimento da articulação entre os entes da Federação e Or-
ganizações da Sociedade Civil de Interesse público (OSCIPs) de forma a apoiar a 
implementação de projetos de formação cidadã e garantir recursos para a execução 
das diversas iniciativas de prevenção, dentre elas recuperação e construção de 
equipamentos públicos desportivos (Praça da Juventude), Viva Voz (Programa de 
Atendimento Cidadão), construção de Unidades do Sistema Nacional de Atendi-
mento Sócio- educativo – SINASE, Brasil Alfabetizado, Projovem Prisional, ProEja 
Prisional, formação de educadores para Proeja Prisional, Pintando a Liberdade, 
Pintando a Cidadania, implementação de cursos preparatórios/Enem/Sistema 
Prisional, Programa de Saúde da Família (PSF), elaboração do diagnóstico e apoio 
à implementação de projetos de Economia Solidária para famílias do território 
PRONASCI, assistência jurídica ao preso e familiares pela Defensoria Pública, Brasil 
Alfabetizado nas Prisões, ProEja, implementação de cursos preparatórios para o 
ENEM, biblioteca, instalação e modernização de espaços culturais (Pontos de 
Cultura), Pontos de Leitura, Museus, Telecentros para Inclusão Digital, Esporte 
e Lazer na Cidade (PELC) e implantação de Museus Comunitários, implantação 
dos núcleos de polícia comunitária, elaboração e implantação dos planos mu-
nicipais de Segurança Pública, formação e aperfeiçoamento dos profissionais 
de Segurança Pública em Direitos Humanos, desenvolvimento de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Programa Nacional de Capacitação e 
Treinamento em Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, 
Corte do Fluxo Financeiro do Crime Organizado, Estruturação com equipamen-
tos para os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, Canal Comunidade, 
Monitoramento Cidadão, Geração Consciente, Formação de Núcleos de Justiça 
Comunitária, capacitação para conselheiros municipais, implantação de núcleos 
de justiça comunitária, implantação de núcleos nas Defensorias Públicas, Espaços 
Urbanos Seguros, Mulheres da Paz, Protejo, Reservista Cidadão, formação de redes 
juvenis, desenvolvimento de mecanismos de informação juvenil, elaboração de 
pesquisas e diagnósticos sobre a condição juvenil e violência, efetivação da Lei 
Maria da Penha e Pacificar. Visando ampliar a presença do Estado em territórios 
com elevados índices de vulnerabilidade social e criminal.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/
MJ3F6F0588ITEMID273CF2AC483A4838A7E931123E21A5ACPTBRIE.htm
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FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL

O que é?

Fundo Penitenciário Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 79, de 7 de 
janeiro de 1994,

Para que serve?

O FUNPEN 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.

A quem se destina?

Sistema Penitenciário Brasileiro

Quais atividades podem ser apoiadas?

- na construção, reforma, ampliação e reequipamento de instalações e serviços de 
penitenciárias e outros estabelecimentos prisionais;
- na manutenção dos serviços penitenciários, mediante a celebração de convênios, 
acordos, ajustes ou contratos com entidades públicas ou privadas;
- na formação, aperfeiçoamento e especialização de servidores das áreas de 
administração, de segurança e de vigilância dos estabelecimentos penitenciários;
- na formação educacional e cultural do preso e do internado, mediante cursos 
curriculares de 1º e 2º graus, ou profissionalizantes de nível médio ou superior;
- na elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social de presos, 
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internados e egressos;
- na execução de programas voltados à assistência jurídica aos presos e internados 
carentes;
- na execução de programas destinados a dar assistência às vítimas de crime e aos 
dependentes do preso ou do internado;
- na participação de representantes oficiais em eventos científicos, realizados no 
Brasil e no exterior, sobre matéria penal, penitenciária ou criminológica;
- nas publicações e na pesquisa científica na área penal, penitenciária ou criminológica;
- nos custos decorrentes de sua própria gestão, excetuadas as despesas de pessoal 
referentes a servidores públicos que já percebem remuneração dos cofres públicos.

UO UO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20WS - Consolidação do Sistema Penitenciário Federal

BASE LEGAL Lei Complementar nº 79/94; Decreto nº 6.049/07; Lei nº 7.210/84; Lei nº 
8.072/90; Lei nº 9.883/99; Lei nº 9.983/00; Decreto nº 3.505/00; Decreto nº 
4.376/02;
Decreto nº 5.110/04.
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DESCRIÇÃO O objetivo desta ação é Consolidar o Sistema Penitenciário Federal, contribuindo 
para a desarticulação do Crime Organizado.
Adequações físicas nas edificações das Penitenciárias Federais de forma a garantir 
a segurança dos estabelecimentos.
Mapeamento e Atendimento das necessidades de estruturação e modernização 
do Sistema Penitenciário Federal.
Aquisições de produtos e contratação de serviços que permitam a manutenção 
dos presos no Sistema Penitenciário Federal.
Projetos implantados que garantam a efetivação de direitos e modalidades as-
sistências aos presos do Sistema Penitenciário Federal Implantação de um con-
junto de iniciativas que terão como resultado a produção de informações para 
subsidiar a tomada de decisões visando aprimorar o gerenciamento dos sistema 
penitenciário federal.
Construir edificação destinada à custódia de pessoas apenadas, internadas ou 
à disposição da justiça, de alta periculosidade, visando atenuar a incidência de 
motins ou rebeliões no âmbito das unidades da federação e desarticular a es-
trutura do crime organizado local; absorver os custos decorrentes de encargos 
contratuais decorrentes de gerenciamento de obra bem como da elaboração de 
projetos executivos.

UO 30907 – Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20UG - Reintegração Social, Alternativas Penais e Controle Social

BASE LEGAL Lei Complementar nº 79, de 1994; Lei Complementar nº 119, de 2005; Lei nº 
12.258, de 2010; Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); Portaria nº 674 de 2008 
(Regimento Interno do DEPEN); - Portaria Interministerial nº 1.777 de 2003 (Pla-
no Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário); Artigo 5º Constituição Federal; 
Lei 7.209/84 Reforma do Código Penal ; Lei 9.099/95 dispõe sobre os Juizados 
Especiais Criminais; Lei 9.714/98 Lei das Penas Alternativas; Lei 10.259.01 Jui-
zados Criminais Federais; Lei 11.343/06 institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas; Lei 12.403/11, altera dispositivos do Código de Processo 
Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas 
cautelares. 

DESCRIÇÃO A ação pretende implantar ações que permitam a diminuir a reiteração crimino-
sa, ampliar o acesso aos direitos fundamentais dos envolvidos no ilícito penal, 
fomentar e fortalecer as corregedorias, ouvidorias e conselhos da comunidade, 
promover a efetivação das alternativas penais, fomentar a harmônica integração 
social da pessoa presa e internada,  fomentar ações que assegurem os direitos da 
mulher no Sistema Penal, induzir o envolvimento da sociedade na execução penal.

Verificar demais ações do FUNPEN no Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional, pág 24.
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FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

O que é?

O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985.

Para que serve?

Tem por finalidade a reparação dos danos causados 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.

A quem se destina?

Poder Judiciário e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais

Quais atividades podem ser apoiadas?

- zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis nºs 
7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990 e 8.884, de 1994; 
- aprovar convênios e contratos, a serem firmados pela Secretaria-Executiva do 
Conselho, objetivando atender ao disposto no inciso I deste artigo; 
- examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os de 
caráter científico e de pesquisa; 
- promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis 
interessadas, eventos educativos ou científicos; 
- fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material informativo 
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sobre responsabilidade por danos morais e patrimoniais ao meio-ambiente; ao 
consumidor; a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem 
econômica;  à ordem urbanística; 
- promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da 
proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio 
histórico, artístico, estético, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e 
coletivos; 
- examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa dos órgãos públicos 
responsáveis pela execução das políticas; 
- elaborar o seu regimento interno. 

UO UO: 30905 – Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDDD

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 6067 - Defesa dos Direitos Difusos

BASE LEGAL Leis n.º 7.347/85 e 9.008/95 e Decreto Federal n.º 1.306/94

DESCRIÇÃO Repasse de recursos financeiros, por meio de convênios, a projetos aprovados 
pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, segundo 
as normas que regem a aprovação dos projetos, que visem à reparação de danos 
causados por violação de direitos difusos ou ao reforço da garantia dos interesses 
difusos e coletivos.
Apoiar projetos que visam à reparação de danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, às pessoas com deficiência, às crianças e adolescentes bem como 
àqueles decorrentes da infração à ordem econômica, entre outros interesses 
difusos e coletivos.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
portal.mj.gov.br/cfdd/
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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA 

O que é?

O CADE é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se 
constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro 
no Distrito Federal, nos termos da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.

Para que serve?

O CADE tem como finalidade a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 
econômica, orientado pelo disposto na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, 
e pelos parâmetros constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, 
função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do 
poder econômico, nos termos do Art. 170 da CF 88.  

A quem se destina?
A todo cidadão, em sua condição de consumidor, uma vez que a atuação do CADE 
tem como objetivos a repressão ao abuso do poder econômico e a promoção de 
um ambiente econômico competitivo e saudável.

Quais atividades podem ser apoiadas?

Após a grande mudança institucional e de estrutura trazidas pelo novo marco 
legal de defesa da concorrência (Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011), as 
atividades que podem ser apoiadas são, predominantemente: o fortalecimento 
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institucional, a modernização dos sistemas de informação, com foco na transparência 
dos processos e julgamentos, a disseminação da cultura da concorrência, a 
realização de estudos voltados para os mercados envolvidos nos casos em instrução 
e julgamento, o levantamento da legislação nacional e internacional referente à 
defesa da concorrência, o apoio técnico especializado sobre casos em instrução 
e julgamento, o levantamento das doutrinas e das jurisprudências correlatas, a 
instrução e julgamento dos casos e publicação das decisões da Superintendência-
Geral e do Plenário do CADE e a adoção de outras medidas que concorram para 
o bom julgamento dos casos que tramitam no Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência.

UO 30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 2807 - Instrução e Julgamento de Atos de Concentração e Processos 
Administrativos

BASE LEGAL O CADE foi criado pela Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962. O Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência foi estruturado pela Lei nº 12.529, de 30 
de novembro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 
contra a ordem econômica; e altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
o Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 
e a Lei º 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei º 8.884, de 
11 de junho de 1994, e a Lei Nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras 
providências.

DESCRIÇÃO Participação de pessoal técnico, conselheiros e demais membros do CADE em 
reuniões e encontros que discutam assuntos de interesse de casos em julgamento 
ou que possam ser objetos de julgamento; envio de pessoal técnico em oitivas, 
diligências e outras atividades de instrução realizadas pelos órgãos do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência; Realização e planejamento de eventos ligados 
à cultura da concorrência; modernização da infra-estrutura física e tecnológica 
do CADE utilizada para todas as atividades relacionadas ao julgamento dos casos.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
www.cade.gov.br/
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

O que é?

Fundação Nacional do Índio - FUNAI, fundação pública, instituída em conformidade 
com a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, 
tem sede e foro no Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional e prazo 
de duração indeterminado.

Para que serve?

- exercer, em nome da União, a proteção e a promoção dos direitos dos povos 
indígenas;
- formular, coordenar, articular, acompanhar e garantir o cumprimento da política 
indigenista do Estado brasileiro, baseada nos seguintes princípios:
a) garantia do reconhecimento da organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições dos povos indígenas;
b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidade e organizações;
c) garantia ao direito originário e à inalienabilidade e à indisponibilidade das 
terras que tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas 
existentes;  
d) garantia aos povos indígenas isolados do pleno exercício de sua liberdade 
e das suas atividades tradicionais sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los;
e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente em terras indígenas;
f) garantia da proteção e conservação de direitos sociais, econômicos e 
culturais aos povos indígenas;
g) garantia de participação dos povos indígenas e de suas organizações em 
instâncias do Estado que definem políticas públicas que lhes digam respeito.
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- administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles bens cuja gestão 
tenha sido atribuída aos indígenas ou suas comunidades, consoante o disposto  no 
art. 29, podendo também administrá-lo por expressa delegação dos interessados;
- promover e apoiar levantamento, censos, análises, estudos e pesquisas científicas 
sobre os povos indígenas, visando a valorização e divulgação das suas culturas;
- acompanhar as ações e serviços destinados à atenção à saúde dos povos indígenas;
- acompanhar as ações e serviços destinados à educação diferenciada para os povos 
indígenas;
- promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, em 
consonância com a realidade de cada povo indígena;
- despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a 
causa indígena;
- exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas. 

A quem se destina?

Povos Indígenas

Quais atividades podem ser apoiadas?

O programa de Proteção e Promoção de Povos Indígenas constante do Plano 
Plurianual 2012-2015 consitui-se de 26 ações criadas para garantir os direitos 
indígenas assegurados pelo Artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 1998. Estão 
previstas ações de fiscalização, localização, delimitação e regularização das terras 
indígenas, bem como ações de incentivo cultural e educativo, de proteção ambiental 
e de promoção dos direitos sociais e de saúde indígena. Essas ações têm como 
objetivos: i) preservação e promoção do patrimônio cultural dos povos indígenas 
por meio de pesquisa, documentação, divulgação e fortalecimento de suas línguas, 
culturas e acervos; ii) promoção dos direitos dos povos indígenas a uma educação 
diferenciada em todos os níveis e a articulação e o acompanhamento das políticas 
públicas de educação; iii) implantação e desenvolvimento da política nacional de 
gestão ambiental e territorial de terras indígenas, por meio de estratégias integradas 
e participativas com vistas ao desenvolvimento sustentável e à autonomia dos povos 
indígenas; iv)promoção do acesso amplo e qualificado dos povos indígenas aos 
direitos sociais e de cidadania por meio de iniciativas integradas e articuladas em prol 
do desenvolvimento sustentável desses povos; e v)implementação do Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, 
observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, 
garantindo o respeito às especificidades culturais.  Além dessas, a construção 
da nova sede da Funai e a modernização de unidades regionais, bem como a 
implementação de projetos voltados à estruturação e melhoria dos processos de 
trabalho, à capacitação intensiva de recursos humanos e ao suporte tecnológico. 
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UO 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

AÇÃO: 13D6 - Construção da Sede da Fundação Nacional do Índio

BASE LEGAL Decreto Nº 4.645, de 25.03.2003

DESCRIÇÃO Construção de imóvel para a administração central da Fundação, considerando 
a situação atual do prédio, alugado e com inúmeros e graves problemas de de-
teriorização das instalações, bem como da sua configuração arquitetônica que 
dificulta a manutenção da segurança do prédio. Construir o edifício sede da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI

UO 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

AÇÃO: 20UF - Fiscalização e Demarcação de Terras Indígenas, Localização e 
Proteção de Índios Isolados e de Recente Contato

BASE LEGAL - Fiscalização e Monitoramento Territorial das Terras Indígenas: Artigo 20, inciso 
XI, e Artigo 231 da Constituição Federal; Lei Nº6.001/73; Lei Nº6.938/81; Decreto 
Nº 1.141/94; Lei Nº7.347/85 e Lei Nº9.605/98.
- Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas: Art. 231 da 
Constituição Federal; Lei nº 6.001/1973; Decreto nº 1.775/1996; Portaria 14/
MJ/1996; Portaria 365/FUNAI/2000; Portaria 069/FUNAI/1989 e Portaria 366/
FUNAI/2003.
- Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados: Art. 20 e 231 da Constituição 
Federal; Lei nº 6.001, de 1973, Portaria PP nº 1074/88; Portarias nº 281 e 290/
PRES/2000, Decreto 4645, de 25/03/2003 e Portaria nº 95/PRES, de 08/02/2007.
- Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato: Artigos 20 
e 231 da Constituição Federal, Lei Nº6.001/73, Portarias 1900/87, 1901/87 e 
1047/88 da FUNAI

DESCRIÇÃO - Fiscalização e Monitoramento Territorial das Terras Indígenas: Evitar por meio de 
ações de vigilância e fiscalização, que as terras indígenas sejam ou permaneçam 
invadidas por terceiros, assegurando aos índios a integridade do seu território e 
do seu patrimônio natural. Comprovada a presença de invasores nessas áreas, 
proceder à extrusão e penalização dos responsáveis.
- Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas: Promover a 
proteção das terras indígenas através da demarcação e regularização fundiária, 
visando assegurar o direito dos índios, a posse, e o usufruto das terras tradicionais 
que ocupam e das terras a eles reservadas para o desenvolvimento de atividades 
econômica e socioculturais.
- Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados: Localizar geograficamente 
índios isolados; assegurar o direito a ocupação tradicional de seus territórios; 
exercer gestão ambiental e territorial em terras indígenas habitadas por índios 
isolados; proteger seus direitos por meio da implementação de iniciativas que 
considerem sua situação de extrema vulnerabilidade física e cultural.
- Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato: Promover e 
proteger os direitos dos povos indígenas de recente contato por meio da im-
plantação de iniciativas que considerem sua situação de extrema vulnerabilidade 
física e cultural.
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UO 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

AÇÃO: 2384 - Promoção e Desenvolvimento Social dos Povos Indígenas

BASE LEGAL Constituição Federal – 1988 (arts 4º; 5º; 6º; 203, I e II; 204, II; 210; 215; 216, § 
1º; 231; 232); Decreto nº 1.141, de 1994 e suas alterações; Decreto nº 1.904, 
de 1996 (Programa Nacional dos Direitos Humanos); Decreto nº 4.412, de 
2002; Decreto nº 4.645, de 25/03/2003; Decreto nº 4.339 de 22.08.02 (institui 
a Política Nacional da Biodiversidade); Decreto nº 99274/90 (regulamenta a Lei 
6938/81); Decreto nº 5.758/06 de 13.04.06 (instituio Plano Estratégico Nacio-
nal de Áreas Protegidas, que contempla as Terras Indígenas); Decreto nº 26/91; 
Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 (Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação/PDE). Portaria MJ nº 542/92, arts. 1º, 2º, 69 e 100; Lei nº 6.001, 
de 1973; Lei nº 9.985 de 18.07.02; Lei nº 4.771 de 15.07.65 (institui o Código 
Florestal); Lei nº 6.938 de 31.08.81 (institui a Política Nacional de Meio Ambien-
te); Lei nº 9.605/98; Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, Lei nº 8.080, de 
1990; Lei nº 9.344/96 (Diretrizes e Bases da Educação); Lei nº 10.172/01 (Plano 
Nacional de Educação); Lei nº8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
Lei nº 008742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social); MP 2186; Resolução nº 03/
CNE/99; Resolução CONAMA 237/97 (dispõe sobre o licenciamento ambiental); 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.

DESCRIÇÃO - Promover a autonomia produtiva das Comunidades Indígenas orientando-se 
pela noção de Etnodesenvolvimento e fundamentando-se em consultas às Co-
munidades, através de planejamento participativo e da execução de atividades 
sustentáveis.
- Promover e assegurar a Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas 
por meio de planos e projetos visando o uso sustentável dos recursos naturais, 
conservação e recuperação ambiental, gestão de recursos hídricos, prevenção 
e controle de impactos socioambientais decorrentes de empreendimentos e 
capacitação em gestão ambiental e territorial.
- Promover o acesso às políticas de proteção e promoção social dos povos indíge-
nas, através da gestão compartilhada, articulação intersetorial com participação 
indígena e da adequação das políticas sociais do Estado Brasileiro, considerando-
se as especificidades étnico-culturais e territoriais e as perspectivas de gênero e 
geracional destes povos.
- Promover políticas de educação específicas para os povos indígenas garantindo 
o direito à cidadania, apoio às comunidades indígenas na articulação, discussão e 
implementação das políticas públicas relativas à educação indígena na construção 
de propostas de educação complementar.
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UO 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

AÇÃO: 8635 - Preservação Cultural dos Povos Indígenas

BASE LEGAL Constituição Federal de 1988; Lei nº 6001, de 1973; Lei nº 8159, de 08 de ja-
neiro de 1996; Lei nº 5.513, de 20 de dezembro de 1977, regulamentada pelo 
Decreto nº 88.173, de 02 de julho de 1981; Lei n. 6.513/77; Decreto 4.645, de 
25/03/2003; Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937; Decreto nº 564, 
da 8 de junho de 1992; Portaria nº 693, de 19 de julho de 2000; Norma da Or-
ganização para o Museu do Índio, de 24 de outubro de 1988; Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho - OIT e Lei 6.001/1973.

DESCRIÇÃO Implementação de pesquisas e projetos de documentação voltados para preser-
var o conhecimento, notadamente línguas ameaçadas de desaparecimento, dos 
povos indígenas e capacitar pesquisadores indígenas para o seu registro.
Documentar, cadastrar, salvaguardar e difundir o conhecimento pertencente aos 
povos indígenas, especialmente aquele em situação de risco de desaparecimen-
to ou sob a guarda do Museu do Índio, visando torná-lo acessível à sociedade 
brasileira em geral e, em particular, às sociedades indígenas.
Promover e realizar atividades que contribuam para a valorização do patrimônio 
cultural dos povos indígenas, à preservação e divulgação das expressões culturais 
por meio de projetos elaborados em conjunto com as comunidades indígenas.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
www.funai.gov.br/
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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

O que é?

A Defensoria Pública da União possui a missão de prestar assistência jurídica 
integral e gratuita aos necessitados. A sua atuação visa a tornar efetivo o primado 
constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), na medida em 
que possibilita se socorrer do Poder Judiciário todos aqueles que não podem pagar 
pelos serviços de um advogado particular sem prejuízo de sua própria manutenção 
e/ou de sua família.

Assim, a DPU é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 
de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do 
inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Para que serve?

As atribuições da Defensoria Pública da União abrangem três vertentes distintas e 
complementares:

a) a prestação do serviço de assistência judicial integral e gratuita nas mais diversas 
áreas de atuação, tais como direitos humanos, previdenciário, criminal, entre outras;
b) a atuação extrajudicial para a resolução dos conflitos às pessoas físicas e jurídicas 
e as mais diversas instâncias da Administração Pública Federal, uma vez que cabe 
ao Defensor Público realizar acordos entre as partes em conflito, o que contribui 
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sobremaneira para a redução das demandas que chegam ao Poder Judiciário; e
c) a prestação de assistência jurídica preventiva e consultiva, que funciona para a 
minimização dos conflitos de interesse no seio da sociedade, o que contribui para 
a formação da cidadania plena.

A quem se destina?

Necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 
Federal

Quais atividades podem ser apoiadas?

No ano de 2011, a Defensoria Pública da União realizou mais de 1.200.000 
atendimentos. Apesar de ser um número expressivo é preciso que a quantidade 
de atendimentos aumente significativamente para fazer frente à demanda 
existente. Dados do próprio Governo Federal apontam para uma população de 
aproximadamente 130 milhões de habitantes que se enquadram na condição de 
potenciais assistidos pela Defensoria Pública da União.

Para melhor compreensão dessa realidade, vale enfatizar que das sessenta e uma 
localidades que prestam serviço ao cidadão em todo Brasil, mais de um terço 
delas estão atuando sob restrição de atendimento. Isso significa dizer que em 23 
localidades do país o cidadão que procura a Defensoria Pública da União poderá 
não ser atendido em razão da quantidade limitada de senhas de atendimento, ou 
ainda não ter sua demanda atendida devido à restrição da atuação por tipo de 
matéria e urgência, como as relacionadas à saúde ou à liberdade.

Para o ano de 2013 o cenário se apresenta preocupante. Há uma demanda 
reprimida por anos de dificuldades administrativas que começam a aparecer com 
maior evidência. Para avançar em questões estruturais, a Instituição elaborou 
um Plano Estratégico e o desdobramento dessas ações permitiu a construção de 
um mapeamento do custo necessário à manutenção e melhoria da atividade de 
assistência conforme detalhamento abaixo: 

NECESSIDADE LOCALIZAÇÇAO
Serviços mínimos: locação de imóvel, corre-
spondência, recepcionista, serviço de tecno-
logia da informação, telefonia fixa, telefonia 
móvel, serviços gráficos, internet móvel, 
manutenção de ar condicionado, manutenção 
elevador, manutenção predial, copeiragem, 
limpeza, vigilância e insumos para escritório.

Brasília, Belém, Belo Horizonte, Brasília 1ª e 
2ª Categoria, Categoria Especial, Fortaleza, 
Porto Alegre 2ª Categoria, Recife, Rio de Ja-
neiro, Salvador, São Paulo, Aracaju, Boa Vista, 
Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João 
Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Pal-
mas, Porto Alegre 1ª Categoria, Porto Velho, 
Rio Branco, São Luis, Teresina e Vitória, ABC
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NECESSIDADE LOCALIZAÇÇAO (continuação)
Paulista, Bagé, Baixada Fluminense, Cáceres, 
Campina Grande, Campinas, Campo Grande, 
Caruaru, Cascavel, Dourados, Feira de Santa-
na, Foz do Iguaçu, Gov. Valadares, Guarulhos, 
Joinville, Juiz de Fora, Londrina, Mossoró, 
Niterói, Pelotas, Petrolina, Ribeirão Preto, 
Rio Grande, Santa Maria, Santarém, Santos, 
São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, 
Umuarama, Uruguaiana, Vitória da Conquis-
ta e Volta Redonda.

UO 30109 – Defensoria Pública da União

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 2725 - Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão

BASE LEGAL Art. 8º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004.

DESCRIÇÃO Promover o acesso do cidadão necessitado à Justiça, garantindo-lhe o exercício 
no que se refere à assistência e orientação jurídica.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
www.dpu.gov.br/
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POLÍCIA FEDERAL (DEMAIS AÇÕES)

O que é?

A Polícia Federal, de acordo com o artigo 144, parágrafo 1º, da Constituição Brasileira, 
é instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira. Atua, assim, na clássica função institucional de polícia.

Para que serve?

Sua finalidade é, de acordo com a Constituição de 1988, exercer a segurança 
pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, sobretudo exercendo atividades de Polícia Judiciária. São funções 
ainda da PF:

- Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

- Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 
e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência;

- Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

- Exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União.
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A quem se destina?

Sociedade

Quais atividades podem ser apoiadas?

- Contratação de fornecimento de caderneta de passaporte, de aprimoramento e 
manutenção do sistema informatizado de emissão de documentos de viagem e 
do sistema de emissão de identidades de estrangeiros, recursos materiais e outros 
insumos necessários à produção e preparação de cédulas de identidade. Obtenção 
de novos equipamentos de forma a ampliar e modernizar o parque tecnológico 
utilizado para emissão e entrega de documentos de viagem e cédulas de identidade 
de estrangeiros. Contratação do aprimoramento e manutenção dos sistemas 
informatizados utilizados no controle migratório. Obtenção de novos equipamentos 
de maneira a ampliar e modernizar o parque tecnológico utilizado no controle 
migratório em portos, aeroportos e fronteiras terrestres. Aquisição de equipamentos 
para a implementação de contingência para o contínuo funcionamento dos sistemas 
informatizados de responsabilidade da Coordenação Geral de Polícia de Imigração. 
Contratação de terceirizados para auxílio nos postos de emissão de documentos 
de viagem, carteira de estrangeiros e nos postos de controle migratório.

- Implementação do Projeto VANT por meio da aquisição de Sistemas de Veículos 



83

Aéreos Não Tripulados (SISVANT), bem como pela execução das seguintes etapas: 
provas de conceito, aquisição de equipamentos, softwares e acessórios, treinamento 
de pessoal, aquisição de material, suprimentos e serviços necessários à operação 
anual do sistema, manutenção de equipamentos utilizados no âmbito do projeto, 
estabelecimento e adequação de bases de operação para o sistema, implementação 
de sala de situação integrada ao sistema.

- Contratar, diretamente, empresas especializadas em construção civil, por meio de 
licitação, no intuito de promover todas as etapas necessárias à edificação, reformas, 
modernização e ampliação das unidades da polícia federal.

- Contratar, por meio de licitação, os serviços de manutenção necessários ao bom 
funcionamento dos equipamentos, sistemas e instalações adquiridos no âmbito dos 
Projetos com financiamentos externos. Adquirir novos equipamentos em substituição 
aos antigos, referentes aos seguimentos de Identificação, Criminalística, Transporte, 
Reequipagem, Inteligência, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, entre 
outros. Atualizar os laboratórios e respectivas instalações que possam comportar tais 
produtos. Custeio de toda manutenção da Academia Nacional de Polícia, visando 
promover treinamento teórico e prático nos Cursos de Formação profissional dos 
cargos do Departamento de Polícia Federal. Oferecer diversos outros cursos de 
atualização e aprimoramento necessários ou complementares para o exercício 
das atividades dos profissionais do sistema de justiça criminal. Fomentar estudos 
e projetos de implantação, de forma direta ou indireta, referentes à instituição da 
Universidade Corporativa da Polícia Federal.

- Desenvolvimento e manutenção do novo Sistema de Interceptação de Sinais – 
SIS, disponibilização de ferramenta de análise “I2”, aquisição e manutenção de 
equipamentos discretos e desenvolvimento e manutenção de ferramenta de busca 
avançada SINAPSE, a implantação de infraestrutura de TI necessária para o projeto, 
bem como o funcionamento da aviação não tripulada.

UO 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 128K - Implantação de Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados – SIS-
VANT

BASE LEGAL Decreto nº 3.698, de 2000; art. 5º, incisos III e VII do Decreto nº 2.381, de 1997; 
Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementado 
pela Lei nº 10.201, de 2001.

DESCRIÇÃO Seleção e aquisição de Sistemas de Veículos Aéreos Não Tripulados (SISVANT) como 
instrumento de inteligência com a operacionalização de bases (descentralizadas e 
central) distribuídas nas diferentes regiões brasileiras, e conseqüente transferência 
de tecnologia para a indústria brasileira por meio da coordenação do Ministério 
da Defesa e Ministério da Ciência e Tecnologia, contemplando à aquisição de 
Veículos Aéreos Não Tripulados, infraestrutura, manutenção, treinamentos, su-
primentos, acessórios, desembaraço alfandegário e demais despesas do projeto.
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UO 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20UE - Aprimoramento Institucional da Polícia Federal

BASE LEGAL Portaria-MJ nº 213/99; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 
6, implementado pela Lei nº 10.201/01; Decreto nº 3.698/00; art. 5º, inciso II, 
Decreto nº 2.381/97.

DESCRIÇÃO Construção, reforma e ampliação das unidades da polícia federal, formação e o 
aperfeiçoamento de policiais federais e servidores administrativos e manutenção 
e atualização de equipamentos, visando propiciar a atuação de excelência do 
Departamento de Polícia Federal.

UO 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 20V2 - Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de 
Inteligência Policial e Análise Estratégica -
CINTEPOL

BASE LEGAL Decreto nº 3.698, de 2000; art. 5º, incisos III e VII do Decreto nº 2381, 1997; 
Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, capítulo 6, implementado 
pela Lei 10.201, de 2001; Lei nº 9.034, de 1995; Lei nº 9.296, de 1996 e Lei nº 
9.883 de 1999

DESCRIÇÃO Desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas que integram CIN-
TEPOL, inclusive os custos de treinamento de policiais responsáveis por
utilizá-los. Aquisição de equipamentos dedicados à atividade de inteligência 
policial.

UO 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2586 - Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Interna-
cional e de Registros Estrangeiros

BASE LEGAL Constituição Federal, art 144; Lei nº 6.815, de 1980; Decreto nº 86.715, de 1981 
e Decreto nº 1.983, de 1996.
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DESCRIÇÃO Aparelhamento técnico e operacional da Coordenação-Geral de Polícia de Imi-
gração e das Unidades Descentralizadas do Departamento de Polícia Federal, no 
sentido de desenvolver os mecanismos de segurança na confecção de documentos 
de viagem e de cédulas de identidade de estrangeiros, evitando falsificações e 
atendendo aos padrões internacionais e modernizar o controle do tráfego inter-
nacional, aprimorando sistemas informatizados, adotando novas tecnologias e 
ampliando os postos de atendimento. Subsidiar a emissão de documentos de 
viagem e aprimorar mecanismos de segurança a serem aplicados na confecção 
de passaportes e outros documentos de viagem e de cédulas de identidade de es-
trangeiros, visando inviabilizar e inibir as ações de falsificação desses documentos. 
Buscar evolução dos sistemas informatizados envolvidos no controle migratório, 
ampliar o parque de estações, adotar tecnologias avançadas que permitam agilizar 
o atendimento migratório, promovendo padronização, garantindo a utilização 
de sistema dotado de tecnologia de leitura mecânica de documentos de viagem, 
pesquisas automáticas em banco de dados, alcançando, assim, efetividade e 
eficiência na fiscalização migratória nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres.

UO 30108 – Departamento de Polícia Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 5E07 - Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia 
Federal

BASE LEGAL Portaria-MJ nº 213/99; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 
6, implementado pela Lei nº 10.201/01; Decreto nº 3.698/00; art. 5º, inciso II, 
Decreto nº 2.381/97.

DESCRIÇÃO Construção do novo Edifício-Sede da Polícia Federal, na cidade de Brasília/DF, 
por empresas contratadas em processo licitatório, com acompanhamento dos 
engenheiros da Polícia Federal. Proporcionar ao Departamento de Polícia Federal 
melhores condições de infra-estrutura, visando atender melhor as demandas 
dentro das suas atribuições.
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POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (DEMAIS AÇÕES)

O que é?

Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Segurança Pública, 
recebendo como missão exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
Desde 1991, a Polícia Rodoviária Federal integra a estrutura organizacional do 
Ministério da Justiça, como Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

Para que serve?

A base da atuação da Polícia Rodoviária Federal é o trânsito, onde tudo começa. 
Ao longo dos 61 mil quilômetros de malha federal, a PRF fiscaliza o cumprimento 
do CTB, previne e reprime os abusos, como excesso de velocidade e embriaguez 
ao volante, e presta atendimento às vítimas de acidentes.

A quem se destina?
Policiais Rodoviários Federais

Quais atividades podem ser apoiadas?

- Levantamento das necessidades construção, ampliação e reformas de postos 
operacionais de policiamento no âmbito da malha rodoviária, delegacias e sedes 
administrativas da Polícia Rodoviária Federal no território brasileiro, com elaboração 
de projetos e estabelecimento de prioridades para posterior certame licitatório.
- Realização de contratos de manutenção de equipamentos de informática/ 
telecomunicação. Realização de contratos de manutenção de sistemas. Realização de 
contratos de fornecimento de suprimentos de informática. Promover o levantamento 
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dos pontos críticos com deficiência de comunicação entre viaturas e postos da Polícia 
Rodoviária Federal, em virtude de problemas técnicos ou de relevo geográfico, 
realizando a integração entre órgãos congêneres. Identificar as necessidades; 
realizar estudos que ofereçam a solução otimizada para cada problema detectado. 
Elaborar projetos, levantar custos e, posteriormente, contratar diretamente entidades 
especializadas na área fim para que possam contribuir para os resultados esperados 
pelo projeto. A implementação ainda será desenvolvida de forma integrada com 
os programas de governo de reaparelhamento e modernização da Polícia Federal 
e do sistema de segurança pública nacional.
- Convênios com os Departamentos Estaduais de Trânsito e contratos com empresas 
de processamento de dados através de licitação, contratação de empresa para envio 
e impressão de notificações.

UO 30107 – Departamento de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 200G - Construção, Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policia 
Rodoviária Federal

BASE LEGAL Lei nº. 9.503/97 e Decreto nº. 1.655/95

DESCRIÇÃO Construção, ampliação e reformas de postos, delegacias e sedes administrati-
vas que dão suporte direto ao desenvolvimento das atividades da Instituição, 
dotando-as de instalações modernas, seguras, representativas, funcionais que 
permitam a adequada integração entre todos os órgãos de Segurança Pública 
de Governo, com o objetivo principal de representar e exercer, efetivamente, o 
Poder de Polícia nas diversas áreas do país.
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UO 30107 – Departamento de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 1D49 - Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodo-
viária Federal

BASE LEGAL Lei nº 9503/97 e Decreto no 1655/95.

DESCRIÇÃO Edificação do complexo central do DPRF, composto de edifício sede, academia, 
alojamentos, refeitório e centro de convenções localizada na cidade de Brasília/
DF, a ser realizada através de certame licitatório, mediante projeto básico definido 
pela área de engenharia da Polícia Rodoviária Federal.
Dotar o DPRF de Edifício Sede, em Brasília - DF, que possua estrutura física 
compatível à suas funções administrativas e operacionais, no sentido de melhor 
atender aos seus clientes internos e externos.

UO 30107– Departamento de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais

BASE LEGAL Constituição Federal, art. 144; Lei nº 9.654 de 02 de junho de 1998; Regimento 
Interno Portaria nº 166 de 16 de fevereiro de 2001; Código de Trânsito Brasileiro 
Lei nº 9.503, art. 20; Decreto nº 1.655, de 3 de outubro 1995; Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda ratificada 
pela Lei nº 10201, de 2001).

DESCRIÇÃO Composição e manutenção de equipes de saúde, unidades de suporte básico e 
avançado de vida, destinadas ao atendimento pré-hospitalar e resgate, transporte 
inter-hospitalar, apoio de saúde a dignatários e a outros órgãos, apoio de saúde 
a unidades e operações da PRF, estudos e investigação relativa ao uso de álcool e 
outras drogas psicoativas, realização de comandos de saúde nas rodovias federais 
e estabelecimento de parcerias correlacionadas à finalidade supracitada; aquisição 
de materiais e equipamentos relacionados à finalidade da ação; execução de 
policiamento ostensivo preventivo diuturnamente, fiscalizando e controlando o 
trânsito; realização de operações e comandos específicos de fiscalização do trans-
porte de pessoas e bens (cargas); intensificação do policiamento por ocasião das 
festas e feriados nacionais e regionais (aumento do fluxo de veículos e pessoas); 
prevenção e atendimento de ocorrências de acidentes de trânsito; combate às 
infrações e crimes de trânsito; execução de escoltas, bem como credenciamento 
de empresas especializadas para tal fim; controle do trânsito em situações excep-
cionais (queda de barreira, alagamentos, bloqueios, entre outros); manutenção e 
abastecimento de viaturas e aeronaves; execução e manutenção de atividades de 
Cinotecnia (operações com cães; planejamento e execução de atividades de con-
tagem volumétrica de trânsito, controle de trânsito de veículos pesados, controle 
de velocidade, monitoramento de veículos e da frota de viaturas, implantação de 
novas tecnologias para fiscalização de veículos e de condutores e manutenção e 
aferição de equipamentos relacionados à ação; realização de palestras, seminários 
e outras atividades relacionadas à educação de trânsito, com enfoque no trânsito 
em rodovias; pagamento de diárias e passagens, aquisição de material didático; 
aquisição de viaturas e aeronaves de resgate, motocicletas tipo policial e demais 
viaturas especiais destinadas às atividades da Polícia Rodoviária Federal; 
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DESCRIÇÃO
Continuação

coleta de informações, em toda a malha rodoviária federal, visando ao levanta-
mento de dados que subsidiem o planejamento de ações de caráter ostensivo 
em pontos críticos ou operações emergenciais de combate ao roubo de cargas, 
a assaltos, ao tráfico de drogas, à prostituição infantil, ao trabalho escravo, 
dentre outros; locação de veículos e aquisição de equipamentos de inteligência; 
mobilização dos meios necessários e execução de operações policiais visando 
ao mapeamento, identificação e combate das organizações criminosas e suas 
ramificações, bem como as operações de correições disciplinares e de combate à 
corrupção interna; realização de operações policiais e especiais sistemáticas para 
combater crimes como tráfico de drogas e de armas, roubo de cargas, valores e 
ao transporte de passageiros, contrabando, descaminho e pirataria, crimes con-
tra a vida, exploração sexual infanto-juvenil, trabalho escravo, tráfico de seres e 
órgãos, crimes ambientais, segurança de autoridades, entre outros, por meio de 
ações de rotina e operações policiais especialmente desenvolvidas para este fim; 
execução de ações preventivas e especiais de combate à atuação de criminosos 
nas rodovias federais, realizadas isoladamente ou integradas com outros Órgãos, 
como Polícia Federal, Polícias Judiciárias, Ministério Público, IBAMA, Gabinete de 
Segurança Institucional, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Forças Arma-
das, entre outros; prestação de apoio a outros órgãos em ações que extrapolam 
os limites das rodovias federais.

UO 30107 – Departamento de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 8698 - Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação

BASE LEGAL Lei nº 9.503, de 1997; Lei nº 10201, de 2000; Decreto nº 1655, de 1995; Por-
taria-MJ nº 1017, de 2002

DESCRIÇÃO Reforma, modernização e manutenção de torres de comunicação e repetidoras. 
Manutenção da rede de dados e telefonia do Órgão, despesas com telefonia fixa e 
móvel. Manutenção dos sistemas. Manutenção dos equipamentos de informática. 
Suprimentos de Informática. Contratação de empresas e consultorias especializa-
das para analisar as demandas e desenvolver projetos de melhoria dos sistemas. 
Desenvolvimento de sistemas computacionais para utilização pela sociedade para 
obter informações sobre processos, condições de rodovias, acidentes, estatísticas, 
consulta de infrações, comunicação de roubo e furto de veículos, emissão de 
autorizações, etc. Aquisição e instalação de torres de comunicação e repetidoras 
(estações de reprodução dos sinais de rádio), ampliar e manter a rede de dados e 
de telefonia do órgão. Aquisição de equipamentos de rádio comunicação, telefonia 
e rede de dados. Aquisição de computadores e demais equipamentos para as 
unidades operacionais. Aquisição e implantação de programas e equipamentos 
voltados para a segurança da rede de dados e dos sistemas de comunicação.
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UO 30107 – Departamento de Polícia Rodoviária Federal

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO: 86A1 - Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia 
Rodoviária Federal

BASE LEGAL § 2º do art. 144 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil; Art. 
20 da Lei nº 9.503/97 de 23 de setembro de 1997, esoluções, portarias e deli-
berações do Contran/
Denatran

DESCRIÇÃO A ação é desenvolvida no sentido de fornecer o apoio administrativo e operacional, 
desde a autuação às infrações de trânsito e transporte, envolvendo a confecção 
de autos de infração e demais formulários necessários aos procedimentos ad-
ministrativos, até o recolhimento das multas aplicadas, tais como: locação de 
mão-de-obra, máquinas e equipamentos, contratação de empresas de proces-
samento de dados e ou desenvolvimento de sistemas, envio de notificações e 
correspondências, apoio administrativo e financeiro as Comissões de Análise de 
Defesa da Autuação - CADA e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 
JARI, pagamento de JETON às JARIs e outras decorrentes de convênios, como 
DETRANs. Pagamento de despesas decorrentes de convênios, acordos e contratos.
Prover a estrutura administrativa do DPRF/MJ dos mecanismos necessários à 
autuação, processamento, notificações e arrecadação de multas aplicadas pela 
Polícia Rodoviária Federal em decorrência das infrações à legislação de trânsito 
e transporte.
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PROMOÇÃO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E DA 

ANISTIA POLÍTICA

O que é?

A ação de Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política tem como um 
de seus objetivos viabilizar a atividade de apreciação de requerimentos de anistia 
política, que envolve a apuração e o esclarecimento público das violações aos direitos 
humanos e liberdades individuais praticadas no contexto da repressão política no 
país, a declaração de anistiado político mediante a verificação e reconhecimento 
dos atos de exceção cometidos pela ditadura, a concessão da reparação, quando 
cabível, e o pedido oficial de desculpas do Estado pelas violações cometidas 
no passado. A competência estabelecida no início do mandato da Comissão, o 
julgamento de requerimentos de anistia política, teve seu escopo ampliado com 
a criação, a partir de 2007, do projeto do Memorial da Anistia e do eixo de ações 
educativas e culturais, cujo objetivo é estimular a formulação, gestão e fomento de 
políticas públicas para a promoção da justiça de transição, preservação da memória 
e educação para a democracia e o Estado de Direito. 

Para que serve?

Um dos objetivos da ação é a implementação de ações de modernização da gestão 
processual de requerimentos de anistia e a realização de sessões de julgamento.
Ademais, a ação contribui para a participação da sociedade no processo de promoção 
da Justiça de Transição do país, por meio da elaboração e incentivo a projetos e 
programas focados nos temas de direitos humanos, democratização, anistia e 
memória. A ação prioriza, portanto, atividades que estimulam o envolvimento 
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social no processo reparatório oficial e o debate e a reflexão sobre o período de 
exceção. Também são contempladas ações de valorização e divulgação da história 
das pessoas que foram perseguidas e torturadas, dando visibilidade à luta política 
e ao papel desempenhado pelos ex-perseguidos, partidos e organizações em 
prol da democracia e da anistia política. Aqui, cabe destacar o Projeto Marcas da 
Memória, que, por meio da realização de convênios, apoia iniciativas das entidades 
da sociedade civil relacionadas à temática da anistia, e as Caravanas da Anistia, 
sessões de julgamento públicas itinerantes que são seguidas por atividades culturais 
e educativas, além da implantação de lugares de memória histórica e consciência 
política e de Observatórios de Justiça de Transição: reparação, memória e verdade.
A ação também contribui para a preservação da memória histórica e a construção 
pública da verdade por meio da implementação do Memorial da Anistia Política 
no Brasil, projeto cujo objetivo é construir um espaço de memória e consciência, 
com sede na cidade de Belo Horizonte, destinado a preservar o legado e o acervo 
da Comissão de Anistia, bem como servir de instrumento simbólico de reparação 
moral àqueles que foram perseguidos e tiveram seus direitos violados durante os 
governos ditatoriais.

A quem se destina?

Anistiando político, organizações da sociedade civil focadas na temática da anistia 
política e direitos humanos, sociedade civil como um todo.

Quais atividades podem ser apoiadas?

UO UO: 30101– Ministério da Justiça (Comissão de Anistia)

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 8946 - Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política

BASE LEGAL Artigo 8º do ADCT da Constituição Federal; Lei nº 10.559, de 13 de novembro 
de 2002; Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991; Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999; Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009;
Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009; Portaria nº 858, de 13 de maio 
de 2008; Portaria nº 203, de 9 de fevereiro de 2010; Portaria nº 904, de 5 de 
maio de 2009.

DESCRIÇÃO A ação de Promoção da Justiça de Transição e da Anistia tem como um de seus 
objetivos viabilizar a atividade de apreciação de requerimentos de anistia política, 
que envolve a apuração e o esclarecimento público das violações aos direitos 
humanos e liberdades individuais praticadas no contexto da repressão política no 
país, a declaração de anistiado político mediante a verificação e reconhecimento 
dos atos de exceção cometidos pela ditadura, a concessão da reparação, quando 
cabível, e o pedido oficial de desculpas do Estado pelas violações cometidas no 
passado. Nesse contexto, destacam-se a implementação de ações de moderni-
zação da gestão processual de requerimentos de anistia e a realização de sessões 
de julgamento.
Ademais, a ação contribui para a participação da sociedade no processo de 
promoção da Justiça de Transição do país, por meio da elaboração e incentivo 
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DESCRIÇÃO a projetos e programas focados nos temas de direitos humanos, democratiza-
ção, anistia e memória. A ação prioriza, portanto, atividades que estimulam o 
envolvimento social no processo reparatório oficial e o debate e a reflexão sobre 
o período de exceção. Também são contempladas ações de valorização e divul-
gação da história das pessoas que foram perseguidas e torturadas, dando visibi-
lidade à luta política e ao papel desempenhado pelos ex-perseguidos, partidos 
e organizações em prol da democracia e da anistia política. Aqui, cabe destacar 
o Projeto Marcas da Memória, que, por meio da realização de convênios, apoia 
iniciativas das entidades da sociedade civil relacionadas à temática da anistia, 
e as Caravanas da Anistia, sessões de julgamento públicas itinerantes que são 
seguidas por atividades culturais e educativas, além da implantação de lugares 
de memória histórica e consciência política e de Observatórios de Justiça de 
Transição: reparação, memória e verdade.
A ação também contribui para a preservação da memória histórica e a construção 
pública da verdade por meio da implementação do Memorial da Anistia Política 
no Brasil, projeto cujo objetivo é construir um espaço de memória e consciên-
cia, com sede na cidade de Belo Horizonte, destinado a preservar o legado e o 
acervo da Comissão de Anistia, bem como servir de instrumento simbólico de 
reparação moral àqueles que foram perseguidos e tiveram seus direitos violados 
durante os governos ditatoriais.

PROJETO OBJETIVO

PROJETO DO MEMORIAL DA ANISTIA POLÍTICA 
DO BRASIL

O Projeto do Memorial da Anistia Política no Brasil 
foi instituído pelas Portarias do Ministro de Estado 
da Justiça GM n.º 858 de 13 de maio de 2008 e GM 
n.º 203 de 09 de fevereiro de 2010 e está previsto no 
artigo 2°, inciso VI do Decreto n.º 7.037, de 21 de 
Dezembro de 2009 – PNDH-3. O Memorial da Anistia 
é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça, em parceria com a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) por meio do Termo de Coope-
ração n° 01/2009, celebrado em 27/09/2011 entre 
esta entidade e o MJ, e com o apoio da Secretaria 
de Patrimônio da União e da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, cujo objetivo é construir um espaço 
de memória e consciência, com sede na cidade de 
Belo Horizonte, destinado a preservar o legado e o 
acervo da Comissão de Anistia, bem como servir de 
instrumento simbólico de reparação moral àqueles 
que foram perseguidos e tiveram seus direitos violados 
durante os governos ditatoriais, contribuindo para o 
fortalecimento da transição democrática no país.

PROJETO MARCAS DA MEMÓRIA O Projeto Marcas da Memória tem como objetivo a 
preservação da memória e de acervos materiais e imate-
riais, públicos e privados acessíveis ao público em geral, 
ligados a perseguições políticas ocorridas no Brasil no 
período compreendido pela Lei nº 10.559/2002, bem 
como a divulgação e difusão de informações relaciona-
das às perseguições políticas e aos processos de justiça 
transicional referentes à democratização no Brasil, com 
especial ênfase no trabalho da Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça, além da formação científica, 
acadêmica e social acerca dos temas da Anistia Política 
e Justiça de Transição no Brasil.
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PROJETO CLÍNICAS DO TESTEMUNHO O objetivo do Projeto Clínicas do Testemunho é sele-
cionar projetos da sociedade civil para formação de 
núcleos de apoio e atenção psicológica aos afetados 
por violência de Estado entre os anos de 1946 e 1988, 
anistiados políticos, que contemplem dimensões de 
atenção à vítima, capacitação de profissionais e formu-
lação de insumos de referência para aproveitamento 
profissional múltiplo.

PROJETO CARAVANAS DA ANISTIA As Caravanas de Anistia são sessões públicas itinerantes 
de apreciação de requerimentos de anistia, seguidas de 
atividades educativas e culturais, que compõem uma 
das ações da política de reparação moral da Comissão 
de Anistia. A iniciativa visa descentralizar as sessões 
regulares da Comissão ocorridas ordinariamente na 
capital federal para localidades nas quais ocorreram os 
fatos ou, ainda, para grandes eventos de ampla visibili-
dade pública, estimulando a participação da sociedade 
civil no processo reparatório brasileiro.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
http://portal.mj.gov.br/anistia
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ARQUIVO NACIONAL

O que é?

O Arquivo Nacional é uma instituição brasileira subordinada ao Ministério da Justiça, 
responsável pela gestão da produção documental da administração pública federal. 
Atualmente, o Arquivo Nacional está sediado no antigo e monumental prédio da 
Casa da Moeda, próximo à Central do Brasil no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
Possui também uma unidade regional em Brasília.

Para que serve?

Realizar a preservação do patrimônio arquivístico brasileiro e promover a difusão 
de conhecimento e o acesso à informação, bem como promover a modernização e 
a integração sistêmica das atividades e dos serviços arquivísticos da Administração 
Pública Federal, visando consolidar a política nacional de arquivos, contribuir para 
a promoção do direito à memória e à verdade e dar visibilidade à administração 
pública, de forma a harmonizar a responsabilidade do Poder Público com o direito 
constitucional dos cidadãos de acesso à informação.

A quem se destina?

Cidadãos, por meio do número de fundos documentais preservados visando 
assegurar o seu direito de acesso à informação.

Quais atividades podem ser apoiadas?

Criar condições técnicas que permitam disponibilizar o acervo físico e digital sob 
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a guarda do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro e em Brasília, à consulta pública 
e desenvolvimento de metodologias e técnicas aplicadas à preservação de acervos 
documentais e dos espólios informacionais digitais.

UO UO: 30103– Arquivo Nacional

PROGRAMA
/AÇÃO

PROGRAMA: 2020 - Cidadania e Justiça

AÇÃO: 2810 - Patrimônio Arquivístico Nacional

BASE LEGAL
Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002; 
Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003; Lei nº 12. 527, de 18 de novembro 
de 2011.

DESCRIÇÃO

Realizar a preservação do patrimônio arquivístico brasileiro e promover a difusão 
de conhecimento e o acesso à informação, bem como promover a modernização e 
a integração sistêmica das atividades e dos serviços arquivísticos da Administração 
Pública Federal, visando consolidar a política nacional de arquivos, contribuir para 
a promoção do direito à memória e à verdade e dar visibilidade à administração 
pública, de forma a harmonizar a responsabilidade do Poder Público com o direito 
constitucional dos cidadãos de acesso à informação.

Informações Complementares
www.mj.gov.br
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home



ORIENTAÇÕES PARA O 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

No Ministério da Justiça, a unidade responsável pelo 
planejamento e orçamento é a Diretoria de Programa

E-mail: orlando.cunha@mj.gov.br
         mychelle.sa@mj.gov.br

Telefone: (61) 2025-3328 ou (61) 2025-3758
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SEQUENCIAL

Neste item deve-se informara o número do Projeto de Lei Orçamentária  Anual que 
foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. A proposta orçamentária 
de 2013 está designada como PLOA 2013 - Projeto de Lei nº 24/2012-CN.

FUNÇÃO

Área de Governo. Pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas 
áreas de atuação do setor público. Reflete a competência institucional do órgão, 
como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os 
respectivos Ministérios (Portaria MP/SOF nº 42, de 14/4/1999):

03 – Essencial `a Justiça
04 – Administração
06 - Segurança Pública 
13 - Cultura
14 - Direitos da Cidadania

SUBFUNÇÃO

A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e 
deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da identificação 
da natureza das ações. As subfunções podem ser combinadas com funções diferentes 
daquelas relacionadas na Portaria MOG nº 42, de 1999:

125 – Normatização e Fiscalização
128 – Formação de Recursos Humanos
181 – Policiamento
183 – Informação e Inteligência
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
421 – Custódia e Reintegração Social
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
423 – Assistência aos Povos Indígenas

PROGRAMA

Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização 
dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos. A 
Lei do PPA 2012-2015 foi elaborada com base em Diretrizes oriundas do Programa 
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de Governo. Dentre essas Diretrizes, destaca-se a Visão Estratégica, que indica em 
termos gerais o País almejado em um horizonte de longo prazo e estabelece, ainda, 
os Macrodesafios para o alcance dessa nova realidade de País.

Com base nessas diretrizes, o PPA 2012-2015 contempla os Programas Temáticos 
e de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (art. 5º da Lei):

- Programa Temático: aquele que expressa e orienta a ação governamental para a 
entrega de bens e serviços à sociedade;
- Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que expressa 
e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 
governamental

2020 – Cidadania e Justiça
2060 – Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de 
Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas
2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
2070 – Segurança Pública com Cidadania

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto ou Atividade. Operações da qual resultam produtos (bens ou serviços) 
que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Tipo de realização 
pretendida. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação 
de governo; Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo 
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 
da ação de governo;

OBSERVAÇÃO: As ações do tipo Atividade mantêm o mesmo nível da produção 
pública.As ações do tipo Projeto expandem a produção pública ou criam 
infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam ações inéditas num 
prazo determinado.
Ver Anexo I – Tabela de Ações do Ministério da Justiça (Descrição, Especificação do 
Produto, Implementação da Ação e Base Legal).
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LOCALIDADE BENEFICIADA (SUBTÍTULO)

Informar a localidade a ser beneficiada pela emenda. Ex.: Nacional, Região (informar 
a região), Estado (informar o Estado), ou Município (informar o Município)

OBSERVAÇÃO:

O subtítulo deverá ser usado para indicar a localização geográfica da ação ou 
operação especial da seguinte forma:
• Projetos: localização da obra;
• Atividades: localização dos beneficiários/público-alvo da ação (atributo novo no 
cadastro);
• Operações especiais: utilização do subtítulo apenas quando for possível, por 
exemplo, para identificar a localização do recebedor dos recursos provenientes de 
transferências.

A partir do exercício de 2013, será utilizado o código IBGE de 7 dígitos, inclusive 
no caso de alocações orçamentárias originárias de emendas parlamentares. Este, 
e não mais o código do subtítulo, passa a ser o atributo oficial para consultas de 
base geográfica. Porém, para efeito legal e formal do orçamento, continuar-se-á 
adotando os 4 dígitos do subtítulo.

Nesse contexto, haverá padronização dos códigos de subtítulos (4 dígitos) para 
Municípios. Outros recortes geográficos como biomas, territórios da cidadania, 
Amazônia Legal, entre outros, serão pré- cadastrados, sempre que necessário, pela 
SOF. Não haverá cadastramento descentralizado.
A denominação dos subtítulos continuará trazendo, por padrão, os descritores 
“Nacional”, “No Exterior”, “Na Região…”, “No Estado de…”, “No Distrito Federal”, 
“No Município de…”, ou ainda, os recortes adicionais já mencionados.

Adicionalmente, será criado o atributo “Complemento”, de preenchimento 
opcional, que especificará localizações inframunicipais (ou outras localizações 
não estruturadas). Quando este Complemento for utilizado, o subtítulo receberá, 
automaticamente, um código não padronizado de 4 dígitos.

Os subtítulos do tipo “Municípios até XX mil habitantes”, deverão ser substituídos, 
pois demonstram critério de elegibilidade, e não de localização geográfica.

Para os casos em que não for possível a regionalização durante o processo de 
elaboração orçamentária, será criado um novo atributo que permitirá se fazer 
a regionalização na execução. Assim, ao se preencher o campo “Regionalizar 
na Execução?” a regionalização será informada na execução. Quando o campo 
“Regionalizar na Execução?” for marcado o modulo de Acompanhamento solicitará, 
a partir de 2013, a execução física e também a região onde a despesa ocorreu de 
2013.
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LOCALIZAÇÃO ESPACIAL - REGIONALIZAÇÃO
CÓDI GO SIGLA TÍTULO
SUBTÍTULO: Localizações Padronizadas (uso da SOF)
0001 NA Nacional
0002 EX No Exterior
Regiões Geográficas (baseadas no padrão IBGE)
0010 NO Na Região Norte
0020 NE Na Região Nordeste
0030 SD Na Região Sudeste
0040 SL Na Região Sul
0050 CO Na Região Centro-Oeste
Estados da Federação (baseadas no padrão IBGE)
0011 RO No Estado de Rondônia
0012 AC No Estado do Acre
0013 AM No Estado do Amazonas
0014 RR No Estado de Roraima
0015 PA No Estado do Pará
0016 AP No Estado do Amapá
0017 TO No Estado do Tocantins
0021 MA No Estado do Maranhão
0022 PI No Estado do Piauí
0023 CE No Estado do Ceará
0024 RN No Estado do Rio Grande do Norte
0025 PB No Estado da Paraíba
0026 PE No Estado de Pernambuco
0027 AL No Estado de Alagoas
0028 SE No Estado de Sergipe
0029 BA No Estado da Bahia
0031 MG No Estado de Minas Gerais
0032 ES No Estado do Espírito Santo
0033 RJ No Estado do Rio de Janeiro
0035 SP No Estado de São Paulo
0041 PR No Estado do Paraná
0042 SC No Estado de Santa Catarina
0043 RS No Estado do Rio Grande do Sul
0051 MT No Estado de Mato Grosso
0052 GO No Estado de Goiás
0053 DF No Distrito Federal
0054 MS No Estado de Mato Grosso do Sul
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ESFERA ORÇAMENTÁRIA: (EM QUAL ORÇAMENTO?)

• Orçamento Fiscal (Código 10): referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público;
• Orçamento da Seguridade Social (Código 20): abrange todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos 
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. O § 2o do art. 195 da CF 
estabelece que a proposta de Orçamento da Seguridade Social será elaborada de 
forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência 
social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, assegurada a 
cada área a gestão de seus recursos.
• Orçamento de Investimento (Código 30): orçamento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRETENDIDA:

A classificação institucional na União reflete as estruturas organizacional e 
administrativa e compreende dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e 
unidade orçamentária. As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de 
programação em seu menor nível, são consignadas às UOs, que são as responsáveis 
pela realização das ações. E Órgão orçamentário é o agrupamento de UOs.

O código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois 
primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à UO. Um órgão ou 
uma UO não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como 
ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os órgãos Transferências 
a Estados, Distrito Federal e Municípios, Encargos Financeiros da União, Operações 
Oficiais de Crédito, Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal e Reserva 
de Contingência.

Ex: 30912 – Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

Estrutura da Programação Orçamentária

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e sua 
organização, implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado. 
Esse sistema tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas 
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por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes 
públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral.

Programação Qualitativa

Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão 
organizadas em programas de trabalho, que contêm informações qualitativas e 
quantitativas, sejam físicas ou financeiras. O programa de trabalho, que define 
qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e 
objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de 
vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por 
esfera, classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática, 
conforme detalhado a seguir: 

PROGRAMAÇÃO  QUALITATIVA
BLOCOS DA ESTRUTURA ITEM DA ESTRUTURA PERGUNTA A SER RE-

SPONDIDA
Classificação por Esfera Esfera Orçamentária Em qual Orçamento?
Classificação Institucional Órgão / Unidade Orçamen-

tária
Quem faz?

Orçamentária
Classificação Funcional Função / Subfunção Em que área de despesa a 

ação governamental será 
realizada?

Estrutura Programática Programa Qual o tema da Política 
Pública?

Informações Principais do 
Programa

Objetivo O que será feito?

 Iniciativa O que será entregue?
Informações Principais da 
Ação

Ação Como fazer?

 Descrição O que é feito? Para que é 
feito?

 Forma de Implementação Como é feito?
 Produto Qual o resultado?
 Unidade de Medida Como mensurar?
 Subtítulo Onde é feito? Onde está o 

beneficiário do gasto?
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PROGRAMAÇÃO QUANTITATIVA

A programação física define quanto se pretende desenvolver do produto:
Meta Física: Quanto se pretende desenvolver?
 
A programação financeira define o que adquirir e com quais recursos, conforme 
apresentado na  tabela:

ITEM DA ESTRUTURA PERGUNTA A SER RESPONDIDA
Natureza da Despesa
Categoria Econômica da Despesa Qual o efeito econômico da realização da 

despesa?
Grupo de Natureza de Despesa (GND) Em qual classe de gasto será realizada a 

despesa?
Modalidade de Aplicação Qual a estratégia para realização da desp-

esa?
Identificador de Uso (I DUSO) Quais os insumos que se pretende utilizar 

ou adquirir? Os recursos utilizados são 
contrapartida?

Fonte de Recursos De onde virão os recursos para realizar a 
despesa?

Identificador de Doação e de Operação de 
Crédito

A que operação de crédito ou doação os 
recursos se relacionam?

Identificador de Resultado Primário Como se classifica essa despesa em relação 
ao efeito sobre o Resultado Primário da 
União?

Dotação Quanto custa?

Ex: 14.422.2060.20R9.XXXX, onde,
14 - Direitos da Cidadania (função de governo)
 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (subfunção)
2060 - Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de 
Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas (programa)
20R9 - Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas (ação orçamentária)
XXXX – (informar o código do subtítulo ou localizador de gasto, conforme o caso)

SUBTÍTULO

Ver item 3.6.
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META DO SUBTÍTULO: 

Especificação/unidade: unidade apoiada
Quantidade: quantidade de unidades a serem apoiadas (observar o custo unitário) 

REGISTRO SUBVENÇÃO

Órgão Federal: 30000 – Ministério da Justiça

ACRÉSCIMO À PROGRAMAÇÃO (EM R$)
a) Sequencial
b) Funcional: Idem ao item 9.
c) Fonte: Indicar o código da fonte de recurso.
d) Grupo de Natureza de Despesa (GND):

4 – Investimentos: Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e 
a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários 
à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e 
material permanente.

3 – Custeio: Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, 
pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” 
não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa, como as reformas.

e) Modalidade de Aplicação:
 
A modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados mediante 
transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária 
para outros níveis de Governo, seus órgãos ou entidades, ou diretamente para 
entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente 
pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade 
no âmbito do mesmo nível de Governo.

A modalidade de aplicação objetiva, principalmente, eliminar a dupla contagem 
dos recursos transferidos ou descentralizados, conforme discriminado a seguir:

Código Modalidade de Aplicação
20 Transferências à União
22 Execução Orçamentária Delegada à União
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
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31 Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a 
Fundo

32 Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito 
Federal

40 Transferências a Municípios
20 Transferências à União
22 Execução Orçamentária Delegada à União
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31 Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a 

Fundo
32 Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito 

Federal
40 Transferências a Municípios
41 Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
42 Execução Orçamentária Delegada a Municípios
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70 Transferências a Instituições Multigovernamentais
71 Transferências a Consórcios Públicos
72 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
80 Transferências ao Exterior
90 Aplicações Diretas
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, 

Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social

93 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguri-
dade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe

94 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não 
Participe

99 A Definir

f) Valor: Valor da emenda em R$.
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CANCELAMENTOS COMPENSATÓRIOS 

De acordo com o mandamento constitucional, art. 166, § 3º, as emendas ao projeto 
de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovadas caso:
 

1.       Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias;

2.       Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e 
seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

3.       Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os 
dispositivos do texto do projeto de lei.

 
No caso da indicação de recursos provenientes de anulação de despesas, chamados 
de cancelamentos compensatórios, torna-se necessário informar os dados referentes 
à Sequencial, Funcional, Fonte, GND, Modalidade de Aplicação e Valor da emenda 
em reais.

JUSTIFICAÇÃO

No momento do preenchimento do formulário on-line este campo deve ser 
preenchido com informações que justifiquem a emenda proposta. Para tanto, o 
conteúdo desta cartilha, no que se refere à descrição dos programas do Ministério 
da Justiça e suas abrangências, podem orientar a construção da justificativa.
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