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Ministérios - Setorial
Introdução

Na 4ª parte do mapeamento do Governo Federal, focamos na coleta de informações de estruturas voltadas para setores específicos e muito estratégicos para a
administração pública federal. O mapeamento tem como prioridade as áreas da Ciência, Agronegócio, Justiça e Defesa. Assim, detalhamos as estruturas
operacionais desses órgãos, suas responsabilidades e principais autoridades.

Esses quatro escopos tem um grande impacto na elaboração de políticas públicas do governo federal para o país, seja na economia, devido à produção de
commodities e pesquisa de tecnologias, seja na proteção do país por questões internas e externas. As pastas de Agricultura e Ciência atuam na vanguarda do
avanço tecnológico e produtivo do Brasil, destacando também sua participação no PIB com ênfase no agronegócio e informática. Já os ministérios da Justiça e
da Defesa são pilares da democracia, tendo com competência a política judiciária, a segurança pública e a estratégica de defesa nacional. Com a grande
diferença de temas trabalhados por cada órgão, os ministérios representam parte dos setores mais estratégicos do país e, por esta razão, o produto foi nomeado
como mapeamento setorial.

Desta forma relacionamos quais são as competências estabelecidas em Lei, o quadro técnico e o organograma desses órgãos, buscando um entendimento
simples e objetivo das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal. Na Agricultura, Pecuária e Abastecimento temos medidas principalmente voltadas
para segurança alimentar e comércio exterior, principalmente na exportação de produtos agropecuários. Na Ciência, Tecnologia e Inovações, destacamos suas
funções nas áreas de pesquisa e desenvolvimento para informática, automação, biossegurança, espacial e nuclear. Na pandemia, ambas as áreas tem papéis
relevantes, tanto na logística de distribuição de produtos alimentícios, quanto na manutenção das atividades do agro e pesquisas para aprimoramento da
medicina.

Já no âmbito da Justiça e Segurança Pública, temos um ministério com foco principalmente em duas estruturas com a atribuição de defender a ordem jurídica e
econômica e ainda promover políticas de segurança, como de combate ao tráfico, organizações criminosas, lavagem de dinheiro e corrupção. Além de ser
diretamente responsável pela estrutura da Polícia Federal, o Ministério da Justiça também atua em questões voltadas ao direito do consumidor via Senacom.

O último órgão abordado neste mapeamento é o Ministério da Defesa. A pasta passou por modificações recentes e chegou a ser um foco de crise na substituição
dos três comandantes das Forças Armadas. Inicialmente, a entrada do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, diminuiu as resistências a uma alteração
drástica nas forças de segurança. O ministério é responsável por estratégias setoriais de defesa militar, marítima e aeroespacial, com uma atuação diversificada
no emprego de operações militares e orçamento da Defesa. Durante a pandemia de Covid-19, o ministério tem utilizado o papel complementar das forças
armadas para auxiliar na distribuição de alimentos, oxigênio e insumos para comunidades vulneráveis e apoio às comunidades indígenas.



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Introdução

O que faz?

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é
órgão da administração pública federal direta responsável,
sobretudo, pela política agrícola, pesqueira e aquícola no âmbito
nacional e seus desdobramentos internacionais, a exemplo da
exportação agropecuária. A promoção do agronegócio e a política
de segurança alimentar no país fazem parte desta pasta, que é
especialmente importante frente ao comércio exterior.

Nesse sentido, é responsável também pelos desdobramentos
dessas atividades econômicas. Assim, a produção, fomento,
abastecimento, garantia de preços mínimos, a agroindústria e a
agroenergia, licenciamentos e permissões, defesa e segurança dos
insumos, classificação e padronização, controle de resíduos e
contaminantes, pesquisa e conservação, entre outros, estão no
escopo de cobertura deste Ministério.

O atual MAPA incorporou atribuições que o antigo Ministério da
Agricultura não possuía. A título de exemplo, é possível mencionar
a gestão da reforma agrária e regularização fundiária de áreas
rurais, da Amazônia Legal e das terras quilombolas que,
anteriormente, cabiam em boa parte à FUNAI. Esta margem de
competência resultou em grandes críticas especialmente por parte
de ambientalistas, que apontaram conflito de interesses frente ao
agronegócio.

Como é estruturado?

A estrutura básica organizacional do Ministério é composta pelo
gabinete, por três assessorias especiais (sendo elas de
Comunicação Social, de Relações Governamentais e Institucionais,
e de Controle Interno), Corregedoria-Geral, Consultoria Jurídica e
pela Secretaria-Executiva; esta última destaca-se pelo principal
cargo de confiança, que sucede a Ministra em sua ausência.

Quanto a estrutura do gabinete, é válido ressaltar o
assessoramento à Ministra de Estado nos temas relacionados às
políticas públicas e programas vinculados às questões ambientais.
Bem assim quanto à coordenação e ao planejamento estratégico
do Ministério no estabelecimento de prioridades setoriais, na
implementação, supervisão e avaliação de projetos e programas.

Já no âmbito dos órgãos específicos singulares, encontram-se o
Serviço Florestal Brasileiro (que comporta sob ele quatro
diretorias) e sete secretarias, sendo elas: Secretaria Especial de
Assuntos Fundiários, Secretaria de Política Agrícola, Secretaria de
Defesa Agropecuária, Secretaria de Aquicultura e Pesca, Secretaria
de Agricultura Familiar e Cooperativismo; Secretaria de Inovação,
Desenvolvimento Rural e Irrigação; e Secretaria de Comércio e
Relações Internacionais.

Por fim, ilustra-se a presença dos órgãos colegiados, sendo quatro
comitês, duas comissões, e quatro conselhos. Entre as entidades
vinculadas de âmbito nacional encontram-se o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB) e a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA).
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Gabinete do Ministro

Assessoria Especial de Comunicação 
Social

Assessoria Especial de Relações 
Governamentais e Institucionais

Assessoria Especial de Controle 
Interno

Corregedoria-Geral

Secretaria-Executiva

Consultoria Jurídica

Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários

Secretaria de Política Agrícola

Secretaria de Defesa Agropecuária

Secretaria de Aquicultura e Pesca

Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo

Secretaria de Inovação, 
Desenvolvimento Rural e Irrigação

Secretaria de Comércio e Relações 
Internacionais

Serviço Florestal Brasileiro

Órgãos colegiados

Comissões

Conselhos deliberativos

Comitês

Entidades vinculadas

Autarquia: INCRA

Empresas Públicas: CONAB e 
EMBRAPA

Sociedades de Economia Mista: 
CEASA/MG e CASEMG



Tereza Cristina Dias

Natural de Campo Grande (MS), é formada em Engenharia
Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (MG) e
deputada federal pelo Mato Grosso do Sul com o DEM. Nas
eleições de 2014, foi eleita para seu primeiro mandato como
Deputada Federal pelo PSB. Foi reeleita com o DEM em 2018,
mas se licenciou para assumir o cargo de ministra da
Agricultura.

Em sua atuação, foi líder do PSB na Câmara dos Deputados
(2017), mas deixou o partido após a posição contrária ao
Governo Temer. Já no DEM, presidiu a Frente Parlamentar da
Agropecuária.

Antes de sua trajetória profissional no âmbito federal, ocupou a
segunda secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso do Sul (Famasul), no fim da década de 1990. Em
2003, se filiou ao PSDB e começou sua trajetória no poder
público.

Em 2006, foi superintendente do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar); no mesmo ano assumiu o cargo de
Secretária de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria,
Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul, tendo ocupado o
cargo por sete anos.

Marcos Montes Cordeiro – Secretário Executivo

Natural de Sacramento (MG), é produtor rural, graduado em Medicina pela
Universidade Federal de Uberlândia (UFU-MG); especialista em Anestesiologia
e pós graduado em Medicina do Trabalho, ambos pela Universidade de
Campinas (UNICAMP). Já foi Secretário Municipal de Turismo e Esportes de
Uberaba/MG (1993-1996), Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes de MG (2004-2006) e Prefeito de Uberaba/MG por duas vezes (1997-
2004). Está em seu terceiro mandato como Deputado Federal, pelo PSD, tendo
presidido a Frente Parlamentar da Agropecuária. Atualmente, está licenciado
para ocupar esta Secretaria.

Eduardo Sampaio Marques – Chefe de Gabinete

Compõe os quadros do MAPA desde 1997, já tendo sido Diretor do
Departamento de Comercialização e Abastecimento e do Departamento de
Promoção Internacional do Agronegócio. Também atuou como assessor na
Frente Parlamentar da Agropecuária cedido pelo Ministério durante um ano
(2011-2012).

É graduado em engenharia agronômica pela Escola Superior de Agricultura de
Lavras (MG). Especialista em Desenvolvimento Sustentável pela University of
London, em Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural pelo International
Center for Land Policy Studies and Training (China), e em Políticas Públicas e
Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).
Mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA-MG).

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Autoridades



César Hanna Halum –
Secretário de Política Agrícola

Graduado em medicina veterinária
pela Universidade Federal de Goiás
(UFG), foi Deputado Estadual de
Araguaína (TO) por duas vezes
consecutivas (2003-2010) e Prefeito
do mesmo Município em uma
oportunidade (1993-1996).

Foi Diretor para Assuntos Sociais
(1999-2006) e Diretor para Assuntos
de Políticas Econômicas e Fiscais
(2006-2012) da Fecomércio (Palmas-
TO). Presidiu o Sindicato do
Comércio de Gêneros Alimentícios
do Tocantins (1992-2012).

Foi Deputado Federal por dois
mandatos (2011-2018), o primeiro
pelo PSD e o segundo pelo REP. No
último pleito candidatou-se para o
Senado, embora não tenha sido
eleito.

José Guilherme Tollstadius
Leal – Secretário de Defesa

Agropecuária

Engenheiro agrônomo nascido no
Rio de Janeiro e formado em Viçosa
(MG). Foi Secretário de Agricultura do
Distrito Federal entre 2015 e 2017 e
Presidente da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural
do Distrito Federal (Emater-DF).

É funcionário de carreira desde 2002,
tendo acumulado cargos no MAPA.
Foi chefe de gabinete da Secretaria
de Defesa Agropecuária, comandada
por Luís Eduardo Rangel à época.

Luiz Antônio Nabhan Garcia –
Secretário Especial de Assuntos
Fundiários

Possui cursos técnicos na área de
agropecuária e zootecnia. É
pecuarista e agricultor, com
fazendas em São Paulo e Mato
Grosso do Sul.

Nabhan Garcia guarda uma relação
de maior proximidade com o
Presidente Bolsonaro, possuindo
influência nas decisões voltadas para
o agronegócio.

É ex-Presidente e fundador da União
Democrática Ruralista (UDR), contra
a reforma agrária na forma em que
se deu nas últimas décadas, contra o
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e a
demarcação de terras indígenas. Em
2006 foi candidato a Deputado
Federal, embora não tenha logrado
êxito.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Autoridades



Fernando Henrique Kohlmann
Schwanke – Secretário de 
Agricultura Familiar e 
Cooperativismo

Engenheiro florestal, Fernando
Schwanke é ex-prefeito de Rio Pardo
(2013-2016), município do Rio
Grande do Sul, também tendo sido
Secretário Municipal da Agricultura
no mesmo Município (1997-1999).

Filiado ao MDB, participou da equipe
técnica de transição do governo do
presidente Jair Bolsonaro no
Ministério da Agricultura. Antes de
ser indicado à pasta, atuava como
consultor nacional do Sebrae para
certificações e consultor da
Organização das Nações Unidas para
a Agricultura (FAO).

Trabalhou na Companhia de
Pesquisas e Recursos Minerais de
Santa Catarina como
Superintendente Regional até ser
nomeado para ocupar a Secretaria.

Fernando Silveira Camargo –
Secretário de Inovação, 
Desenvolvimento Rural e Irrigação

Graduado em Administração Pública
pela Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (UFMS), bacharel em
Direito pela Universidade Católica
Dom Bosco (MS) e possui MBA em
Gestão Empresarial pela FGV. Preside
o Conselho de Administração da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA). Foi
Secretário de Orçamento e Finanças;
e Secretário de Gestão de Pessoas no
Tribunal de Contas da União (TCU).
Foi Diretor-Geral do Supremo
Tribunal Federal (STF). Na Caixa
Econômica Federal, exerceu o cargo
de Superintendente de Negócios.

Jorge Seif Júnior – Secretário de 
Aquicultura e Pesca

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Jorge
Seif Júnior é formado em
Administração de Empresas e
Marketing pela Universidade do Vale
do Itajaí - Univali.

É produtor rural de família
tradicional de atividades de pesca há
mais de 40 anos, com experiência em
diversas modalidades de pesca
(atum e sardinha). Na pesca
industrial, possui vivência em
compra, venda, logística e
industrialização de pescados.

Também atuou no setor pesqueiro
uruguaio no ramo de exportações
para toda a Europa, e possui
relacionamento com outros
produtores rurais em diversos
estados do país.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Autoridades



Orlando Leite Ribeiro – Secretário de Comércio e Relações Internacionais

Bacharel em Ciências Econômicas pelas Faculdades Integradas Cândido Mendes e em Diplomacia no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata.

Trabalhou como Conselheiro da Carreira de Diplomata e Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores.

Foi Chefe da Divisão de Agricultura e Produtos de Base, tendo chefiado a delegação brasileira em reuniões do Codex Alimentarius.

Foi Coordenador do curso de Diplomacia Econômica, no Instituto Rio Branco, que forma os novos diplomatas. Ainda, foi Diretor do Departamento de Promoção Comercial e
Investimentos, da Subsecretaria-Geral de Cooperação Internacional, Promoção Comercial e Temas Culturais do Ministério das Relações Exteriores.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Autoridades



Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Introdução

O que faz?

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) é o órgão da
administração pública federal responsável principalmente pela
formulação e execução da Política Nacional de Ciência e Tecnologia
e de incentivo à inovação. A pasta, que foi criada pela Lei n.º
13.844/19, também tem como competência estabelecer a política
de desenvolvimento de informática e automação, a política
nacional de biossegurança e as políticas espacial e nuclear.

O Ministério ainda tem como responsabilidade a articulação com
os governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com
a sociedade e com outros órgãos do Governo federal com vistas no
estabelecimento das diretrizes para implementação de políticas
nacionais de ciência, tecnologia e inovação. A pasta ainda exerce o
papel de desenvolver temas estratégicos do país e aproximar o
setor industrial do conhecimento científico para estimular o
desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Na prática, o órgão trabalha no aprimoramento e divulgação da
ciência, promovendo pesquisas e estudos, por exemplo, para
proteção do Meio Ambiente, inovação na Saúde, capacitação
profissional e desenvolvendo projetos de cooperação técnica para a
indústria 4.0, acelerador de partícula e outros.

Na pandemia do novo coronavírus, o ministério tem o objetivo de
desenvolver uma vacina contra a doença com tecnologia nacional. A
pasta tem pesquisas voltadas para o processo de fabricação que
envolve três fases – desenvolvimento da tecnologia; fabricação de
insumos farmacêuticos; e o envasamento.

O atual ministro do MCTI é o astronauta Marcos Pontes.

Como é estruturado?

Este órgão foi criado pela Lei 13.844/2019 como Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no início do
Governo Bolsonaro. A pasta também era composta pela a estrutura
responsável pelas atividades de comunicação da administração
pública.

No entanto, em junho de 2020, o Poder Executivo emitiu a Medida
Provisória n.º 980/2020, determinando que o Ministério das
Comunicações se torne independente em relação ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações. A área das Comunicações tem
como competência administrar os serviços postais, os serviços de
radiodifusão e telecomunicações. O deputado federal Fábio Faria
(PSD-RN) ficou sob o comando da pasta.

Para desenvolver suas atividades, o MCTI ainda conta com
unidades de pesquisa, entidades vinculadas e organizações sociais
com a missão de garantir e promover o avanço da ciência,
tecnologia, inovação e comunicações visando o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida.

As Unidades de Pesquisa são estruturas hierarquicamente
subordinadas ao MCTI responsáveis por realizar pesquisas
tecnológicas e científicas nas mais diversas áreas do conhecimento
em todo o território nacional. Essas unidades vinculadas ao
ministério são conhecidas como Rede MCTI.

Integram a estrutura básica do MCTI: três conselhos nacionais, oito
institutos de pesquisa, cinco centros de tecnologia, dois
laboratórios, dois museus, duas comissões de segurança e quatro
secretarias que atuam na promoção de políticas públicas no
âmbito administrativo-operacional.
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Assessoria Especial de Controle Interno

Gabinete do Ministro

Consultoria Jurídica

Assessoria Especial de Assuntos Internacionais

Secretaria Executiva

Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência

Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos

Secretaria de Pesquisa e Formação Científica

Secretaria de Empreendedorismo e Inovação

Rede MCTI: organizações vinculadas ao ministério



Marcos Cesar Pontes

Natural de Bauru (SP), ingressou na Força Aérea Brasileira (FAB) em 1981.
Tornou-se tenente-coronel, tendo atuado como piloto na esquadrilha de
caça. Em 1989, transferiu-se para São José dos Campos onde cursou
engenharia aeronáutica no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica – ITA.
Em 1998, ele conquistou o título de mestre em engenharia de sistemas
pela Naval Postgraduate School, em Monterrey, Estados Unidos.

Ainda em 1998, Pontes foi selecionado em um concurso público da
Agência Espacial Brasileira (AEB) para escolher o representante brasileiro
em um programa especial da NASA. Após ser escolhido, se transferiu para
a reserva das Forças Armadas e passou por treinamentos no Centro da
NASA.

Devido a uma série de adiamentos, o programa da NASA foi suspenso,
mas Pontes participou de outra missão espacial promovida pela Rússia. A
missão durou 10 dias , período em que o astronauta realizou
experimentos científicos e procedimentos de manutenção na Estação
Especial Internacional.

Após estabelecer uma carreira como palestrante, Pontes se candidatou a
deputado federal em São Paulo pelo PSB nas eleições de 2014. Apesar de
obter cerca de 44 mil votos, não conseguiu se eleger. Em 2018, Pontes se
filiou ao PSL e foi eleito suplente do ex-senador Major Olímpio. Após as
eleições de 2018, foi convidado para assumir o cargo de ministro da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Como ministro, Marcos Pontes tem demonstrado um perfil discreto e
pragmático. Na pandemia, sua pasta tem investido no desenvolvimento
de soluções de saúde e vacina nacional.

Eduardo Temporin – Chefe de Gabinete

Formado em Ciência da Logística com habilitação em Intendência da
Aeronáutica pela Academia da Força Aérea e Bacharel em Administração de
Empresas pelo Mackenzie. Tenente-Coronel da Força Aérea Brasileira (FAB),
possui experiência em planejamento e execução orçamentária, tendo atuado
como gerente de projetos, gestor de licitação, chefe de hangar terminal de
cargas aéreas, gerente de material de aviação e auditor interno na FAB.
Temporim também foi instrutor da Academia da Força Aérea.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Autoridades

Sérgio Freitas de Almeida – Secretário Executivo

Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco
e Direito pela Universidade de Brasília , Sérgio Freitas trabalhou por 10 anos
na Eletronorte como engenheiro. Trabalhou em plantas hidrelétricas e
subestações de alta voltagem. Antes de ingressar no governo federal em
maio de 2021, Sérgio era responsável pela equipe técnica do Tribunal de
Contas da União em São Paulo.

Júlio Cesar Ferreira Pereira – Consultor Jurídico

Graduado em 1983 pela Faculdade de Direito do Centro de Ensino Unificado
de Brasília, integrante da Advocacia-Geral da União, no Cargo de Assistente
Jurídico, ingressou em 1985 na Carreira de Serviços Jurídicos da União no
Cargo de Assistente Jurídico do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério
da Cultura. Foi cedido para o Governo do Distrito Federal em 2015, onde
atuou como Secretário Adjunto de Justiça e Cidadania. Posteriormente, foi
lotado na Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações como Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos
de Comunicação, entre outros cargos até assumir a consultoria do órgão.



Marcelo Gomes Meirelles –
Secretário de Estruturas
Financeiras e de Projetos

Marcelo é mestre em Gestão Pública
pela Universidade do Minho, em
Portugal. Ele é bacharel em
Administração de Empresas e
Administração Pública e possui MBA
em Administração Financeira,
Marketing Estratégico e Recursos
Humanos.

Também possui especialização em
Auditoria, Negociação e Gestão de
Custos. Marcelo tem experiência na
área de Administração, com ênfase
em Administração Pública e
Financeira, experiência profissional
em negociação internacional,
financiamentos internacionais,
auditoria, concessões e gestão
pública.

Ocupa atualmente o cargo de
Secretário de Estruturas Financeira e
de Projetos no Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações.

Marcelo Marco Morales –
Secretário de Pesquisa e
Formação Científica

Professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e Membro
do Conselho IUPAB desde 2009,
Marcelo possui Pós-Graduação em
Medicina pela Universidade de São
Paulo (1995), doutorado em Ciências
Biológicas pela UFRJ (1998) e Pós-
Doutorado no The Johns Hopkins
University (2002).

É ex-presidente e secretário-geral da
Federação Latino-Americana de
Biofísica Society, ex-presidente e
atual secretário-geral da Sociedade
Brasileira de Biofísica. Também foi
coordenador do Conselho Nacional
para o Controle de Experimentação
Animal atual CONCEA, do MCTI e
outros cargos voltados para a
biologia experimental.

Destaca-se também que Marcelo
atuou como Diretor do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Brasil
(CNPq) e concentra sua linha de
pesquisa na área de Biofísica, com
ênfase em Biofísica Celular e Biologia
Molecular.

Christiane Gonçalves Corrêa –
Secretária de Articulação e
Promoção da Ciência

Bacharel em Comunicação Social,
Christiane foi chefe da Assessoria
Especial de Assuntos Institucionais
do MCTI.

Tem experiência na área de
Administração, com ênfase em
Gestão de Projetos e Administração
Executiva, experiência profissional
em articulação, produção técnica e
artística de eventos de envergadura
nacional e internacional.

É editora de mais de oito obras
literárias. Ocupa atualmente o cargo
de Secretária de Articulação e
Promoção da Ciência, Tecnologia e
Inovações

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Autoridades



Paulo César Rezende Alvim– Secretário de Empreendedorismo e Inovação

É Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Ciência da Informação pela UnB. Desde a década de 80 atua na administração pública em áreas de
energia e tecnologia industrial básica. Em 1990, foi secretário adjunto do MEC.

No ano de 1993, foi nomeado como Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Governo do DF. Posteriormente, atuou como presidente do Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal e vice-diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Entre 2002 a 2019, exerceu diversos cargos no Sebrae Nacional, como Gerente de Acesso à Tecnologia e Inovação, Gerente de Agronegócios, Gerente de Acesso a Mercados e Gerente de
Acesso a Mercados e Serviços Financeiros. Foi também conselheiro do Sebrae e representante em Conselhos e Fóruns nacionais e internacionais.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Autoridades



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Introdução

O que faz?

É um órgão da administração pública federal direta que tem por
atribuição realizar, em linhas gerais, a defesa da ordem jurídica e
econômica; e possui a responsabilidade acerca da condução das
políticas judiciárias e do Sistema Único de Segurança Pública.
Neste sentido, fica sob sua égide as análises referentes à
nacionalidade, políticas de imigração e de estrangeiros; a exemplo
das políticas para refugiados.

Encontram-se sob o seu escopo, ainda, as políticas sobre drogas,
combate ao tráfico e recuperação de ativos; a prevenção e combate
à corrupção, à lavagem de dinheiro e a cooperação jurídica
internacional; a coordenação da administração política
penitenciária nacional; e a promoção da integridade no território
nacional.

Conforme é possível observar de acordo com o elencado acima, O
MJSP possui uma pasta ampla que se deu por meio da fusão e
incorporação de outras pastas a ele no início da gestão de Jair
Bolsonaro, com os chamados “superministérios”. Destaca-se ser
essa uma das principais pastas durante a campanha de Jair à
Presidência, com uma agenda forte voltada para a pauta da
segurança pública.

Como é estruturado?

A estrutura básica organizacional do Ministério é composta pelos
órgãos de assistência direta e imediata e pelos órgãos específicos
singulares. Quanto aos primeiros, destacam-se quatro assessorias
especiais, a estrutura do gabinete, a Consultoria Jurídica e; com
especial destaque, a Secretaria-Executiva (estruturada com duas
subsecretarias), que detém o principal cargo de confiança do
Ministério e o sucessor do Ministro de Estado na hipótese de sua
ausência.

Já os órgãos específicos singulares são compostos pela Polícia
Federal e Rodoviária, pelo Departamento Penitenciário Nacional e
seis secretarias com as suas respectivas diretorias e
departamentos, sendo elas: Secretaria Nacional de Justiça,
Secretaria Nacional do Consumidor, Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas, Secretaria Nacional de Segurança Pública,
Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública; e Secretaria
de Operações Integradas.

Quanto aos órgãos colegiados, destacam-se 09 (nove) conselhos
consultivos e deliberativos de âmbito nacional. Por fim, entre as
entidades vinculadas a este Ministério de Estado, destacam-se o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
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Órgãos de assistência direta e 
imediata

Assessoria Especial de Controle Interno

Assessoria Especial de Assuntos 
Legislativos

Assessoria Especial de Assuntos 
Federativos e Parlamentares

Assessoria Especial Internacional

Gabinete do Ministro

Secretaria-Executiva

Consultoria Jurídica

Órgãos específicos e 
singulares

Secretaria Nacional de Justiça

Secretaria Nacional do Consumidor

Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas

Secretaria Nacional de Segurança Pública

Secretaria de Operações Integradas

Secretaria de Gestão e Ensino em 
Segurança Pública

Departamento Penitenciário Nacional

Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal

Arquivo Nacional

Entidades vinculadas

Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica

Fundação Nacional do Índio

Órgãos colegiados Demais Conselhos Nacionais



Anderson Gustavo Torres

Natural de Brasília (DF), é graduado em Direito pelo Centro
Universitário de Brasília (UniCEUB) e especialista em “Ciência
Policial, Investigação Criminal e Inteligência Estratégica” pela
Escola Superior de Guerra. É delegado da Polícia Federal e
possui ampla experiência em ciência policial, investigação
criminal e inteligência estratégica.

Nos últimos dois anos, esteve à frente da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito Federal. Torres coordenou
diversas investigações voltadas ao combate ao crime
organizado na Superintendência da Polícia Federal, em
Roraima, além de ter coordenado operações policiais voltadas
ao controle de precursores químicos desviados para a
produção de drogas.

Na Câmara dos Deputados, coordenou comissões sobre temas
relacionados à segurança pública e combate ao crime
organizado, bem como foi chefe de gabinete do deputado
Fernando Francischini (PSL-PR). É presidente do diretório do
PSL no Distrito Federal. Ainda, foi papiloscopista da Polícia Civil
do Distrito Federal.

Márcio Nunes de Oliveira – Secretário Executivo

Bacharel em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e
pós graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido
Mendes. Foi professor da Academia Nacional de Polícia. Durante sua carreira,
foi Delegado Regional Executivo da Superintendência Regional do Distrito
Federal; exerceu cargos de chefia na Divisão de Controle de Produtos
Químicos, na Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico
de Armas; e na Divisão de Operações de Repressão a Entorpecentes. Antes de
assumir a Secretaria-Executiva, foi superintendente da Polícia Federal do
Distrito Federal.

Antonio Ramirez Lorenzo – Chefe de Gabinete

É bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Força Aérea Brasileira. Possui MBA
em Administração pela UFF e em Política e Defesa Aeroespacial pela
Faculdade Pitágoras. Foi chefe da Assessoria de Comunicação e chefe da
Assessoria de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal. Brigadeiro do Ar, exerceu o cargo de chefe do Centro de
Comunicação Social da Aeronáutica, tendo sido transferido para a reserva
remunerada.

Foi Adido de Defesa e Aeronáutico junto à Embaixada da França e Bélgica,
chefe da Divisão de Operações do Comando-Geral de Operações Aéreas
(COMGAR), comandante do Primeiro Grupo de Aviação de Caça e chefe da
assessoria de imprensa da FAB.

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Autoridades



Juliana Oliveira Domingues –
Secretária Nacional do 
Consumidor

Doutora em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC-SP);
mestre em Direito e especialista em
Negociações em Contratos
Internacionais pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC); e
bacharel em Direito pela
Universidade Estadual de Londrina
(UEL). Já foi Diretora do
Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor do Ministério da
Justiça e Segurança Pública. Ainda,
foi Conselheira do Instituto Brasileiro
de Estudos em Concorrência,
Consumo e Comércio Internacional
(IBRAC) por mais de 10 anos.

Luiz Roberto Beggiora –
Secretário Nacional de Políticas 
sobre Drogas

Graduado em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e especialista em
Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho pela Universidade Castelo
Branco. Foi Procurador-Chefe da
Procuradoria da Fazenda Nacional
no Paraná (2008-2009),
Coordenador-Geral de Grandes
Devedores da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (2009-2015), e
Diretor do Departamento de Gestão
da Dívida Ativa da Fazenda Nacional
(2015-2016).

Claudio de Castro Panoeiro –
Secretário Nacional de Justiça

Doutor em “Estado de Direito e
Governança global” e mestre em
“Estratégias Anticorrupção e
Políticas de Integridade” pela
Universidade de Salamanca (USAL).
Pós-Graduado em Direito Público
pela Uniderp-Anhanguera e bacharel
em Direito pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). É
Advogado da União na Procuradoria
Regional da União da 2ª Região
desde 2005. Foi Analista Judiciário
do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Panoeiro possui uma
doença autoimune e degenerativa da
retina e não enxerga desde os 17
anos de idade.

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Autoridades



Ana Cristina Melo Santiago –
Secretária de Gestão e Ensino em
Segurança Pública

Delegada da Polícia Civil do Distrito
Federal (PCDF), formou-se em Direito
pela Associação de Ensino Unificado
do Distrito Federal e especializou-se
em Política Criminal e Penitenciária e
Segurança Pública pela UNIRIO.
Atuou como delegada-chefe na
Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente e na Delegacia Especial
de Atendimento à Mulher. Também
foi ouvidora da Polícia Civil do DF e
Diretora da Divisão de Registros
Criminais e Controle de
Procedimentos da Corregedoria-
Geral de Polícia. Na Secretaria de
Segurança Pública do DF, foi
assessora jurídica do secretário,
assessora do secretário adjunto e
assessora do Departamento de
Administração Geral.

Alfredo Lima Coelho Carrijo –
Secretário de Operações 
Integradas

Graduado em Direito pela
Universidade Católica de Brasília. Foi
analista de Finanças e Controle pela
Controladoria-Geral da União (CGU).
Delegado da Polícia Federal no
Comando de Operações Táticas do
Departamento de Polícia Federal,
também exerceu o cargo de
subsecretário de Ensino e Gestão de
Pessoas da Secretaria Executiva de
Gestão Integrada, da Secretaria de
Estado de Segurança Pública do
Distrito Federal.

Carlos Renato Machado Paim –
Secretário Nacional de Segurança
Pública

Coronel da Polícia Militar do Distrito
Federal. Já estava ocupando o cargo
interinamente desde a exoneração
do então Secretário General
Guilherme Teophilo, tendo sido
efetivado. Antes de ser escalado para
o governo federal, Paim havia sido
nomeado, pelo governo do Distrito
Federal, como subsecretário de
Operações Integradas da Secretaria
de Estado de Segurança Pública do
DF. Paim é da mesma turma de
formação do ex-Ministro Jorge
Oliveira, que titularizou a Secretaria-
Geral da Presidência e é major
reformado da Polícia Militar.

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Autoridades



Ministério da Defesa
Introdução

O que faz?

É um órgão da administração pública federal direta responsável
pela execução da política de defesa e estratégia nacional. Neste
sentido, é de sua competência o planejamento, organização,
preparo e emprego conjunto e singular das Forças Armadas nas
estratégias setoriais de defesa militar, marítima e aeroespacial.

Dentro de seu escopo estão os projetos especiais de interesse da
defesa nacional e diversas políticas, tais quais: de mobilização
nacional, ensino, indústria, atividades de compensação
tecnológica, inteligência comercial, controle de exportação e
importação de produtos de interesse da defesa, bem como de
ciência, tecnologia e inovação na área.

É também de interesse da Defesa a construção da inteligência
estratégica e operacional na organização das Forças Armadas.
Neste âmbito, a pasta é responsável pela garantia da lei e da ordem
pública, pela cooperação com o desenvolvimento nacional e a
defesa civil, pelo combate a delitos transfronteiriços e ambientais,
pelo serviço militar e pela segurança da navegação aérea e do
tráfego aquaviário.

Como é estruturado?

A estrutura básica organizacional do Ministério é composta pelos
órgãos de assistência direta e imediata, pelos órgãos de
assessoramento, pela secretaria-geral, pelos órgãos específicos
singulares; pelos órgãos de estudo, assistência e apoio; pelo
Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia -

Consipam, pelas Forças Armadas e pelo Conselho Superior de
Governança.
Quanto aos órgãos de assistência direta e imediata destacam-se a
estrutura do gabinete, duas assessorias especiais, a Consultoria
Jurídica, a Secretaria de Controle Interno e o Instituto Pandiá
Calógeras. A estrutura dos órgãos de assessoramento conta com o
Conselho Militar de Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas. Este último possui uma organização mais robusta, uma
vez que conta com um gabinete e mais três chefias que, por sua
vez, se dividem em subsechefias. As chefias são: Chefia de
Operações Conjuntas, Chefia de Assuntos Estratégicos e a Chefia
de Logística e Mobilização.

No âmbito da Secretaria-Geral, que funciona como órgão central de
direção, destacam-se apenas a estrutura de gabinete do secretário-
geral e o Departamento do Programa Calha Norte. Na estrutura dos
órgãos específicos singulares estão as demais secretarias com seus
respectivos departamentos, sendo elas: (i) Secretaria de
Orçamento e Organização Institucional; (ii) Secretaria de Produtos
de Defesa; e a (iii) Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto.
Na mesma hierarquia, consta o Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia com suas respectivas diretorias.

Dentro de sua organização também há os órgãos de estudo, de
assistência e de apoio, representados neste segmento pela Escola
Superior de Guerra, Representação do Brasil na Junta
Interamericana de Defesa e Hospital das Forças Armadas. Ressalte-
se que na estrutura das forças armadas há o comando da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica. Por fim, paralelo ao funcionamento
dos órgãos acima elencados, há o Conselho Superior de
Governança que funciona junto a este Ministério.

M
in

is
té

ri
o

 d
a 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
, 

P
ec

u
ár

ia
 e

 A
b

as
te

ci
m

en
to

Órgãos de assistência direta e 
imediata

Gabinete

Assessoria Especial de 
Planejamento

Assessoria Especial Militar

Consultoria Jurídica

Secretaria de Controle Interno

Instituto Pandiá Calógeras

Órgãos de assessoramento

Conselho Militar de Defesa

Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas

Gabinete

Chefia de Operações Conjuntas

Chefia de Assuntos Estratégicos

Chefia de Logística e Mobilização

Órgão central de direção Secretaria-Geral

Órgãos específicos singulares

Secretaria de Orçamento e 
Organização Institucional

Secretaria de Produtos de Defesa

Secretaria de Pessoal, Ensino, 
Saúde e Desporto

Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da 

Amazônia

Órgãos de estudo, de assistência 
e de apoio

Escola Superior de Guerra

Representação do Brasil na Junta 
Interamericana de Defesa

Hospital das Forças Armadas
Conselho Deliberativo do 
Sistema de Proteção da 
Amazônia – Consipam

Forças Armadas

Conselho Superior de 
Governança



Walter Souza Braga Netto

Natural de Belo Horizonte (MG), Braga Netto ocupa o mais alto
posto na hierarquia da corporação de que fez parte, enquanto
General do Exército quatro estrelas.

Ganhou notoriedade ainda no governo de Michel Temer (MDB),
em 2018, por ocasião do decreto de intervenção federal no Rio de
Janeiro, do qual foi nomeado interventor durante a ocupação das
forças armadas no estado, com vistas a atender a pauta de
segurança pública.

Já na gestão do Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi
nomeado para ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior do
Exército que é responsável, entre outras atribuições, pela política
militar terrestre e planejamento estratégico da corporação.

Transferido para a reserva, foi nomeado ministro-chefe da Casa
Civil da Presidência da República, cargo que exerceu por cerca de
um ano. Em março deste ano o então ministro da Defesa,
Fernando Azevedo e Silva, deixou o cargo a pedido, situação em
que Braga Netto assumiu a chefia da pasta.

Sérgio José Pereira – Secretário-Geral

O General de Brigada foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da
República quando Braga Netto estava à frente da pasta, ou seja, antes de
assumir o Ministério da Defesa. Durante o governo do então Presidente Michel
Temer (MDB), quando foi decretada a intervenção federal no estado do Rio de
Janeiro, Pereira assumiu o cargo de Secretário de Intervenção Federal. Ainda,
foi Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).

General de Brigada Claudio Senko Penkal – Chefe de Gabinete

Natural de Curitiba (PR), exerceu o cargo de Comandante da 5ª Região Militar.
Possui experiência internacional como observador militar em passagem pela
Missão de Paz da ONU na Guatemala (MINUGUA). Entre 2014 e 2016, foi Adido
do Exército junto à representação diplomática do Brasil na França e na Bélgica.
Exerceu a função de coordenador de segurança presidencial no Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (2002-2005). Foi
promovido a Oficial General e exerceu a função de chefe do Estado-Maior do
CMN em Belém (PA).

Ministério da Defesa
Autoridades

Jeferson Domingues de Freitas – Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde
e Desporto

Tenente-Brigadeiro do Ar, é bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Academia
da Força Aérea e possui MBA em Gestão Institucional Estratégica pela UFF. Já
ocupou altos postos no comando da Aeronáutica, como Comandante de
Operações Aeroespaciais, Comandante da Escola de Especialistas da
Aeronáutica e Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
Dentre as principais funções exercidas também estão: Adido Aeronáutico junto
à Embaixada do Brasil no Uruguai, Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
Comandante do Quinto Comando Aéreo Regional; e Comandante da Ala 3.
Ainda, foi representante da União no conselho da Embraer.



Antonio Paulo Vogel de 
Medeiros – Secretário de 
Orçamento e Organização 
Institucional

Graduado em Economia pela UFRJ,
em Direito pela UnB e possui MBA
em Administração e Negócios pela
FGV.

Foi assessor na Secretaria de
Acompanhamento Econômico e na
Secretaria-Executiva do Ministério da
Fazenda; secretário adjunto de
Finanças na Prefeitura de São Paulo;
secretário de Estado de Gestão
Administrativa e Desburocratização
do Distrito Federal; assessor especial
e secretário de Gestão no Ministério
do Planejamento; secretário-
executivo adjunto e assessor
especial da Casa Civil.

Enquanto secretário-executivo,
ainda exerceu o cargo de ministro da
Educação substituto com a saída de
Abraham Weintraub da titularidade
da pasta.

Marcos Rosas Degaut Pontes –
Secretário de Produtos de Defesa

Licenciado em Letras e bacharel em
Direito pelo UniCEUB, mestre em
Relações Internacionais pela UnB e
Ph.D em Segurança Internacional
pela University of Central Florida. Foi
secretário especial de Assuntos
Estratégicos da Presidência da
República e assessor de Assuntos
Internacionais do Gabinete de
Segurança Institucional da
Presidência da República.

No âmbito do judiciário, exerceu os
cargos de secretário-geral da Escola
Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrado
(ENFAM/STJ) e chefe-adjunto da
Assessoria de Assuntos
Internacionais do STJ.

Paulo Ricardo Grazziotin Gomes
– Secretário de Controle Interno

Graduado em Ciências Econômicas
na UNEB, especialista em
Metodologia e a Didática do Ensino
pela Faculdades Claretianas e em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental pela FUNCEP.

É professor universitário e auditor
federal de Finanças e Controle da
Controladoria Geral da União (CGU).
Assessorou a liderança do governo
Itamar Franco no Senado Federal no
gabinete do então senador Pedro
Simon (MDB-RS).

Foi secretário de Controle Interno no
Ministério da Cultura e no Ministério
do Meio Ambiente. Ainda, foi
corregedor da Agência Nacional de
Águas (ANA) e chefe da Auditoria
Interna na Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB/MAPA).

Ministério da Defesa
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