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INTRODUÇÃO 

 O Relatório de Gestão está estruturado conforme disposições da Instrução Normativa TCU 
nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 134/2013, alterada pela Decisão Normativa TCU nº 
139/2014 e da Portaria TCU nº 90/2014, bem como das orientações do órgão de controle interno 
contidas na Portaria CGU nº 650/2014, que aprova a Norma de Execução nº 1/2014. 

 Os itens e subitens 2.2, 2.3, 2.5, 3.5, 4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 8, 9, 10, 11.3, 11.4, 
12.1, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, da parte A do Anexo II da DN TCU n° 134/2013 não se aplicam à 
natureza jurídica da UJ as informações referentes aos respectivos intens serão fornecidos pela 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. 

 O iten 6.6 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, apesar de se aplicar à natureza 
jurídica da UJ, não ocorreram no período, tendo em vista que a Secretaria Nacional do Consumidor 
não vislumbrou necessidade de utilização dessa modalidade. 

O item 58 da parte B do anexo único da Portaria nº 90/2014, da DN TCU nº 134/2013, 
encontra-se nessa parte por determinação da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI do 
Ministério da Justiça. 

 

 Dentre as ações de 2014, destacam-se os avanços na implementação e consolidação das 
ações do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec), instituído pelo Decreto nº 7.963, de 15 
de março de 2013, que transformou a Proteção e Defesa do Consumidor em Política de Estado. A 
Senacon lançou ainda um serviço inédito aos consumidores, que passaram a contar com um canal 
de solução alternativa de conflitos de consumo por meio da internet. Trata-se de uma das principais 
entregas do Plandec, pois facilita e amplia o acesso do consumidor aos seus direitos, promove a 
conciliação entre as partes envolvidas, diminui conflitos na justiça, e permite ao Estado acompanhar 
a realidade do mercado de consumo, em tempo real. 

No âmbito do Observatório Nacional das Relações de Consumo, criado pelo Plandec, o 
Ministério da Justiça pautou sua atuação no enfrentamento dos problemas que mais atingem os 
consumidores de serviços regulados, aprimorando a construção de uma Proposta de Análise de 
Impacto Regulatório sob a perspectiva dos direitos do consumidor, acompanhando a implantação do 
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações e criando o 
Grupo de Trabalho Interinstitucional Consumo e Saúde Suplementar, com vistas ao fortalecimento 
da proteção dos direitos dos consumidores de serviços de saúde suplementar e o aperfeiçoamento 
regulatório nesse setor. Destacam-se, ainda, as atividades do Comitê de Consumo e Turismo, que 
articulou com as autoridades locais ações voltadas à proteção dos consumidores-turistas nas cidades 
que sediaram os jogos da Copa do Mundo. 

Em relação à sociedade da informação, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de 23 de abril 
de 2014) demandou uma importante articulação interna no Ministério da Justiça para o 
aperfeiçoamento das propostas de emenda relacionadas à privacidade na Internet, em especial o 
andamento do Ante-Projeto de Lei sobre Dados Pessoais. Nesse sentido, diálogos bilaterais entre o 
Ministério da Justiça e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foram iniciados com 
vistas à elaboração de uma proposta conjunta de regulamentação da proteção de dados no Brasil. 
Frisa-se a criação de um Grupo de Trabalho Interinstitucional criado para subsidiar a atuação da 
defesa do consumidor na sociedade da informação, que dada sua complexidade, exige uma intensa 
cooperação com distintos atores. 

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) capacitou ao longo do ano de 2014 
aproximadamente 3.250 técnicos e agentes de defesa do consumidor em todas as regiões do Brasil, 
tanto na modalidade presencial como na educação à distância, propiciando debates sobre questões 
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que afetam os consumidores brasileiros por meio de oficinas temáticas sobre: a) Consumo e 
Seguros, b) Gestão de Informações de Defesa do Consumidor e Monitoramento de Mercado, e c) 
Fiscalização de Telecomunicações e Serviços em Saúde. Além disso, no corrente ano a Escola 
Nacional publicou o Terceiro Volume da série do Caderno de Investigação Científica sobre Planos 
de Saúde e Relações de Consumo, importante publicação que visa contribuir para a solução de 
conflitos de consumo na área de planos de assistência à saúde, bem como a 4ª edição do Manual de 
Direito do Consumidor, que visa despertar e instigar permanentemente a reflexão e o pensamento 
crítico na temática que envolve as relações de consumo e assim contribuir para o trabalho do dia-a-
dia dos órgãos de defesa do consumidor do país. 

No âmbito do Plandec, merece destaque a continuidade das ações integrantes do Programa 
de Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tendo como foco em 2014 um 
trabalho desenvolvido junto a organizações da sociedade civil para o fortalecimento da participação 
social na defesa do consumidor. Dentre as ações realizadas, frisa-se o financiamento de ações de 
educação para o consumo na temática de educação financeira, prevendo-se a destinação de R$ 
600.000,00. O resultado dos estudos e investigações frutos dessas ações serão aplicados como 
instrumento de transformação da sociedade de consumo. 

Ainda no âmbito do Plandec, destaca-se o lançamento do Programa de Educação Financeira 
para Consumidores, com a realização do 1º Seminário de Educação Financeira para Consumidores, 
que contou com a presença de reguladores da área financeira, da sociedade civil, do mercado e do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). O Programa ainda contou com a 
implementação do Piloto do Curso de Educação Financeira para Consumidores, na modalidade 
presencial, destinado a servidores do Ministério da Justiça e firmou a primeira parceria com a 
Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor do Município do Rio de Janeiro 
(Procon Carioca) para implementação do Programa de Educação Financeira junto aos consumidores 
da cidade do Rio de Janeiro. 

No ano de 2014, a partir da integração de novos Procons Estaduais e Municipais, o Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) ampliou ainda mais sua base de dados, 
em conjunto com a realização de diversas capacitações de técnicos dos Procons integrados, com o 
objetivo de aprimorar a qualidade dos dados inseridos no Sistema. Em consonância com suas metas 
de fortalecimento e expansão, o Sindec consolida hoje uma base nacional de dados sobre as 
demandas de consumo levadas aos Procons de 26 Estados da Federação (incluindo o Distrito 
Federal), com mais de 12 (doze) milhões de registros, integrando 424 cidades que correspondem a 
grande parcela dos principais centros urbanos do Brasil. 

O aprimoramento da transparência dos dados do Sindec constitui ação presente no 2º Plano 
de Ação Brasileiro firmado em âmbito da Parceria para Governo Aberto (Open Government 
Partnership) como uma das entregas previstas para o Ministério da Justiça, com destaque para a 
publicação periódica de seus dados em formato aberto no Portal Dados.gov.br, observando os 
princípios inerentes à política de Dados Abertos Governamentais. O conteúdo divulgado pode ser 
utilizado para a avaliação do impacto regulatório sob a perspectiva do consumidor, para o 
monitoramento da efetividade das medidas implementadas por todos os entes do sistema, além de 
outros órgãos públicos e o mercado, bem como para a avaliação da qualidade das relações de 
consumo. 

Justamente com o objetivo de fortalecer as políticas de prevenção e redução de conflitos 
através do aprimoramento da transparência e incentivo a excelência no atendimento aos 
consumidores, em âmbito do Plandec, em 27 de junho foi lançado o Portal Consumidor.gov.br, um 
novo serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo, disponibilizado por meio de 
plataforma tecnológica de informação, interação e compartilhamento de dados, monitorada pelos 
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órgãos de defesa do consumidor e pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, 
com o apoio da sociedade. 

A ferramenta, concebida com base em princípios de transparência e controle social, fornece 
ao Estado informações essenciais à elaboração e implementação de políticas públicas de defesa dos 
consumidores e incentiva a competitividade no mercado pela melhoria da qualidade e do 
atendimento ao consumidor.  

Atualmente, o Consumidor.gov.br conta com a adesão de mais de 200 empresas, sendo que 
várias outras estão em fase de credenciamento, contando, ainda, com 33 mil consumidores já 
cadastrados para utilização do serviço, disponível a todos os cidadãos brasileiros. Destaca-se que o 
desempenho das empresas participantes pode ser conhecido através da disponibilização de 
indicadores sobre a quantidade de reclamações por empresa, o índice de resolução, a satisfação do 
consumidor com o atendimento dado e o prazo médio de resposta. Tais informações permitem a 
toda sociedade monitorar a efetividade do serviço e o comprometimento do mercado com as 
políticas de prevenção e redução de conflitos, e melhoria da qualidade do atendimento.  

A atuação fiscalizatória em âmbito federal da Política Nacional das Relações de Consumo 
voltou-se ao reforço do direito básico do consumidor à informação e proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, bem como assuntos afetos à saúde e segurança dos consumidores. No ano de 
2014, foram autuadas doze grandes empresas que violaram dispositivos do Código de Defesa do 
Consumidor por falhas de informações na comercialização de seus produtos e serviços, culminando 
na aplicação de multas que ultrapassaram a barreira de R$ 13 milhões.  

No âmbito da saúde e segurança dos consumidores, a Senacon acompanha e monitora a 
realização e a efetividade de aproximadamente 800 campanhas de recall realizadas pelos 
fornecedores, sendo que mais de 100 campanhas de recall foram recebidas em 2014. Também está 
se firmando parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HC-FMUSP), um dos maiores hospitais do Brasil, para a implementação do Sistema de 
Informações de Acidentes de Consumo (SIAC), ferramenta eletrônica de armazenamento de 
registros e informações sobre acidentes de consumo, com vistas a subsidiar ações voltadas à 
proteção da saúde e segurança do consumidor. 

Já no âmbito internacional, a Senacon tem fortalecido os laços estratégicos com 
organizações regionais e mundiais. Em 2014 foram celebrados acordos de cooperação técnica em 
defesa do consumidor com a República do Peru para o monitoramento de mercado e registro de 
reclamações de consumidores, e com a República Federativa da Alemanha, este mais 
especificamente nas áreas de assuntos financeiros, proteção de dados e turismo. A atuação 
coordenada entre o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do 
Turismo contribuiu para o desenvolvimento da Proposta de Convenção Internacional sobre Proteção 
aos Consumidores Turistas e Visitantes, em discussão na Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado (CHDIPr). No Mercado Comum do Sul, os órgãos de proteção ao consumidor 
do Comitê Técnico N. 7 têm trabalhado na criação de curso básico de formação voltado para os 
servidores dos estados-membros.  

Outra importante vertente foi a participação da Senacon em fóruns internacionais, como a 
Organização dos Estados Americanos (OEA), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e o Foro Iberoamericano de Agências de Defesa do Consumidor (FIAGC), 
promovendo o intercâmbio de experiências em temas estratégicos voltados ao consumidor, com 
destaque para a realização do III Seminário Internacional sobre Consumo Seguro e Saúde, no 
contexto da II Semana Brasil Consumo Seguro e Saúde. O evento contou com a presença de 
autoridades de mais de 15 países e organizações internacionais, sendo o Brasil eleito para presidir a 
Rede Consumo Seguro e Saúde das Américas no biênio 2014-2015, representado pelo Ministério da 
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Justiça. Nas Nações Unidas, por exemplo, o Brasil, também por intermédio do MJ, tem contribuído 
para a discussão da reforma das Diretrizes das Nações Unidas para Defesa do Consumidor, 
inclusive dividindo a co-presidência de um dos grupos de trabalho com a Alemanha. 

Para o ano de 2015, a Secretaria Nacional do Consumidor pretende concentrar esforços na 
execução das políticas, programas e ações do Plandec; na ampliação e qualificação do atendimento 
aos consumidores brasileiros, por meio do Programa de Fortalecimento do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor e do Portal Consumidor.Gov.br; na diminuição dos conflitos de consumo e 
no incentivo à melhoria da qualidade de produtos e serviços no mercado de consumo, por meio de 
ações específicas no âmbito do Plandec e pelo aumento da participação social dos cidadãos 
consumidores; na consolidação, em conjunto com o Ministério da Saúde, do Sistema de 
Informações de Acidentes de Consumo - SIAC, ampliando o número de estabelecimentos de saúde 
envolvidos, com vistas ao incremento da proteção da saúde e segurança do consumidor em âmbito 
nacional; bem como na implementação do Sistema Interamericano de Alertas Rápidos – SIAR, em 
parceria com a Organização dos Estados Americanos (OEA), sistema de intercâmbio de 
informações entre os países da América, visando maior agilidade na tomada de medidas adequadas 
que impeçam ou visem impedir a exposição da população a riscos provenientes de produtos 
inseguros. 

Ainda em 2015, a Senacon pretende implantar Câmaras Técnicas de Consumo e Turismo em 
todas as capitais do País, considerando o sucesso das ações desenvolvidas por ocasião da Copa do 
Mundo 2014, com o objetivo de implementar ações integradas e articuladas com estados e 
municípios de modo a prevenir conflitos de consumo no âmbito do turismo; criar no âmbito da 
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, Grupo de Estudos para o desenvolvimento de 
Convenção Internacional sobre Proteção aos Consumidores Turistas e Visitantes; fortalecer o 
SINDEC por meio da ampliação de sua base de dados, continuação do incentivo a novas 
municipalizações, adaptação à ferramenta de Business Intelligence (BI), desenvolvimento de Portal 
para consulta de informações, realização de melhorias em suas funcionalidades e atualização da 
versão do banco de dados; dar continuidade e ampliar a política de dados abertos, com a inclusão de 
novos dados no Portal Dados.gov.br; consolidar e aperfeiçoar os Indicadores Públicos de Defesa do 
Consumidor; e intensificar os cursos presenciais e à distância da ENDC, em especial, os cursos de 
formação em todas as regiões do país, as oficinas temáticas e os cursos voltados para órgãos 
reguladores, com destaque para a implementação do Curso de Educação Financeira para 
Consumidores em sua plataforma virtual para toda a sociedade. 

Ainda como objetivos da Senacon, constam a ampliação dos estudos e ações de 
monitoramento de mercados regulados e não regulados, por meio dos instrumentos estabelecidos no 
Plandec; o aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização de convênios e 
instrumentos de repasse, com foco nas prioridades da Senacon e do Conselho Federal Gestor do 
Fundo de Direitos Difusos; a implementação da atuação conjunta entre o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária – SNVS e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, com vistas à 
fiscalização da qualidade dos serviços prestados aos consumidores que utilizam os estabelecimentos 
de saúde da iniciativa privada; e a consolidação e aperfeiçoamento da atuação da Senacon junto a 
organizações internacionais e a blocos regionais. 

As principais dificuldades para a realização dos objetivos se concentraram: (i) no corte 
orçamentário linear no âmbito do Ministério da Justiça, fato que comprometeu sensivelmente a 
implementação de ações da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, do Programa de 
Fortalecimento do SNDC, das ações de capacitação dos Procons integrados ao SINDEC, entre 
outras; e (ii) no número ainda insuficiente de servidores frente às novas responsabilidades da 
Secretaria frente ao Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec), tendo em vista o 
cumprimento parcial do disposto no art. 15 do Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013, que versa 
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sobre o exercício temporário de servidores ou empregados dos órgãos integrantes da administração 
pública federal direta e indireta para desempenho de atividades no âmbito do Ministério da Justiça, 
com objetivo de auxiliar a gestão do Plano Nacional de Consumo e Cidadania. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE 

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada 

Quadro 1.1 Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça 
Órgão de Vinculação: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Código SIORG: 316 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa: SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 
Denominação Abreviada: SENACON 
Código SIORG: 316 Código na LOA: 30101 Código SIAFI: 200400 
Natureza Jurídica: ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 00.394.494/0100-18 

Principal Atividade : Atividades do Ministério da Justiça Código CNAE: Não se Aplica 
Telefones/Fax de Contato: (61) 2025-3662 (61) 2025-3112 (61) 2025-3786 
Endereço Eletrônico: gab.senacon@mj.gov.br 
Página na Internet: http://www.mj.gov.br/senacon 
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, bloco T, Ed. Sede, 5º andar, sala 538, Brasília/DF, Cep: 70064-900 

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 
  
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
 Decreto nº 7.738/2012, Portaria 1.840/2012 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
  

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
200400 Secretaria Nacional do Consumidor 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

200401 Conselho Federal Gestor de Direitos Difusos 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
200400 00001 

Unidades Orçamentárias Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Código SIAFI Nome 

200401 Conselho Federal Gestor de Direitos Difusos 
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1.2 Finalidade e competências institucionais da unidade 

Com atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e no 

art. 3º do Decreto n° 2.181/97, alterado pelo Decreto 7.738/12, a Senacon passou a coordenar a 

Política Nacional das Relações de Consumo, com os objetivos de (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 Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – 

SNDC (Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e Entidades Civis de Defesa do 

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

Executiva do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), por sua 

vez, passaram a integrar a estrutura da Senacon. 

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão específico singular, 

integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça, a que se refere o art. 2º, inciso II, 

alínea “c”, do Anexo I do Decreto nº 6.061, de 2007, tem por finalidade exercer as competências 

estabelecidas na Lei nº 8.078, de 1990, na Lei nº 9.008, de 1995, e especificamente, nos termos do 

artigo 1º da Portaria MJ nº 1.840 de 24 de agosto de 2012 (Regimento Interno): 

• formular, promover, supervisionar e coordenar a Política Nacional de 

Proteção e Defesa do Consumidor; 

• integrar, articular e coordenar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SNDC); 

• articular-se com órgãos da administração federal com atribuições 

relacionadas à proteção e defesa do consumidor; 

• orientar e coordenar ações para proteção e defesa dos consumidores;  

• prevenir, apurar e reprimir infrações às normas de defesa do consumidor; 

• promover, desenvolver, coordenar e supervisionar ações de divulgação dos 

direitos do consumidor, para o efetivo exercício da cidadania;  

• promover ações para assegurar os direitos e interesses dos consumidores; 

• adotar ações para manutenção e expansão do Sistema Nacional de 

Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), e garantir o acesso a suas informações; 
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• receber e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por 

consumidores e entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

• firmar convênios com órgãos, entidades públicas e instituições privadas para 

executar planos, programas e fiscalizar o cumprimento de normas e medidas federais; 

• incentivar, inclusive com recursos financeiros e programas especiais, a 

criação de órgãos públicos estaduais, distrital, e municipais de defesa do consumidor e a formação, 

pelos cidadãos, de entidades com esse objetivo; 

• celebrar compromissos de ajustamento de conduta; 

• elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais e práticas 

abusivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor; 

• dirigir, orientar e avaliar ações para capacitação em defesa do consumidor 

destinadas aos integrantes do SNDC; 

• determinar ações de monitoramento de mercado de consumo, para subsidiar 

políticas públicas de proteção e defesa do consumidor; 

• solicitar colaboração de órgãos e entidades de notória especialização técnico-

científica, para a consecução de seus objetivos;  

• acompanhar os processos regulatórios, objetivando a efetiva proteção dos 

direitos dos consumidores; bem como 

• participar de organismos, fóruns, comissões e comitês nacionais e 

internacionais que tratem da proteção e defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos 

consumidores. 
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1.3 Organograma funcional 
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Quadro 1.4 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas Competências Titular Cargo 

Período de 
atuação 

Coordenação-Geral de 
Consultoria Técnica e 
Processos Administrativos-
CGCTPA/DPDC 

Planejar, executar e e 
acompanhar ações de 
prevenção e repressão 
às praticas infrigentes 
às normas de defesa do 
consumidor, na área de 
sua competência. 

Kleber José 
Trinta Moreira e 

Lopes 
Coordenador-Geral 

19.02.2015 
até o 

momento 

Coordenação-Geral de 
Monitoramento de Mercado-
CGEMM/DPDC 

Planejar, promover e 
acompanhar as 
atividades pedagógicas, 
técnicas e logísticas 
referentes  à ENDC, 
considerando sua matriz 
curricular.   

Carlos Chagas 
Ferreira de 

Souza 
Coordenador-Geral 

08.01.2015 
até o 

momento 

Coordenação-Geral do Sistena 
Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor-
CGSINDEC/DPDC 

Planejar, coordenar e 
xecutar a intregação dos 
procedimentos, bancos 
de dados e informações 
dos menbros do SNDC. 

Lorena Tamanini 
Rocha Tavares 

Coordenador-Geral 
08.06.2012 

até o 
momento 

Coordenação-Geral de 
Consumo e Cidadania – 
PLANDEC 

Prevenção e redução de 
conflitos; a regulação e 
fiscalização do mercado 
de consumo; e o 
fortalecimento do 
Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor 
– SNDC. 

Ana Cândida 
Muniz Cipriano 

Coordenador-Geral 
12.07.2013 

até o 
momento 
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1.5 Macroprocessos finalísticos 

Os macroprocessos a seguir listados foram definidos em 2013, ocasião em que a 
Secretaria Nacional do Consumidor realizou um trabalho de atualização de seus processos e 
macroprocessos junto à equipe da Coordenação-Geral de Modernização Administrativa do 
Ministério da Justiça. Ao longo dos trabalhos, foi realizado um diagnóstico pormenorizado de seus 
macroprocessos finalísticos e de apoio, bem como de outros conteúdos referentes a processos, 
indicadores de desempenho, metas, produtos e clientes da Secretaria. O objetivo do trabalho foi 
adequar os macroprocessos finalísticos ao novo cenário institucional da defesa do consumidor no 
âmbito federal: 

• “Coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e gestão da Política Nacional 
das Relações de Consumo - PNRC” 

• “Gestão e execução das políticas e ações de proteção e defesa do consumidor” 
• “Fiscalização e monitoramento de mercado” 

No tocante aos macroprocessos finalísticos vigentes, notadamente o de “Coordenação do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e gestão da Política Nacional das Relações de 
Consumo – PNRC”, é importante mencionar que a Secretaria Nacional do Consumidor é o órgão 
coordenador da Política Nacional das Relações de Consumo o órgão coordenador da Política 
Nacional das Relações de Consumo, com os objetivos de (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 Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – 
SNDC, composto por representantes dos Procons, do Ministério Público, da Defensoria Pública, 
dos Juizados Especiais Cíveis e das Entidades Civis de Defesa do Consumidor. 

Em relação ao macroprocesso finalístico denominado “Gestão e execução das políticas e 
ações de proteção e defesa do consumidor”, é importante destacar que na esteira da reestruturação 
da defesa do consumidor no Brasil alavancada pela criação da Secretaria Nacional do Consumidor, 
a Presidência da República, por meio do Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013, instituiu o 
Plano Nacional de Consumo e Cidadania – Plandec, criando, conjuntamente, a Câmara Nacional 
das Relações de Consumo, no âmbito do Conselho de Governo, com duas instâncias para a gestão 
do Plano: o Conselho de Ministros e o Observatório Nacional das Relações de Consumo. Ao 
mesmo tempo em que a Política de Defesa do Consumidor foi reconhecida como política de Estado, 
foram estabelecidos programas e ações a serem implementados sob a coordenação da Secretaria 
Nacional do Consumidor. 

Por fim, em relação ao macroprocesso finalístico denominado “Fiscalização e 
monitoramento de mercado”, é importante mencionar a ampliação das políticas de direitos básicos 
nas áreas de acesso à justiça e à cidadania, com destaque para a atuação da Secretaria Nacional do 
Consumidor na promoção de diversas ações estratégicas visando a ampliação do atendimento e 
orientação ao consumidor por meio de parcerias com estados e municípios para criação de novos 
postos de atendimento ao consumidor e implementação de ações de educação para o consumo, 
assim como a promoção do fortalecimento da sociedade civil na defesa do consumidor, a partir de 
ações que ampliaram a capacidade técnica e institucional da sociedade civil para uma melhor e mais 
efetiva participação na execução da Política Nacional das Relações de Consumo. 
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Ainda no tocante ao macroprocesso de fiscalizaçãoe monitoramento de mercado, é 
importante frisar que a Secretaria Nacional do Consumidor trabalha para instituir uma metodologia 
de avaliação de impacto regulatório sob a perspectiva dos direitos do consumidor, além de 
empreender esforços para a promoção da inclusão, nos contratos de concessão de serviços públicos, 
de mecanismos de garantia dos direitos do consumidor. Nesse contexto, a atuação do Governo 
Federal também tem sido incisiva na ampliação e aperfeiçoamento dos processos fiscalizatórios 
quanto à efetivação de direitos do consumidor, assim como na garantia da efetividade da execução 
das multas aplicadas aos fornecedores e, ainda, na implementação de outras medidas sancionatórias 
relativas à regulação de serviços. No campo da proteção dos dados pessoais, o Governo Federal tem 
atuado com ênfase na garantia de autodeterminação, privacidade, confidencialidade e segurança das 
informações e dados pessoais prestados ou coletados, inclusive por meio eletrônico. 
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Quadro 1.6 Macroprocessos finalístico 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Articulação de parcerias 
para a gestão da PNRC e 
o fortalecimento do 
SNDC e instâncias 
correlatas. 

Ambientes institucionais 
criados. 
 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Produção e divulgação 
de conhecimento. 

Cursos de formação 
Curso de capacitação. 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Gestão de contratos e 
repasse de recursos. 

Convênios realizados 
Equipamentos cedidos 
Contratos realizados 
Termos de cooperação 
realizados. 

Órgãos públicos e 
entidades, 
membros do 
SNDC e sociedade 
civil. 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Produção e divulgação 
de conhecimento para a 
gestão da PNRC. 

Estudos realizados 
(parecer, nota técnica, 
relatórios setoriais e 
outros); 
Indicadores e índices de 
qualidade das relações de 
consumo criados; 
ações de divulgação dos 
direitos do consumidor 
realizadas (publicações). 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Coordenação do 
Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor 
e gestão da Política 
Nacional das Relações 
de Consumo - PNRC 

Formulação, promoção e 
coordenação da PNPDC. 

Propostas de atuação 
conjunta; 
Atos normativos da 
SENACON; 
Acordos de cooperação e 
convênios realizados; 
Minuta de proposições 
normativas. 

Órgãos públicos e 
entidades, 
membros do 
SNDC e sociedade 
civil. 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Produção e divulgação 
do conhecimento  para o 
monitoramento de 
mercado 

Ações de divulgação dos 
direitos do consumidor 
realizadas; 
Estudos elaborados. 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Monitoramento de 
mercado. 

Indicadores e índices de 
qualidade das relações de 
consumo implementados; 
Parecer, nota técnica e 
relatórios setoriais; 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 

Fiscalização e 
monitoramento de 
mercado 

Fiscalização de mercado. 

TAC; 
Relatório de investigação, 
parecer e nota técnica; 
Sanção aplicada. 

Órgãos públicos e 
entidades, 
membros do 
SNDC e sociedade 
civil. 

CGEMM, 
CGCTPA, 
CGSINDEC 
e CGCC. 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA  

A Secretaria Nacional do Consumidor mantém indicadores para aferir os resultados da 
execução da Política Nacional das Relações de Consumo, porém não mantém indicadores para 
monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos. 

 

2.1 Estrutura de governança 

A estrutura de governança da Secretaria Nacional do Consumidor tem suas atribuições 
definidas na Portaria MJ nº 1.840, de 24 de agosto de 2012 (Regimento Interno), contando, ainda, 
com um Escritório de Governança de Tecnologia da Informação, instituído pelas Portaria Senacon 
nº 27, de 23 de outubro de 2013, e também por um Comitê de Tecnologia da Informação, instituído 
pela Portaria Senacon nº 28, de 24 de outubro de 2013.  

 

Do ponto de vista do fluxo das atividades, em determinadas ações estratégicas a Senacon 
utiliza a metodologia de grupos de trabalho, tanto no âmbito das unidades da Secretaria como no 
âmbito da interlocução técnica e insatitucional com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor. Dentre as iniciativas da Secretaria na utilização dessa metodologia, destaca-
se a formação de grupo de trabalho para discutir a atualização do Manual de Defesa do 
Consumidor, importante publicação da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, política 
estruturante desta Secretaria, responsável pela formação dos técnicos de proteção e defesa do 
consumidor em todo país. 

 

Merece destaque, ainda, a gestão de dois projetos assinados com organismos 
internacionais, a saber: (i) “Projeto BRA/11/008 - Fortalecimento da proteção e defesa da 
concorrência e dos direitos do consumidor no Brasil”, firmado entre a Senacon, a Agência 
Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); (ii) Projeto 914BRZ5005 - Desenvolvimento de 
mecanismos de gestão da informação e do conhecimento para as políticas de Defesa do 
Consumidor”, firmado entre a Senacon, a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao 
Ministério das Relações Exteriores, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO). 

 

De uma maneira geral, os contratos celebrados e os produtos entregues à Secretaria 
Nacional do Consumidor no âmbito dos projetos acima mencionados atingiram seus objetivos finais 
com transparência, agilidade e eficiência, culminando na elaboração de estudos, publicações e na 
capacitação de agentes técnicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com base nos 
conteúdos produzidos pelos consultores, assim como contribuindo para a produção de 
conhecimento de modo a auxiliar a Senacon na tomada de decisões estratégicas. 

 

Considerando a necessidade de implementar parâmetros e diretrizes nas ações de 
Tecnologia da Informação (TI) para assegurar o cumprimento do propósito e das políticas 
institucionais da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e do Plano Nacional de Consumo e 
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Cidadania (Plandec), fez-se necessária a instituição de um Escritório de Governança de Tecnologia 
da Informação, bem como de um Comitê de Tecnologia da Informação no âmbito desta Secretaria, 
para atuarem em alinhamento à estratégia institucional da Senacon e ao Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação do Ministério da Justiça. 

 

O Escritório de Governança de Tecnologia da Informação é composto por Analistas em 
Tecnologia da Informação, cuja carreira encontra suas atribuições definidas na Lei nº 11.357, de 19 
de outubro de 2006, entre elas, a supervisão, coordenação e controle dos recursos de tecnologia da 
informação relativos ao funcionamento da Administração Pública Federal. Vale lembrar que o art. 
15 do Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013, prevê a possibilidade do exercício temporário de 
servidores da carreira de Analista em Tecnologia da Informação – ATI, junto à Secretaria Nacional 
do Consumidor, tendo em vista a necessidade do efetivo apoio e acompanhamento da execução do 
Plandec.  

 

O Comitê de Tecnologia da Informação, instituído no âmbito da Secretaria Nacional do 
Consumidor, é composto pelos seguintes membros: a Secretária Nacional do Consumidor; o Diretor 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor; o Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional 
do Consumidor; a Coordenadora-Geral de Consumo e Cidadania; a Coordenadora-Geral do Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor; a Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica 
e Processos Administrativos; o Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado; a 
Coordenadora-Geral de Articulação de Relações Institucionais; e os Analistas de Tecnologia da 
Informação mencionados no item anterior, lotados na Secretaria Nacional do Consumidor. 

 

O Comitê de Tecnologia da Informação tem caráter estratégico e é presidido pela 
Secretária Nacional do Consumidor, tendo como finalidade a definição das prioridades da 
Secretaria em relação a projetos e demandas de Tecnologia da Informação, o acompanhamento da 
execução de projetos e demandas de Tecnologia da Informação, o auxílio aos dirigentes na tomada 
de decisões que envolvam projetos e demandas de Tecnologia da Informação, a discussão acerca de 
alternativas técnicas em relação a projetos e demandas de Tecnologia da Informação, bem como a 
discussão acerca de aspectos políticos que venham a interferir em projetos e demandas de 
Tecnologia da Informação da Secretaria. 

 

Para a consecução de seus objetivos e finalidades, compete ao Comitê de Tecnologia da 
Informação propor melhorias contínuas na gestão de projetos e demandas de Tecnologia da 
Informação; analisar e acompanhar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) do Ministério da Justiça; analisar e aprovar o plano de ações e de investimentos em 
Tecnologia da Informação da Senacon; acompanhar, supervisionar e definir as prioridades para a 
contratação de bens e serviços que envolvam projetos e demandas de Tecnologia da Informação; 
bem como elaborar pautas de discussão para apresentação junto ao Comitê de Tecnologia da 
Informação do Ministério da Justiça. 

 

Vale lembrar que o Escritório de Governança de Tecnologia da Informação da Senacon, 
assim como as áreas técnicas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e das 
Coordenações-Gerais ligadas ao Gabinete da Secretaria, prestam assessoria técnica ao Comitê de 
Tecnologia da Informação na consecução de seus objetivos e finalidades, bem como na elaboração 
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de suas diretrizes e regras de funcionamento, consubstanciadas em Regimento Interno ainda em 
elaboração pelos seus membros. 

 

2.2 Sistema de Correição 

* A unidade jusrisdicionada não possui o sistema correição, pois apenas o Gabinete do 
Ministro tem as informações e que constarão no relatório daquela unidade. 

 

2.3 Avaliação do funcionamento dos controles internos 

Quadro 2.3 Avaliação do sistema de controles internos da UJ 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM  AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da 
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

    X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.     X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 
formais. 

   X  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 
código de ética ou conduta. 

    X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

    X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.     X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.      

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

    X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 
processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

    X

13. É prática da unidade a definição de níveisde riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

    X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 
risco da UJ ocasionadas por transformaçõesnos ambientes interno e externo. 

    X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala 
de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

   X  

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade. 

    X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores     X
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de responsabilidade da unidade.  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 
alcançar os objetivos da UJ,claramente estabelecidas. 

    X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 
acordo com um plano de longo prazo. 

    X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nívelde benefícios que 
possam derivar de sua aplicação. 

    X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle. 

    X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

    X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitirao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, 
atual, precisa e acessível. 

    X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos 
da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

    X

27. A comunicação das informaçõesperpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

    X

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 
qualidade ao longo do tempo. 

    X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 
sofridas. 

    X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     X

Análise crítica e comentários relevantes: 

Em relação ao Controle Interno da UJ, a equipe da Senacon percebeu a importância dos mecanismos de controle, 
considerando-os como essencial à execução dos objetivos da Secretaria. A alta administração da unidade, por sua vez, 
fornece suporte adequado ao funcionamento de tais mecanismos. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

3.1 Canais de acesso do cidadão 

No tocante ao relacionamento com a sociedade, a Secretaria Nacional do Consumidor 
mantém parceria constante com a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Justiça, por 
meio da participação ativa em redes sociais, e com a Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça, por 
meio de Ouvidoria Setorial designada no âmbito da Secretaria, com o objetivo de auxiliar no 
levantamento de informações referentes à atuação da Secretaria, tanto para atendimento às 
demandas oriundas da Ouvidoria do MJ como do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). 

No tocante ao recebimento e encaminhamento de denúncias, notadamente quanto aos 
requisitos para que uma denúncia seja recebida, por ser o órgão que supervisiona e coordena a 
Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor 
somente recebe denúncias apresentadas por consumidores e entidades representativas sobre 
questões de relevância nacional e interesse geral. As denúncias a respeito de práticas infringentes à 
legislação de defesa do consumidor que apresentem abrangência local são encaminhadas ao órgão 
de proteção e defesa do consumidor (Procon) ou ao Ministério Público daquela localidade. 

Dessa forma, são objetos de análise da Secretaria Nacional do Consumidor todas as 
denúncias ou reclamações de interesse geral ou de relevância nacional referentes a produtos (bens 
móveis ou imóveis, materiais ou imateriais) e serviços (privados ou públicos, estes regulados pelo 
poder público federal) inseridos no mercado de consumo e que apresentem a figura do consumidor 
e do fornecedor nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). 

Quanto às etapas existentes entre o recebimento e a apuração de uma denúncia, destaca-se 
que após o recebimento da denúncia e a constatação de que se trata de um caso de relevância 
nacional e de interesse geral, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão 
vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, realiza uma averiguação preliminar que pode 
contar com o auxílio de órgãos públicos e entidades que apresentem expertise sobre a matéria 
averiguada. A partir dessa análise preliminar, se a denúncia ou reclamação representar forte indício 
de prática infringente à legislação de defesa do consumidor, um processo administrativo será 
instaurado no âmbito do DPDC, culminando na aplicação das sanções previstas no CDC, que 
podem variar da aplicação de multa até a interdição do estabelecimento comercial. 

 

A prioridade na tramitação de procedimentos administrativos segue os ditames da Lei nº 
12.008, de 29 de julho de 2009, que estende a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e 
administrativos às pessoas que especifica, entre elas, pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, pessoas portadoras de deficiência, bem como as pessoas portadoras das doenças 
elencadas na referida norma. 

Quanto aos meios a serem acessados ou locais para se proceder a uma denúncia, no âmbito 
da Senacon as denúncias ou reclamações de relevância nacional e de interesse geral poderão ser 
encaminhadas por escrito à Secretaria Nacional do Consumidor ou à Ouvidoria-Geral do Ministério 
da Justiça. 

Quanto aos meios para acompanhamento do andamento dado a uma denúncia, a Secretaria 
Nacional do Consumidor mantém em sua estrutura física um Serviço de Protocolo e Apoio 
Processual disponível das 08h00 às 19h00 para que as partes ou interessados acompanhem o 
andamento das denúncias ou reclamações de relevância nacional ou de interesse geral, com exceção 
dos casos que se enquadram na categoria de sigilo, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011 - Lei de Acesso a Informação. 
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3.2 Carta de serviços ao cidadão 

No âmbito da parceria com a Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça, a Senacon participa 
de projeto coordenado pela Ouvidoria-Geral que se destina ao desenvolvimento de uma versão 
específica da Carta de Serviços ao Cidadão, com o objetivo de compor a Carta de Serviços do 
Ministério da Justiça. 

A Carta de Serviços da Senacon atualmente se configura em três entregas diretas ao cidadão, 
quais sejam, o recebimento de denúncias (nos moldes descritos no item anterior), a disponibilização 
do Portal Consumidor.Gov.Br como ferramenta de solução alternativa de reclamações de consumo, 
bem como a disponibilização do Sistema Nacional de Informações sobre Recalls, sistemas esses 
detalhados a seguir. 

Quanto ao Portal Consumidor.Gov.Br, trata-se de um serviço público para solução 
alternativa de conflitos de consumo pela internet, desenvolvido pela Secretaria Nacional do 
Consumidor e monitorado em conjunto com os Procons e demais órgãos do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor. 

A ferramenta, concebida com base nos princípios da transparência e controle social, fornece 
ao Estado informações essenciais à elaboração e execução de políticas públicas de defesa dos 
consumidores e incentiva a competitividade no mercado pela melhoria da qualidade de produtos, 
serviços e do atendimento ao consumidor.  

 

Por se tratar de uma ferramenta oferecida pelo Estado, é preciso que o cidadão consiga de 
fato ser ouvido e atendido pela empresa. Nesse sentido, a participação das empresas na plataforma é 
voluntária e só permitida àquelas que aderem formalmente ao serviço, mediante assinatura de termo 
no qual se comprometem em conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a 
solução dos problemas apresentados.  O consumidor, por sua vez, deve se identificar 
adequadamente e comprometer-se a apresentar todos os dados e informações relativas à reclamação 
relatada. 

O consumidor tem à sua disposição um instrumento público para buscar a solução dos seus 
problemas de consumo, acessível de qualquer lugar, por meio da internet, de forma rápida e 
desburocratizada. Além disso, ele poderá acessar dados e informações sobre o comportamento das 
empresas no mercado de consumo, permitindo-lhe uma comparação e ampliando seu poder de 
escolha.  

No tocante ao funcionamento do Portal Consumidor.Gov.Br, em primeiro lugar, o 
consumidor deve verificar se a empresa contra a qual quer reclamar está cadastrada no sistema. Em 
caso positivo, o consumidor registra sua reclamação no site e, a partir daí, inicia-se a contagem do 
prazo de manifestação da empresa - a empresa deve acompanhar diariamente as reclamações 
recebidas por meio do site e respondê-las em até 10 dias. Durante esse prazo, a empresa tem a 
oportunidade de interagir com o consumidor antes da postagem de sua resposta final. 

Após a manifestação da empresa, é garantida ao consumidor a chance de comentar a 
resposta recebida, classificar sua reclamação como Resolvida ou Não Resolvida e ainda indicar seu 
nível de satisfação com o atendimento recebido. 

Importante salientar que os dados das reclamações alimentam uma base de dados pública, 
com informações sobre os fornecedores que obtiveram os melhores índices de solução e satisfação 
no tratamento das reclamações, menores prazos de resposta e maiores índices de reclamações 
respondidas.  

Além disso, clicando em Relato do Consumidor, é possível a qualquer pessoa acessar o 
conteúdo das reclamações registradas, das respostas apresentadas pelas empresas e a avaliação final 
registrada pelo consumidor, sendo possível inclusive realizar buscas, por meio de diversos tipos de 
filtros tais como: assunto, problema, empresa, nota de avaliação, classificação, região, estado, 
município do consumidor, entre outros. 

Em relação à participação do mercado no Portal, os fornecedores de produtos e serviços 
interessados em aderir ao sistema devem clicar no link Como Aderir, preencher o Formulário de 
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Proposta de Adesão, que será submetido à análise da Senacon, e concordar com as regras e 
condições previstas nos Termos de Uso e no Termo de Adesão e Compromisso. 

 

Importante frisar que esse serviço público não substitui o Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC) das empresas, eis que a intenção é ampliar o acesso dos consumidores à busca de 
soluções de conflitos de consumo eventualmente não resolvidos pelos canais de atendimento das 
empresas, evitando que se transformem em litígios administrativos e/ou judiciais. 

Frisa-se, ainda, que o Portal Consumidor.Gov.Br não substitui o atendimento realizado pelos 
canais tradicionais de atendimento do Estado providos pelos Procons, Defensorias Públicas, 
Juizados Especiais Cíveis e demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

Já no âmbito das informações sobre saúde e segurança dos consumidores, é importante 
mencionar que a Senacon mantém em seu sítio eletrônico um sistema online de monitoramento de 
recalls (http://portal.mj.gov.br/recall), com um banco de dados específico sobre as campanhas 
comunicadas ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor de 2002 até os dias atuais.  

Ao acessar o Sistema, é possível ao cidadão localizar a campanha de chamamento (recall) 
referente ao produto pesquisado, com informações sobre o período de fabricação do produto, lotes 
afetados, data de comunicação do recall, aviso de risco, entre outras. Os consumidores também 
podem se cadastrar para receber avisos sobre os novos recalls registrados.  

É importante frisar que caso o consumidor perceba qualquer problema em seu produto ou 
serviço com risco à sua saúde ou segurança, é importante que o mesmo consulte seu fornecedor 
para verificar se há campanha de chamamento correspondente. É também funamental que o cidadão 
faça uma pesquisa na base de dados do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da 
Secretaria Nacional do Consumidor.  

De acordo com a Lei no. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), o fornecedor 
não pode colocar no mercado de consumo, produto ou serviço que apresente alto grau de risco à 
saúde ou segurança das pessoas. Caso o fornecedor venha a ter conhecimento da existência de 
defeito após a inserção desses produtos ou serviços no mercado, é sua obrigação comunicar o fato 
imediatamente às autoridades e aos consumidores. 

Assim, o recall é o meio pelo qual o fornecedor publicamente informa os consumidores que 
seu produto ou serviço, distribuído no mercado, apresenta riscos. Ao mesmo tempo, recolhe 
produtos, esclarece fatos e apresenta soluções. 

É importante que o consumidor verifique se possui produto abrangido pela campanha de 
recall e, em caso positivo, é fundamental que entre em contato com o fornecedor ou compareça ao 
local indicado para que seja realizado o reparo ou a troca do produto ou serviço, sem qualquer ônus.  

Mais informações sobre recalls podem ser obtidas no sítio eletrônico da Senacon 
(http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/saude-e-seguranca), bem como nos 
documentos abaixo listados: 

Portaria MJ nº 487/2012 - disciplina o procedimento de chamamento dos consumidores ou recall 
de produtos e serviços. 

Portaria Conjunta MJ e Denatran nº 69/2010 - estabelece novos prazos para os procedimentos de 
recall nos veículos automotores. 

Boletim Recall 2012 

Boletim Saúde e Segurança do Consumidor 2013 

Recall - Guia Prático do Fornecedor 
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3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 

No tocante aos mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços, é importante 
frisar que a Secretaria Nacional do Consumidor mantém parceria constante com a Ouvidoria-Geral 
do Ministério da Justiça, por meio de Ouvidoria Setorial designada no âmbito da Secretaria, com o 
objetivo de auxiliar no levantamento de informações referentes à atuação da Secretaria, tanto para 
atendimento às demandas oriundas da Ouvidoria do MJ como do Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC). Diante disso, os mecanismos de medição da satisfação são elaborados e aplicados pela 
Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça, em parceria com a unidade temática da Pasta. 

 

3.4 Acesso às informações da unidade jurisdicionada 

O acesso às informações referentes à atuação da Secretaria Nacional do Consumidor é 
realizado por meio dos canais de atendimento acima informados, pela Carta de Serviços, pelas redes 
sociais e por meio do sítio eletrônico http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor. 

 

3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada 

No tocante à avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada, é importante frisar que a 
Secretaria Nacional do Consumidor mantém parceria constante com a Ouvidoria-Geral do 
Ministério da Justiça, por meio de Ouvidoria Setorial designada no âmbito da Secretaria, com o 
objetivo de auxiliar no levantamento de informações referentes à atuação da Secretaria, tanto para 
atendimento às demandas oriundas da Ouvidoria do MJ como do Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC). Diante disso, a avaliação sobre o desempenho das unidades temáticas é realizado por meio da 
Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça, em parceria com a unidade temática analisada. 

 

3.6 Medidas relativas à acessibilidade 

No tocante às medidas relativas à acessibilidade, é importante esclarecer que a Secretaria 
Nacional do Consumidor executa suas atividades no Edifício Sede do Ministério da Justiça, 
seguindo a política de acessibilidade discutida e desenvolvida diretamente pela Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) do Ministério da Justiça. 
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4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

* O quadro A.5.2.3.4, da parte B do anexo II da DN TCU nº 134/2013, lista de quadros, não 
se aplica a Senacon pois a mesma não possui ações de investimentos. 

* Os quadros A.5.4, A.5.5, da parte B do anexo II da DN TCU nº 134/2013, lista de quadros, 
encontra-se no relatório da Secretararia Executiva do MJ.   

 

4.1 Planejamento da unidade 

Seguindo as orientações da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, a Secretaria 
Nacional do Consumidor realiza um monitoramento específico de suas entregas estratégicas, 
participando da elaboração, discussão e monitoramento do Planejamento Estratégico do MJ que 
atualmente se encontra na fase de elaboração de indicadores e metas de desempenho das unidades 
da Pasta, com base em Mapa Estratégico já validado no âmbito do Ministério da Justiça, conforme 
consta no Anexo deste Relatório. 

 

Alinhado com as diretrizes do Planejamento Estratégico do MJ, a Senacon define sua 
atuação prioritária a partir da definição de eixos prioritários, também alinhados com objetivos, 
indicadores e metas estratégicas estabelecidas no Plano Pluri-Anual (PPA) 2012-2015, ainda em 
vigência, monitorado pela Secretaria a partir do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 
(SIOP) - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/. 

 

É importante ressaltar que as ações prioritárias da Senacon, alinhadas com o Planejamento 
Estratégico do MJ e com o PPA 2012-2015, também se alinham às atividades previstas nos Projetos 
assinados com organismos internacionais, a saber: (i) “Projeto BRA/11/008 - Fortalecimento da 
proteção e defesa da concorrência e dos direitos do consumidor no Brasil”, firmado entre a 
Senacon, a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); (ii) Projeto 914BRZ5005 - 
Desenvolvimento de mecanismos de gestão da informação e do conhecimento para as políticas de 
Defesa do Consumidor”, firmado entre a Senacon, a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada 
ao Ministério das Relações Exteriores, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 

De uma maneira geral, os contratos celebrados e os produtos entregues à Secretaria Nacional 
do Consumidor no âmbito dos projetos acima mencionados atingem seus objetivos finais com 
transparência, agilidade e eficiência, culminando na elaboração de estudos, publicações e na 
capacitação de agentes técnicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com base nos 
conteúdos produzidos pelos consultores, assim como contribuindo para a produção de 
conhecimento de modo a auxiliar a Senacon na tomada de decisões estratégicas. 

 

Diante disso, podemos afirmar que a Secretaria Nacional do Consumidor mantém um 
planejamento constante de suas ações, sempre alinhadas com as metas estratégicas do Ministério da 
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Justiça, do PPA 2012-2015, contando ainda com os subsídios de dois projetos com organismos 
internacionais (PNUD e UNESCO), conforme demonstra a planilha constante do Anexo deste 
Relatório. 

 

4.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

4.2.1 Programa temático 

Quadro 4.2.1 Programa temático 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2020 

Título Cidadania e Justiça 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições 

 2012 e 2013 

c) Dotação/ 

Posição - 2014 

d) Remanescente  

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social – OFSS 

7.489.765,00    

Orçamento de Investimentos – OI Não tem    

Outras Fontes Não tem    

Total     

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014 (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento 

h) Restos a Pagar (inscrição 2014) e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 
h.1) Processados h.2) Não Processados 

i) Despesa 
Realizada 

4.531.286,97 4.531.286,97 3.021.014,69  1.505.252,18  

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j) Posição em 

1/01/2014 
k) Valor 

Liquidado 
l) Valor Pago 

m) Valor 
Cancelado 

n) Valor a 
Pagar 

Não processados 6.739.174,73 5.861.733,76  581.175,00  

Processados  -    

 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS  Dotação OI   Outras Fontes  
 

4.2.1.1 Análise situacional 

Seguindo as orientações da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, a Secretaria 
Nacional do Consumidor iniciou em 2013 um monitoramento específico de suas entregas 
estratégicas, a partir da definição de seus objetivos estratégicos, além de metas e ações estratégicas, 
cujos resultados são avaliados bimestralmente junto às equipes da Secretaria-Executiva e do 
Gabinete do Ministro. Os resultados mais atualizados de 2014 encontram-se consubstanciados no 
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documento denominado “Monitoramento das Entregas Estratégicas MJ-SENACON”, constante do 
Anexo deste Relatório. 

 

4.2.2 Objetivo 

Quadro 4.2.2 Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO  

Descrição Aperfeiçoar e fortalecer as ações de defesa do consumidor por meio da ampliação da participação social, 
do aprofundamento das iniciativas de formação e capacitação, do incremento na integração e 
sistematização de informações estratégicas, da maior atuação em 

fóruns e organismos nacionais e internacionais e da priorização da atuação na dimensão da saúde e da 
segurança do consumidor e em setores específicos, como saúde, transporte, saneamento, telefonia, energia 
elétrica e outros mercados regulados. 

Código  0868 Órgão  Ministério da Justiça 

Programa Cidadania e Justiça Código   2020 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada em 

2014 
c) Realizada até 

2014 
d) % Realização 

(c/a) 

1  Ampliação da base 
de procons 
municipais 
integrados ao 
SINDEC  

      264    

 2 Ampliar a oferta de 
cursos da Escola 
Nacional de Defesa 
do Consumidor 
(ENDC), para 
atender e formar 
3.080 alunos em 
cursos presenciais e 
34.200 alunos em 
cursos de ensino à 
distância, em um 
total de 37.280 
beneficiados direto  

 

 

Alunos 

 

 

37.280 

  

 

3055 

 

 

8,19 % 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada em 

2014 
c) Realizada até 

2014 
d)% Realização 

(c/a) 

 0 Não possui            

Sequencial 
Regionalização da 

Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b)Realizada em 

2014 
c)Realizada até 

2014 
d)% Realização 

(c/a) 

 0 Não possui            

              

METAS QUALITATIVAS  

Sequencial Descrição da Meta 

3 

Criação e implantação da 
Secretaria de Proteção e Defesa 
do Consumidor - MJ 
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4 

Elaboração de proposta de 
marco legal de proteção de 
dados pessoais. 

     

5 

Estruturação e realização de 
procedimentos de 
monitoramento relacionados aos 
temas prioritários de interesse 
dos consumidores. 

     

6 

Implantação da plataforma 
própria de Ensino à Distância 
(EAD) da Escola Nacional de 
Defesa do Consumidor 

     

7 

Implantação da versão 2.0 do 
Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do 
Consumidor - SINDEC (versão 
Java, com interfaces para os 
outros atores do Sistema 
Nacional de Defesa do 
Consumidor). 

     

8 

Implantação do Centro de 
Inteligência em Defesa do 
Consumidor 

     

9 

Implantação do Plano Nacional 
de Consumo e Cidadania 
(Plandec), criado pelo Decreto 
nº 7.963, de 15 de março de 
2013. 

     

10 

Implantação do Sistema 
Nacional de Alertas Rápidos de 
Recall 

     

11 

Mobilização pela aprovação dos 
principais marcos normativos de 
interesse dos consumidores, com 
destaque para a Lei de Proteção 
de Dados Pessoais e o marco 
normativo de fortalecimento dos 
Procons. 

     

12 

Modernização da gestão da 
Secretaria-Executiva do 
Conselho Federal Gestor do 
Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos (CFDD) e maior difusão 
dos resultados dos projetos 
apoiados com recursos do Fundo 

     

13 

Realizar a reestruturação 
gerencial do Departamento de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC), 
implantando uma gestão com 
foco em resultados, transparente,      
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baseada em capital humano e 
aplicando conhecimentos já 
acumulados e novas ferramentas 
tecnológicas. 

 

4.2.3 Ações 

4.2.3.1 Ações – OFSS 

Quadro 4.2.3.1 Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código  Tipo: 2334 - Atividade 

Título  Proteção e Defesa do Consumidor 

Iniciativa  Fortalecimento da Proteção e Defesa do Consumidor no Brasil 

Objetivo 

0868 - Aperfeiçoar e fortalecer as ações de defesa do consumidor por meio da ampliação 
da participação social, do aprofundamento das iniciativas de formação e capacitação, do 
incremento na integração e sistematização de informações estratégicas, da maior atuação 
em fóruns e organismos nacionais e internacionais e da priorização da atuação na 
dimensão da saúde e da segurança do consumidor e em setores específicos, como saúde, 
transporte, saneamento, telefonia, energia elétrica e outros mercados regulados. 

Programa Código: 2020                      Tipo: Cidadania e Justiça                           

Unidade Orçamentária  30101 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X )Não       Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

7.489.765,00 7.489.765,00 4.531.286,97  4.531.286,97 3.021.014,69   1.505.252,18  

Execução Física 

Montante 
Descrição da meta Unidade de medida 

Previsto Reprogramado Realizado 

Ação Implementada Unidade    

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

6.739.174,73 5.861.733,76 -581.175,90     
 

4.2.3.2 Ações/subtítulos – OFSS 

Quadro 4.2.3.2 Ação/subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código Tipo: 2334 - Atividade 

Descrição  Proteção e Defesa do Consumidor 

Iniciativa  03 KD Fortalecimento da Proteção e Defesa do Consumidor no Brasil 
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Objetivo 

Código: 0868 - Aperfeiçoar e fortalecer as ações de defesa do consumidor por meio da 
ampliação da participação social, do aprofundamento das iniciativas de formação e 
capacitação, do incremento na integração e sistematização de informações estratégicas, 
da maior atuação em fóruns e organismos nacionais e nternacionais e da priorização da 
atuação na dimensão da saúde e da segurança do consumidor e em setores específicos, 
como saúde, transporte, saneamento, telefonia, Energia elétrica e outros mercados 
regulados.  

Programa Código: 0868 - Cidadania e Justiça              Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  30101 - Ministério da Justiça 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X)Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 

Processado
s 

Não 
Processados 

0001 7.489.765,00 7.489.765,00 4.531.286,97 
4.531.286,

97 
3.021.014,

69 
0 1.505.252,18 

                

Execução Física da Ação - Metas 

Montante 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Previsto 
Reprogramado 

(*) Realizado 

0001 Ação implementada unidade 0 0 0 

      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
Nº do subtítulo/ 

Localizador  Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade 

de 
medida 

Realizada 

0001 6.739.174,73 5.861.733,76 -581.175,90 Ação mplementada unidade  
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4.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2014 – Restos a pagar não processados – OFSS 

Quadro 4.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2014 – Restos a pagar - OFSS 

Identificação da Ação 
Código Tipo:  
Título Proteção e Defesa do Consumidor 

Iniciativa Fortalecimento da Proteção e Defesa do Consumidor no Brasil 

Objetivo  

Programa 2020 Código: 0868              Tipo: 
Unidade Orçamentária 3101 – Ministério da Justiça 

Ação Prioritária (    ) Sim      (     ) Não           Caso positivo: (     ) PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

      
 

4.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI 

 * O quadro A.5.2.3.4, não se aplica a essa UJ tendo em vista que a mesma não possui Orçamento de 
Investimento. 

Quadro 4.2.3.4 Ações do orçamento de investimento 

Identificação da Ação 
Código Tipo: 

Título   

Iniciativa   

Objetivo Código: 
Programa Código:                Tipo: 
Unidade 
Orçamentária 

  

Ação Prioritária (    ) Sim      (     ) Não      Caso positivo: (     ) PAC  (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Execução Financeira e Física 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação 
Inicial 

 Dotação 
Final 

 Valor 
Realizado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de 
medida 

Previsto Reprogramado Realizado 

                
 

4.2.3.5 Análise situacional 

* Pelo fato da Senacon não ter ações de investimentos não há o que ser analisado. 

 

4.3 Informações sobre outros resultados da gestão 

NÃO SE APLICA 
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4.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional 

 

Seguindo as orientações da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, a Secretaria 
Nacional do Consumidor realiza um monitoramento específico de suas entregas estratégicas, 
participando da elaboração, discussão e monitoramento do Planejamento Estratégico do MJ que 
atualmente se encontra na fase de elaboração de indicadores e metas de desempenho das unidades 
da Pasta, com base em Mapa Estratégico já validado no âmbito do Ministério da Justiça, conforme 
consta no Anexo deste Relatório. 

 

Alinhado com as diretrizes do Planejamento Estratégico do MJ, a Senacon define sua 
atuação prioritária a partir da definição de eixos prioritários, também alinhados com os objetivos, 
indicadores e metas estratégicas estabelecidas no Plano Pluri-Anual (PPA) 2012-2015, ainda em 
vigência, monitorado pela Secretaria a partir do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 
(SIOP) - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/. 

 

 Atualmente, no âmbito do PPA 2012-2015, a Secretaria Nacional do Consumidor do 
Ministério da Justiça auxilia no monitoramento de um indicador do Programa 2020 – Cidadania e 
Justiça – denominado “Número de processos administrativos relativo à apuração de conduta 
concluídos pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor”, cuja fórmula de cálculo se 
resume ao número absoluto de processos administrativos relativo à apuração de conduta concluídos 
pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

Importante também salientar que em 2013 a Secretaria Nacional do Consumidor realizou um 
trabalho de atualização de seus processos e macroprocessos junto à equipe da Coordenação-Geral 
de Modernização Administrativa do Ministério da Justiça. Ao longo dos trabalhos, foi realizado um 
diagnóstico pormenorizado de seus macroprocessos finalísticos e de apoio, bem como de outros 
conteúdos referentes a processos, indicadores de desempenho, metas, produtos e clientes da 
Secretaria. O objetivo do trabalho foi adequar os macroprocessos finalísticos ao novo cenário 
institucional da defesa do consumidor no âmbito federal. 

 

Como resultado do trabalho, foram defiinidos na época os seguintes indicadores de 
desempenho propostos para os macroprocessos da Secretaria: (i) Número de postos de atendimento 
integrados ao SINDEC, cuja fórmula de cálculo seria o número absoluto de postos de atendimento 
ao consumidor integrados ao SINDEC por semestre; (ii) Percentual da população brasileira coberta 
pelos postos de atendimento ao consumidor integrados ao SINDEC, cuja fórmula de cálculo seria o 
somatório da população das cidades que possuem postos de atendimento ao consumidor integrados 
ao SINDEC / População brasileira; (iii) Número de membros do SNDC capacitados, cuja fórmula 
de cálculo seria o número absoluto de membros do SNDC capacitados; (iv) Número de processos e 
procedimentos administrativos relativos a apuração de conduta infrativa ao CDC concluídos pela 
Senacon, cuja fórmula de cálculo seria o número absoluto de processos e procedimentos 
administrativos relativos a apuração de conduta infrativa ao CDC concluídos pela Senacon; e (v) 
Produção de conhecimento referente aos direitos do consumidor, cuja fórmula de cálculo seria o 
número absoluto das ações de produção do conhecimento referente aos direitos do consumidor por 
ano. 

 

No atual estágio do Planejamento Estratégico do MJ, a Senacon, em parceria com a 
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial (CGPLAN), discute a elaboração de indicadores 
específicos de desempenho da Secretaria para monitoramento no âmbito do Planejamento 
Estratégico do MJ e da elaboração do PPA 2016-2019. 



 40 

Quadro 4.4 Indicadores de desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Número de postos de 
atendimento integrados ao 
SINDEC 

   Semestral 

Ʃ  número absoluto 
de postos de 
atendimento ao 
consumidor 
integrados ao 
SINDEC 

Percentual da população 
brasileira coberta pelos 
postos de atendimento ao 
consumidor integrados ao 
SINDEC 

   Semestral 

Ʃ  somatório da 
população das 
cidades que possuem 
postos de 
atendimento ao 
consumidor 
integrados ao 
SINDEC / População 
brasileira 

Número de membros do 
SNDC capacitados 

   Semestral 
Ʃ  número absoluto 
de membros do 
SNDC capacitados 

Número de processos e 
procedimentos 
administrativos relativos a 
apuração de conduta 
infrativa ao CDC 
concluídos pela Senacon 

   Semestral 

Ʃ  número absoluto 
de processos e 
procedimentos 
administrativos 
relativos a apuração 
de conduta infrativa 
ao CDC concluídos 
pela Senacon 

Produção de conhecimento 
referente aos direitos do 
consumidor 

   Semestral 

Ʃ  número absoluto 
das ações de 
produção do 
conhecimento 
referente aos direitos 
do consumidor por 
ano 
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4.5 Informações sobre custos de produtos e serviços 

Quadro 4.5 Variações de custos 

Custo Unitário 
Variação % 

Custo Unitário 

Produtos/Serviços 
Custo 

Total de 
2014 2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012 

Economia 

Total em 
2014 com 
base em 

2013 

Economia 

Total em 
2014 com 
base em 

2012 

Ambientes 
institucionais criados 

        

Cursos de formação 
Curso de capacitação 

        

Indicadores e índices de 
qualidade das relações 
de consumo 
implementados; 
Parecer, nota técnica e 
relatórios setoriais; 

        

Convênios realizados 
Equipamentos cedidos 
Contratos realizados 
Termos de cooperação 
realizados 

        

Estudos realizados 
(parecer, nota técnica, 
relatórios setoriais e 
outros); 
Indicadores e índices de 
qualidade das relações 
de consumo criados; 
ações de divulgação dos 
direitos do consumidor 
realizadas 
(publicações). 

        

TAC; 
Relatório de 
investigação, parecer e 
nota técnica; 
Sanção aplicada. 

        

Propostas de atuação 
conjunta; 
Atos normativos da 
SENACON; 
Acordos de cooperação 
e convênios realizados; 
Minuta de proposições 
normativas. 

        

Ações de divulgação 
dos direitos do 
consumidor realizadas; 
Estudos elaborados. 
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5. GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA UNIDA DE 
 

* O item não se aplica a essa Unidade Jurisdicionada conforme já disposto na parte 
B do Anexo II da DN TCU Nº 134/2013 – Conteúdo especifico por Unidade Jurisdicionada 
ou Grupo de Unidades Afins. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA 

* Os itens 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, do anexo único da portaria 90/2014 da DN TCU nº 
134/2013, apesar de se aplicar a essa unidade jurisdicionada, não ocorreu no período. 
  

* Os quadros A.6.2, A.6.3, A.6.6.1, A.6.6.2, A.6.6.3, A.6.7.1.1, A.6.7.2.1, A.6.7.2.2, A.6.7.2.3, 
A.6.7.2.4.1, A.6.7.2.4.2, A.6.7.2.5.1, A.6.7.2.5.2, A.6.7.2.6, A.6.7.2.7, A.6.7.2.8, A.6.7.2.9, A.6.7.2.10, 
A.6.7.2.11, A.6.8.1, A.6.8.2, da lista de quadros do anexo único da portaria 90/2014 da DN TCU nº 
134/2013, não se aplicam essa UJ. 

 

6.1 Programação e execução das despesas 

6.1.1 Programação das despesas 

Quadro 6.1.1 Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Código UO: 30101 UGO: 

Grupos de Despesa Correntes 
Origem dos Créditos Orçamentários 1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos 

da Dívida 
3 – Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL      5.989.765,00 

Suplementares      400.000,00 

Abertos       
Especiais 

Reabertos       

Abertos       
Extraordinários  

Reabertos       C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados       

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A)     6.389.765,00 

Dotação final 2013(B)     7.320.671,00  

Variação (A/B-1)*100     -12,72 

Grupos de Despesa Capital 

Origem dos Créditos Orçamentários 
4 – Investimentos 5 – Inversões 

Financeiras 
6 - Amortização da 

Dívida 

9 - Reserva de 
Contingência 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

  1.500.000,00       

Suplementares         

Abertos         
Especiais 

Reabertos         

Abertos         
Extraordinários 

Reabertos         C
R

É
D

IT
O

S
 

Créditos Cancelados  -400.000,00       

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A)  1.100.000,00       

Dotação final 2013(B)  5.967.047,00       

Variação (A/B-1)*100  -81.56542089       
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6.1.2 Movimentação de créditos interna e externa 

 * O quadro 6.1.2.1, não teve movimentação no período solicitado. 

6.1.2.1 – Movimentação orçamentária interna por grupo de despesa 

Quadro 6.1.2.1 Movimentação orçamentária interna por grupo de despesa 

Movimentação dentro de mesma unidade orçamentária entre unidades jurisdicionadas distintas 

UG Despesas Correntes 
Origem da 

Movimentação Concedent
e 

Recebed
ora 

Classificação da 
ação 1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos       

Recebidos             

UG Despesas de Capital 
Origem da 

Movimentação Concedent
e 

Recebed
ora 

Classificação da 
ação 4 – Investimentos 5 – Inversões 

Financeiras 
6 – Amortização 

da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

UG Despesas Correntes 
Origem da 

Movimentação Concedente Recebedora 

Classificação 
da ação 1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos             

Recebidos             

UG Despesas de Capital 
Origem da 

Movimentação Concedente Recebedora 

Classificação 
da ação 4 – Investimentos 5 – Inversões 

Financeiras 
6 – Amortização 

da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

 

6.1.2.2 – Movimentação orçamentária externa por grupo de despesa 

Quadro 6.1.2.2 Movimentação orçamentária externa por grupo de despesa 

UG  Despesas Correntes 
Origem da 

Movimentação Concedente Recebedora 

Classificação 
da ação 

1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

200400 153045 
14422202334

0001      48.300,00  

200400 154019 
14422202334

0001   247.418,00 
Concedidos 

200400 240005 
14422202334

0001   378.555,00 

Recebidos             

Origem da UG  Classificação Despesas de Capital 
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Movimentação 
Concedente Recebedora 

da ação 
4 – Investimentos 5 – Inversões 

Financeiras 
6 – Amortização 

da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             
 

 

6.1.3 Realização da despesa 

6.1.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – total 

Quadro 6.1.3.1 Despesas por modalidade de contratação – créditos originários – Total 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 
Despesa Liquidada Despesa paga 

Modalidade de Contratação 
2014 2013 2014 2013 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)         
a) Convite Não houve       

b) Tomada de Preços Não houve       

c) Concorrência Não houve       

d) Pregão Não houve       

e) Concurso Não houve       

f) Consulta Não houve       

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas Não houve       

2. Contratações Diretas (h+i)        
h) Dispensa Não houve       

i) Inexigibilidade Não houve       

3. Regime de Execução Especial        
j)  Suprimento de Fundos Não houve       

4. Pagamento de Pessoal (k+l)        
k) Pagamento em Folha Não houve       

l) Diárias Não houve       

5. Outros         
6. Total (1+2+3+4+5)         
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6.1.3.2 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – executados 

diretamente pela UJ 

Quadro 6.1.3.2 Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – créditos 
originários 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 

Despesa Liquidada Despesa paga 
Modalidade de Contratação 

2014 2013 2014 2013 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)         

a) Convite Não houve       

b) Tomada de Preços Não houve       

c) Concorrência Não houve       

d) Pregão Não houve       

e) Concurso Não houve       

f) Consulta Não houve       

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas Não houve       

2. Contratações Diretas (h+i)        

h) Dispensa Não houve       

i) Inexigibilidade Não houve       

3. Regime de Execução Especial        

j)  Suprimento de Fundos Não houve       

4. Pagamento de Pessoal (k+l)        

k) Pagamento em Folha Não houve       

l) Diárias Não houve       

5. Outros         

6. Total (1+2+3+4+5)         
 

6.1.3.3 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – total 

* O quadro 5.1.3.3, não teve movimentação no período solicitado. 

Quadro 6.1.3.3 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – total 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  
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3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

 

6.1.3.4 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – valores 

executados diretamente pela UJ 

Quadro 6.1.3.4 Despesas executadas diretamente pela UJ – créditos originários 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 
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3. Outras Despesas Correntes                 

1º elemento de despesa 39 
2.526.21

4,15 
2.773.90

3,74 
1.801.66

8,60 
1.886.1

05,66 

724.545,55 887.79
8,08 

1.801.66
8,60 

1.886.
105,66

  

2º elemento de despesa 33 
821.000,

00 
545.501,

40 
601.275,

30 
482.492

,35 
219.724,70

  
63.008,

05 
601.275,
30 

482.49
3,35  

3º elemento de despesa 41 
299.563,

93 
43.266,6

7    
299.563,93 43.266,

67 
   

Demais elementos do grupo 
884.508,

89 
1.485.71

0,97 
623.090,

89 
476.588

,62 
261.418,00

  
1.009.1

22,35 
618.070,
79 

475.74
2,97  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

 

6.1.3.5 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos de movimentação 

Quadro 6.1.3.5 Despesas por modalidade de contratação – créditos de movimentação 

 Valores em R$ 1,00 

Despesa Liquidada Despesa paga 
Modalidade de Contratação 

2014 2013 2014 2013 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)         

a) Convite Não houve       

b)Tomada de Preços Não houve       

c) Concorrência Não houve       

d) Pregão  Não houve       

e) Concurso Não houve       

f) Consulta Não houve       

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas Não houve       

2. Contratações Diretas (h+i)        

h) Dispensa Não houve       
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i) Inexigibilidade Não houve       

3. Regime de Execução Especial        

j)Suprimento de Fundos Não houve       

4. Pagamento de Pessoal (k+l)        

k) Pagamento em Folha Não houve       

l) Diárias Não houve       

5. Outros         

6. Total (1+2+3+4+5)         
 

6.1.3.6 Despesas totais por grupo e elemento de despesa – créditos de movimentação 

Quadro 6.1.3.6 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos de movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas 
de Pessoal 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º 
elemento de 
despesa         

        

2º elemento 
de despesa         

        

3º elemento 
de despesa         

        

Demais 
elementos 
do grupo         

        

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida   

    

    

    

  

1º elemento 
de despesa         

        

2º elemento 
de despesa         

        

3º elemento 
de despesa         

        

Demais 
elementos do 
grupo         

        

3. Outras 
Despesas 
Correntes   

    

    

    

  

1º elemento 
de despesa 
41 

299.563,93 4.708.479,58   299.563,93 4.708.479,58   

2º elemento 
de despesa 
04 

284.355,00 182.475,00 284.355,00 182.475,00   279.334,90 182.475,00 

3º elemento 
de despesa 
14 

176.623,66 166.861,18 176.623,66 166.861,18   176.623,66 166.671,03 
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Demais 
elementos do 
grupo 

147.987,23 1.817.153,46 147.987,23 764.764,44  1.052.389,02 147.987,23 764.108,94 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada 

RP não 
Processados Valores Pagos 

4. Investiment
os 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1º elemento de 
despesa          

        

2º elemento de 
despesa         

        

3º elemento de 
despesa         

        

Demais 
elementos do 
grupo         

        

5. Inversões 
Financeiras   

    
    

    
  

1º elemento de 
despesa         

        

2º elemento de 
despesa         

        

3º elemento de 
despesa         

        

Demais 
elementos do 
grupo         

        

6. Amortizaçã
o da Dívida   

    
    

    
  

1º elemento de 
despesa         

        

2º elemento de 
despesa         

        

3º elemento de 
despesa         

        

Demais 
elementos do 
grupo         
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6.2 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos  

Quadro 6.2 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

200400 Secretaria Nacional do Consumidor 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2013 
Movimento 

Devedor 
Movimento Credor 

Saldo Final em 
31/12/2014 

     
 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Orçamento e Finança 
 

6.2.1 Análise crítica 

* Por não haver Reconhecimento de passivos não há o que analisar. 

 

6.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

Quadro 6.3 Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores 

 Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 5.760.868,60 5.179.692,70 581.175,90  

2012 1.688.810,70 1.649.488,49 39.322,21  

...         

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013         

2012         

...         

 

6.3.1 Análise crítica 

Não houve impacto financeiro negativo na gestão da Unidade Gestora com o pagamento do 
valor inscrito em Restos a Pagar. Os acordos internacionais e os convênios passam necessariamente 
por trâmites que impedem a execução imediata, seja por ter sido empenhado ao final de um 
exercício financeiro ou pelo cumprimento de ritos burocráticos. 

Nenhuma situação se aplica à prorrogação de vigência no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal [SIAFI]. Nos anos de 2012 e 2013, os valores de R$ 
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921,51 e R$ 38.400,70 foram bloqueados pelo Decreto 93782/86, respectivamente. Não houve RP 
processado inscrito em nenhum ano, apenas “não processado”. 
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6.4 Transferências de recursos 

6.4.1 Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício 

Quadro 6.4.1 Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 

 Posição em 
31.12.2014 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Nacional do Consumidor 

CNPJ: 00.394.494/0100-18 UG/GESTÃO: 200400 / 00001 

Informações sobre as Transferências  

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência Sit. 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado 
até o 

Exercício Início Fim  

1 707374/2009 
Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos – PE 

R$ 2.591.165,81 R$ 25.911,66 2012  31/12/2010 30/04/2015 1 

1 792558/2013 
Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos – AM 
R$ 549.954,00 R$ 51.015,06  2014 30/12/2013 30/04/2016 1 

1 791894/2013 
Secretaria de Estado dos 

Direitos – MA 
R$ 599.973,00 R$ 32.448,00  2014 30/12/2013 30/04/2016 1 

1 793535/2013 
Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor – MT 
R$ 598.246,00 R$ 59.824,60  2014 31/12/2013 02/06/2016 1 

1 793536/2013 
Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos Assistência 
Social e Trabalho– MS 

R$ 572.894,97 R$ 68.369,97  2014 31/12/2013 02/06/2015 1 

1 792278/2013 Secretaria de 
Desenvolvimento Social e 

R$ 500.016,73 52.951,73  2014 30/12/2013 28/04/2016 1 



 - 54 - 

Direitos – PE 

1 793534/2013 
Secretaria de Estado da 

Justiça e da Cidadania – RN 
R$ 600.000,00 R$ 60.000,00  2014 31/12/2013 29/05/2015 1 

1 792316/2013 
Procuradoria Geral de Justiça 

– CE 
R$ 631.746,00 R$ 31.950,00  2014 30/12/2013 30/04/2016 1 

1 792550/2013 
Secretaria de Defesa Social – 

TO 
R$ 525.188,65 R$ 50.889,64  2014 31/12/2013 30/05/2015 1 

1 813413/2014 
Associação de Defesa do 

Consumidor – ADECCON 
R$ 149.576,00 Não há.  2015 01/01/2015 01/01/2016 1 

1 813319/2014 
Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor - IDEC 
R$ 149.987,83 Não há.  2015 02/01/2015 02/01/2016 1 

LEGENDA  

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 - Convênio  1 - Adimplente 

2 -  Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 

3 -  Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa  

4 - Termo de Compromisso  4 - Concluído  

  5 - Excluído 

  6 - Rescindido  

  7 - Arquivado 

Fonte: Siconv/Siaf 
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6.4.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos 

três últimos exercícios 

Quadro 6.4.2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Nacional do Consumidor 

CNPJ: 00.394.494/0100-18 

UG/GESTÃO: 200400 / 00001 

Quantidade de 
Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do Instrumento 

(em R$ 1,00) Modalidade 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 2 8  299.563,83 4.170.570,35  

Contrato de Repasse       

Termo de Cooperação       

Termo de Compromisso       

Totais 2 8  299.563,83 4.170.570,35  

Fonte: Sonconv/Siaf 
 

6.4.3 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de 

repasse 

Quadro 6.4.3 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

 
Valores em 

R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Secretaria Nacional do Consumidor 

CNPJ: 003944940100-18 UG/GESTÃO: 200400 / 00001 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 
Exercício 

da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

Quantidade 0 0 
Contas Prestadas 

Montante Repassado 0 0 

Quantidade 0 0 
2014 

Contas NÃO Prestadas 
Montante Repassado 0 0 

Quantidade 05 0 
Contas Prestadas 

Montante Repassado 2.498.391,34 0 

2013 

Contas NÃO Prestadas Quantidade 0 0 
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  Montante Repassado 0 0 

Quantidade 07 0 
Contas Prestadas 

Montante Repassado 3.785.767,23 0 

Quantidade 0 0 
2012 

Contas NÃO Prestadas 
Montante Repassado 0 0 

Quantidade 0 0 Anteriores 
a 2012 

Contas NÃO Prestadas 
Montante Repassado 0 0 

Fonte: Siconv/Siaf 
 

6.4.4 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 

repasse 

Quadro 6.4.4 Visão Geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse. 

 
Posição 31/12/14 

em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Nacional do Consumidor 

CNPJ: 003944940100-18 UG/GESTÃO: 200400/00001 

Instrumentos Exercício da 
Prestação das 

Contas 
Quantitativos e Montantes Repassados 

Convênios 
Contratos 
de Repasse 

Quantidade de Contas Prestadas     

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Contas 
Analisadas 

Montante Repassado (R$)     

Quantidade     

Com Prazo de 
Análise ainda 
não Vencido 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado (R$)     

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Contas 
Analisadas 

Montante Repassado (R$)     

Quantidade     

2014 

Com Prazo de 
Análise 
Vencido 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado (R$)     

Quantidade de contas prestadas 6  

Quantidade Aprovada 5  

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas 
Analisadas 

Montante repassado   

Quantidade   

2013 

Contas NÃO 
Analisadas Montante repassado (R$) 2.894.723,57  

2012 Quantidade de Contas Prestadas 5  
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Quantidade Aprovada 1  

Quantidade Reprovada   

Quantidade de TCE   

Contas 
analisadas 

Montante Repassado   

Quantidade   

 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado  2.996.240,76  

Quantidade   Exercício 
Anterior a 2012 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado 1.217.673,77  

Fonte: Siconv / Siaf 
 

6.4.5 Análise crítica 

Com a institucionalização da Secretaria Nacional do Consumidor e buscando a efetividade da 

Política Pública Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, surgiu a necessidade de estruturar e 

sistematizar as ações da área de convênios. Criado em 2012, o Núcleo de Acompanhamento de 

Projetos e Convênios, atual Setor de Prestação de Contas, tem sua atuação pautada na estruturação de 

um novo modelo de gestão de convênios que se revele capaz de dar continuidade aos trabalhos 

permanentes de acompanhamento e fiscalização dos processos, de estabelecer um fluxo contínuo de 

análise de prestação de contas e de elaborar editais de chamamento público visando a execução da 

política pública de forma descentralizada por meio de transferências voluntárias. 

 O Exercício 2012 foi o primeiro ano de atuação do recém criado Serviço de Prestação de 

Contas (SEPC) da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON). O Setor de Prestação de Contas 

abarcou os convênios da antiga Secretaria de Direito Econômico (SDE) e do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), cuja gestão passou a ser do Gabinete da 

SENACON. Em seu primeiro ano de existência, o SEPC procurou estruturar-se da melhor maneira 

possível para acompanhar todas as áreas e etapas técnicas que envolvem o ciclo de convênios. 

 

1. HISTÓRICO 

PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

Os primeiros convênios celebrados pela Secretaria de Direito Econômico – SDE, atual 

Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, tinham a temática do consumidor sob a ótica do 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci. As três ações da SDE no 

Pronasci tinham por objetivo introduzir a prática da proteção e defesa do consumidor como vetor de 

promoção da cidadania e redução dos fatores que contribuíam para a violência nas áreas definidas 

pelo programa. As ações foram as seguintes: 
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a) Canal Comunidade: aproximação dos Procons dos consumidores das áreas abrangidas 

pelo Programa para que esses cidadãos tivessem acesso aos canais formais de solução dos seus 

conflitos de consumo; 

b) Geração Consciente: iniciativas para levar o conhecimento e estimular a cultura da 

observância dos direitos dos consumidores, sobretudo junto ao público jovem; 

c) Monitoramento Cidadão: realização de estudos e construção de estratégias de 

enfrentamento de problemas relacionados aos serviços essenciais nas áreas conflagradas. 

Do período compreendido entre 2008 a 2010, foram celebrados trinta convênios, dos quais 

vinte e cinco com Procons estaduais, três municipais e três organizações da sociedade civil, 

totalizando a transferência de R$ 19.911.831,39.  

PLANDEC – Plano Nacional de Consumo e Cidadania 

Fortalecimento do Sistema Nacional do Consumidor 

Em 30 de agosto de 2013, no âmbito do Plano Nacional de Consumo e Cidadania – Plandec, 

instituído pelo Decreto 7.963, de 15 de março de 2013, a Secretaria Nacional do Consumidor lançou 

o Edital de Chamada Pública nº 03/2013, que teve como objeto selecionar projetos de ampliação do 

atendimento ao consumidor no Brasil, por meio das seguintes ações: 

a) fortalecimento dos órgãos coordenadores da Política Estadual de Defesa do Consumidor; 

b) implantação de canais não-presenciais de atendimento aos consumidores; 

c) criação de postos de atendimento dos órgãos estaduais de defesa do consumidor nos 

municípios; e 

d) criação de órgãos municipais de defesa do consumidor integrados ao Sistema Nacional de 

Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC). 

Foram celebrados oito convênios com os Procons por meio de secretarias de governo dos 

seguintes estados: Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, com transferência total de R$ 4.170.570,35 convênios encontram-se em 

plena vigência.  

PLANDEC – Plano Nacional de Consumo e Cidadania 

Promoção da participação social junto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Recentemente, a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON lançou o seu segundo 

edital: o Edital de Chamada Pública nº 01, de 4 de setembro de 2014, no âmbito do Plandec, teve 

como objeto selecionar projetos voltados para o fortalecimento da participação social na defesa dos 
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consumidores por meio do financiamento de ações de educação para o consumo, na temática da 

educação financeira a serem executados por entidades sem fins lucrativos com atuação na área de 

defesa do consumidor. Dos projetos apresentados 2 (dois) foram selecionados totalizando um aporte 

financeiro de R$ 299.563,93 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

noventa e três centavos) com a execução programada para o exercício de 2015. 

A SEPC otimizou os esforços na criação de estruturas de controle e gerenciamento nas 

seleções das propostas desde a abertura do edital até a celebração dos instrumentos jurídicos, sem 

perder de vista as obrigações pretéritas herdadas a partir da criação desse setor de prestação de 

contas. 

Em que pese ainda não ter uma estrutura de coordenação compatível com as obrigações e as 

responsabilidades que lhe são afetas, a SEPC planejou sua atuação para o exercício vigente de forma 

racional, potencializando ao máximo a infraestrura e os recursos humanos disponíveis.  

Com relação ao Quadro 5.4.4, no que concerne ao registro “Contas Analisadas”, convém 

destacar que falta um campo que indique as prestações de contas que estão em processo de análise, 

com diligências emitidas, documentação complementar em análise e com algumas, inclusive, em 

processo de encerramento de contas.   

Concluindo, registre-se que atualmente há uma única prestação de contas reprovada no 

âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor e ressalte-se que todos os trâmites inerentes à 

Portaria Interministerial nº 507/2011 foram adotados. Contudo, não foi possível realizar a abertura 

de Tomada de Contas Especial tendo em vista que o valor do instrumento, mesmo atualizado e 

corrigido monetariamente, não alcançava o montante de R$ 75.000,00 estabelecido pela Instrução 

Normativa nº 71/2012 do Tribunal de Contas da União, art. 6º, inciso I. 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 

Preliminarmente, registre-se que a coordenação e o acompanhamento das atividades de 

administração, pagamento e desenvolvimento dos servidores em exercício na Secretaria Nacional do 

Consumidor - SENACON são de competência da CGRH/SPOA/SE. 

* O item 7.2, da parte A do anexo II da DN TCU nº 134/2013, não se aplica a essa unidade 

jusrisdiconada, a informação consta no Relatório da Coordeção-Geral de Recursos Humanos e da 

Coordenação-Geral de Logística do Ministério da Justiça. 

* Os quadros 6.1.4.2, 6.2.1 e 6.2.2, não se aplican a essa unidade jusrisdiconada. 

* O item 58 da parte B do anexo único da Portaria nº 90/2014, da DN TCU nº 134/2013, 

encontra-se nessa parte por determinação da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI do 

Ministério da Justiça. 

 

7.1 Estrutura de pessoal da unidade 

7.1.1 Demonstração e distribuição da força de trabalho à disposição da unidade 

jurisdicionada 

7.1.1.1 Força de trabalho da UJ 

Quadro 7.1.1.1 Força de trabalho da UJ 

Lotação 
Tipologias dos Cargos 

Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 
33 46 7 6 

1.1. Membros de poder e agentes políticos 
0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 
33 46 7 6 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 
33 33 7 5 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 
Não há 8 0 1 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 
Não há 0 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 
Não há 5 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 
0 0 0 0 
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3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 
Não há 27 5 6 

4. Total de Servidores (1+2+3) 
33 73 12 12 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

 

7.1.1.2 Distribuição da lotação efetiva 

Quadro 7.1.1.2 Distribuição da lotação efetiva 

Lotação Efetiva 
Tipologias dos Cargos 

Área Meio Área Fim 

1. Servidores de Carreira (1.1) 
18 28 

1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 
18 28 

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão 
17 16 

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado 
0 8 

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório 
0 0 

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 
1 4 

2. Servidores com Contratos Temporários 
0 0 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 
3 24 

4. Total de Servidores (1+2+3) 
21 52 

 

7.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratrificadas da UJ 

Quadro 7.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

Lotação Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 

1.   Cargos em Comissão 
39 38 8 9 

1.1. Cargos Natureza Especial 
0 0 0 0 

1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior 
39 38 8 9 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 
Não há 7 3 3 
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1.2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 
Não há 2 0 0 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 
Não há 2 0 0 

1.2.4. Sem Vínculo 
Não há 27 5 6 

1.2.5. Aposentados 
Não há 0 0 0 

2. Funções Gratificadas 
0 0 0 0 

2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 
Não há 0 0 0 

2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 
Não há 0 0 0 

2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas 
Não há 0 0 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  
39 38 8 9 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 
* Número de cargos comissionados e funções gratificadas aprovado pelo Decreto nº 6.061/2007, e suas alterações. 
 

 

7.1.1.4 Análise crítica dos quadros 6.1.1.1 a 6.1.1.3 

O Quadro de Pessoal do Núcleo Central do Ministério da Justiça conta com um quantitativo 

reduzido de servidores para a implementação de projetos e ações de crescente complexidade, o que impacta 

também a Secretaria Nacional do Consumidor no que diz respeito a força de trabalho frentes às necessidades 

da unidade. 

 

De acordo com o perfil etário dos servidores em exercício na SENACON, observa-se que a 

seguinte distribuição: 26,02%, 34,25%, 17,81%, 16,44% e 5,48% nas faixas “até 30”, “de 31 a 40”, “de 41 a 

50”, “de 51 a 60” e “acima de 60” anos, respectivamente, causando preocupação na Administração, pois há 

risco de evasão de servidores, seja pelos mais novos que buscam melhores oportunidades de salários, seja 

pelos mais velhos que podem sair a qualquer momento pelo instituto da aposentadoria. 

 

Por exemplo, do total de 33 (trinta e três) servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ em 

exercício na Unidade, 12 (doze) completaram ou completarão os requisitos para aposentadoria até o ano de 

2018, representando 36,36% do pessoal efetivo. 

 
Por outro lado, o MJ vem buscando alternativas para recompor a força de trabalho das unidades 

integrantes da Pasta, tais como pedido de concurso público e plano de carreiras.  Todavia, algumas ações 

fogem da governabilidade do órgão. 

 



 63 

7.1.2 Qualificação e capacitação da força de trabalho 

O Ministério da Justiça, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Humanos vem, 

há alguns anos, investindo na capacitação de seu quadro de pessoal, por meio de cursos, oficinas e 

outras ações que possibilitem o desenvolvimento profissional, a qualificação e requalificação de 

seus servidores. 

No ano de 2014, foi realizado o levantamento das necessidades de capacitação junto às 

unidades administrativos do MJ, cujos temas mais demandados foram licitações, contratos, 

convênios e prestação de contas, execução orçamentária e financeira, atendimento ao público e 

qualidade de vida no trabalho. No caso da Secretaria de Direito do Consumidor, foram concedidas 

40 (quarenta) oportunidades de capacitação aos servidores, sendo 27 (vinte e sete) em cursos e 13 

(treze) em seminários. 

 

Além disso, o MJ oferece oportunidades de capacitação de longa duração por meio dos 

seguintes programas: Bolsa Universitária (custeio de até 50% da mensalidade do curso de 

graduação); Bolsas Integrais de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado; Curso de inglês 

ministrado pelo Centro Cultural Thomas Jefferson; e Programa de Incentivo à Participação em 

Cursos de Idioma Estrangeiro (custeio de até 50% da mensalidade, até o limite máximo de R$ 

200,00). 

 

Dessas ações, houve a participação de 5 (cinco) servidores da SENACON no curso de 

inglês. 

 

No que se refere ao grau de escolaridade, 24,66%, 65,75%, 5,48%, 2,74% e 1,37% dos 

servidores da SENACON possuem, respectivamente, “Segundo grau ou técnico”, “Ensino 

Superior”, “Aperfeiçoamento, Especialização ou Pós-Graduação”, “Mestrado” e “Doutorado”. 
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7.1.3 Custos de pessoal da unidade jurisdicionada 

Quadro 7.1.3 Custos do pessoal 

 Despesas Variáveis  

Tipologias/ Exercícios  Vencimentos e 
Vantagens Fixas   Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações   Benefícios Assistenciais e 

Previdenciários  
 Demais Despesas 

Variáveis  

 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões Judiciais   Total  

Membros de poder e agentes políticos 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exercícios 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

2014 897.774,36 330.659,27 1.035.890,49 57.729,07 149.159,95 112.862,22 24.321,65 0,00 0,00 2.608.397,01 
Exercícios 

2013 849.598,87 333.169,11 820.844,90 55.639,44 141.988,00 116.673,45 32.190,39 6.222,22 0,00 2.356.326,38 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

2014 0,00 149.850,95 12.787,18 8.146,06 0,00 2.433,69 0,00 0,00 0,00 173.217,88 
Exercícios 

2013 0,00 159.264,37 14.897,84 3.341,46 0,00 2.433,60 7.644,69 1.977,22 0,00 189.559,18 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública(exceto temporários) 

2014 0,00 1.553.072,53 129.796,13 44.455,96 175.924,39 21.172,98 28.621,93 1599.42 0,00 1.953.043,92 
Exercícios 

2013 0,00 1.388.933,99 111.773,62 31.214,53 135.419,44 30.509,10 13.208,09 1.781,75 0,00 1.712.840,52 

Servidores cedidos com ônus 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exercícios 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores com contratotemporário 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exercícios 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
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7.1.4 Irregularidades na área de pessoal 

7.1.4.1 Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos. 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o controle de possíveis acumulações vedadas de cargos, 

funções e empregos públicos é realizado pelo órgão central do SIPEC – Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por dois meios: 

 

a) Parametrização no Sistema de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, no qual é 

bloqueado a operação de cadastramento de um novo vínculo funcional, quando detectada a ocorrência de 

ocupação de um cargo público não acumulável no âmbito da Administração Pública Federal, direta e 

autárquica. 

 

b) Cruzamento das bases de dados do SIAPE com os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS, que se detectado algum possível caso, é encaminhado ao órgão de exercício do respectivo 

servidor para verificação. 

 

Em ambas situações, a possível ocorrência deve ser apurada por meio de processo administrativo, 

no qual é assegurado o contraditório e a ampla defesa ao servidor. 

 
Destaca-se ainda, que no âmbito interno, o servidor no momento da posse em cargo público 

apresenta declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, respeitando as 

situações previstas na Constituição Federal e que caso faça alguma declaração inverídica, essa pode agravar 

a situação do servidor. Ademais o servidor se compromete a comunicar à CGRH/MJ, qualquer alteração que 

vier a ocorrer em sua vida funcional e de que está ciente de que declarar falsamente é crime previsto em Lei. 

 

Desta forma, considera-se que o controle adotado no âmbito do SIPEC tem sido útil e eficiente. 

No exercício de 2014 não foi detectada nenhuma ocorrência de possível acumulação 

vedada de cargos, funções e empregos públicos. 
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7.1.4.2 Terceirização irregular de cargos 

Quadro 7.1.4.2 Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade 
jurisdicionada 

 

Quantidade no Final do 
Exercício 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de 
Cargos do Órgão em que há Ocorrência de 

Servidores Terceirizados 2014 2013 2012 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 

           

            

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

 

 

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas 

O déficit de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça agravou-se, principalmente, 

pela ausência de concurso público para este órgão nas décadas de 80 e 90, contrapondo com o gradativo e 

significativo aumento das atribuições institucionais da Pasta ao longo desse mesmo período. 

Não obstante a realização de concursos públicos nos anos de 2009 e 2013, os quantitativos 

autorizados foram aquém do número necessário de servidores. Destaca-se que, o concurso público de 2009 

teve como objetivo a substituição dos prestadores de serviços considerados como impróprios por servidores, 

que já não eram suficientes para fazer frente à notória ausência de servidores públicos, então verificada no 

Ministério da Justiça. 

Já com relação ao concurso de 2013, do total de 838 (oitocentas e trinta e oito) vagas solicitadas, só 

foram autorizadas, pela Portaria MP nº 592, de 10 de dezembro de 2012, 110 (cento e dez) vagas, sendo 10 

(dez) de Administrador, 95 (noventa e cinco) de Analista Técnico-Administrativo, 1 (uma) de Contador e 4 

(quatro) de Economista, sob alegação de restrições orçamentárias. 

Entretanto, os servidores do Quadro de Pessoal do MJ são integrantes do Plano Geral do Poder 

Executivo - PGPE e percebem uma das mais baixas remunerações do Serviço Público Federal, trazendo 

como conseqüências: considerável índice de desistência à posse no cargo efetivo e evasão de servidores 

qualificados. 

Do concurso público de 2009, de um total de 604 (seiscentos e quatros) cargos oferecidos 

(considerando as 450 vagas iniciais e 154 vagas excedentes), apenas 359 (trezentos e cinquenta e nove) 

vagas estão providas no MJ (posição: 31/12/2014), em face da grande oferta de cargos públicos com 

remunerações melhores, inclusive no Poder Executivo Federal. 

Com referência ao concurso público de 2013, cujos provimentos iniciaram a partir de março de 

2014, apresenta-se o índice de 30% de desistência dos candidatos para assumir o cargo público. Além disso, 

13% dos candidatos empossados solicitaram vacância do cargo (posição 31/12/2014). 
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Diante desse cenário e considerando a carência de servidores, o MJ encaminhou em 2013, e 

novamente em 2014, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedidos de autorização para 

realização de concurso público, conforme quadro a seguir, mas ambos pedidos foram indeferidos, sob a 

alegação de que os Projetos de Lei dos exercícios de 2014 e 2015, encaminhados ao Congresso Nacional, 

não contemplaram recursos orçamentários para a implementação das referidas propostas. 

 

Cargo Nível Quantitativo - Pedido 2013 Quantitativo - Pedido 2014 

Agente Administrativo NI 200 200 

Arquiteto NS - 05 

Contador NS - 05 

Engenheiro NS 04 10 

Estatístico NS - 05 

Técnico em Comunicação Social NS - 10 

TOTAL 204 235 

 
Além disso, foi pleiteada a autorização para nomeação dos candidatos excedentes, até o limite de 

50% do quantitativo inicial de vagas do concurso público de 2013, totalizando 57 (cinquenta e sete) cargos 

para o Núcleo Central do MJ, tendo sido indeferida a solicitação, em dezembro de 2014, por questões 

orçamentárias. 

 Verifica-se que no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça, há uma concentração de servidores 

ocupantes de cargo de nível superior na classe inicial. Já no caso dos servidores de nível intermediário, a 

concentração acontece na classe final. Em ambas situações, esses aspectos tornam-se um fator preocupante 

para os gestores do MJ, porque há possibilidade de evasão de servidores, seja por posse em outro cargo 

inacumulável ou aposentadoria, dentre outras modalidades de vacâncias. 

Com relação às possíveis aposentadorias, 226 (duzentos e vinte e seis) servidores completaram ou 

estão prestes a completar os requisitos para aposentadoria até o ano de 2018. Embora a possibilidade dessas 

aposentadorias acontecerem na totalidade seja mínima, cada vez que um servidor se aposenta, agrava mais a 

situação do déficit de pessoal, pois não há a reposição de imediato. 

A fim de estabelecer uma política de remuneração capaz de manter o quadro de pessoal desta Pasta, 

o MJ encaminhou em 2012 e 2013, respectivamente, as seguintes propostas: 

- Plano de Gratificações composto pela Gratificação de Apoio à Execução de Políticas de Justiça, 

Segurança e Cidadania - GAJUSC e pela Gratificação de Desempenho de Apoio à Execução de Políticas de 

Justiça, Segurança e Cidadania – GDAJUSC; e 
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- Plano de Carreira: constituído pelos cargos de Analistas e Técnicos de Justiça, Cidadania e 

Segurança Pública (a serem criados) e demais cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário 

e auxiliar, cujos titulares encontram-se lotados nas Unidades do Núcleo Central do MJ, que seriam 

enquadrados no novo plano, salvo manifestação irretratável, mantendo-se as denominações e as atribuições 

do cargo já definidas por legislação específica. 

Todavia, ambos pedidos foram indeferidos sob a alegação de que as atuais diretrizes 

governamentais são no sentido de não se instituir novas gratificações específicas para determinado grupo de 

servidores de órgão ou entidade nem novos planos de carreiras e cargos específicos para órgão ou entidades 

da Administração Pública Federal. No caso das gratificações, evita-se o aumento das distinções 

remuneratórias no âmbito da Administração Pública Federal. Já no caso dos planos de carreiras, busca-se 

privilegiar a transversalidade, no sentido de que os servidores de um plano de carreiras e cargos existente 

possam ser alocados de acordo com as necessidades de cada órgão. 

Em razão da necessidade de constituir um Quadro de Pessoal permanente e qualificado que possa 

dar continuidade às ações governamentais, novamente o MJ, no exercício de 2014, submeteu a proposta do 

Plano de Gratificações, por meio do Aviso nº 653, de 30 de maio de 2014, o qual encontra-se em análise no 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Em que pese todas as dificuldades encontradas, esta Pasta continua empenhada a reduzir o déficit 

da força de trabalho das unidades integrantes do MJ, incluindo a SENACON. 

 

7.1.6 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 

 

- Absenteísmo 

 

O indicador gerencial “absenteísmo”, utilizado no Núcleo Central do Ministério da Justiça, busca 

medir as ausências dos servidores, no qual são computados todos os tipos de afastamentos, inclusive aqueles 

considerados por lei como de efetivo exercício, tais como: licença para tratamento da própria saúde, licença à 

gestante, licença casamento, licença falecimento, dentre outras. 

Para se obter esse índice é utilizada a fórmula: 

ABS:        nº de dias de ausências               ,   em que: 

             nº de servidores x nº de trabalho 

nº de dias de ausências = quantidade de dias de ausências dos servidores no exercício de 2014. 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 

nº de dias de trabalho = quantidade de dias no ano. 

Ressalte-se, que no item “nº de dias de trabalho” será considerado o número de 365 dias 

correspondente ao um ano civil (sem excluir os dias não úteis), uma vez que vários afastamentos dos 
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servidores embora tenham incidência em finais de semana ou feriados, são computados como “efetivo 

exercício”. 

Olhando a realidade do Ministério da Justiça, como parâmetro, entendemos que um índice de 

absenteísmo aceitável seria em torno de 5%, pelos seguintes aspectos: 

a) Antes do exercício de 2010, os últimos provimentos para os cargos efetivos se deram da seguinte 

forma: em 1988, mediante concurso público (processo seletivo para todo o Poder Executivo Federal) 

promovido pelo extinto Departamento de Administração de Serviço Público - DASP; em 1994, por meio de 

aproveitamento dos candidatos habilitados nos concursos públicos efetuados pelos Ministérios da Marinha 

(hoje Comando da Marinha) e do Ministério da Educação; e ano de 1998, para as vagas remanescentes de 

Técnico de Contabilidade e Técnico em Assuntos Educacionais, o que contribuiu para uma concentração de 

1/4 (um quarto) dos servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ na faixa etária acima de 51 anos. 

Naturalmente, essa concentração contribui para estipular um índice diferenciado, pois é comum que à 

medida que as idades avancem, alguns problemas de saúde também sobressaiam.  

b) Com a nomeação e posse de novos servidores em cargos efetivos, em virtude de habilitação em 

concurso público promovido por este Ministério, houve também uma concentração de 60% do efetivo nas 

faixas etárias abaixo de 40 anos. Parte desse grupo são mulheres que estão em fase reprodutiva, podendo se 

afastar por licença à gestante por até 180 dias (concessão inicial e prorrogação), o que também contribui para 

estipulação aceitável de 5%.  

Considerando a meta fixada, foi calculado o índice de absenteísmo da SENACON, por meio da 

fórmula acima mencionada, no qual chegou-se ao seguinte resultado: ABS: [607 / (73 x 365)] x 100 = 

0,27%, o qual conclui-se que está dentro do padrão aceitável. 

 

- Acidentes de trabalho 

 

No Núcleo Central do Ministério da Justiça, o número de acidentes de trabalho é pequeno, levando 

em consideração os últimos 3 (três) exercícios, sendo que no ano de 2014 houve apenas 1 (um) caso no total.   

Para as unidades do Ministério da Justiça, em que ocorreram os eventos, a CGRH/MJ formulou a 

seguinte fórmula: 

AT = (nº de casos x 100), em que: 

            nº de servidores 

nº de casos = quantidade de acidentes de trabalho. 

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

Considerando a natureza dos cargos efetivos que compõem o Quadro de Pessoal do MJ, bem como 

as atividades desenvolvidas, podemos dizer que o nível de risco no trabalho é pequeno, se tomarmos por 

referência outros cargos da Administração Pública, como os de carreira policial. Entretanto, como há fatores 
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que não estão ao alcance da governabilidade da Pasta, como, por exemplo: acidente no percurso residência-

trabalho e vice-versa, considera-se aceitável um índice de até 2%, sendo que o ideal seria que não 

ocorressem casos de acidente de trabalho. 

No exercício de 2014, na SENACON, não houve caso de acidente de trabalho. 

 

- Doenças Ocupacionais 

 

Observando-se o Código Internacional de Doenças – CID, foram levantados os afastamentos que 

podem ter sido provocados por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Considerando a 

complexidade do tema, foi estipulado para o exercício de 2014, que o índice aceitável seria de até 5%.  

Destaca-se que, no âmbito do Núcleo Central do MJ, a principal causa de afastamento tem relação 

com doença do aparelho locomotor. Há também ocorrências de transtornos mentais e comportamentais. 

Todavia, por ser uma questão sigilosa tratada apenas no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 

do Servidor – SIASS, não é possível identificar os CID por Unidades, tão somente classificar como doença 

ocupacional ou não. 

Para se obter o índice de Doenças Ocupacionais é utilizada a seguinte fórmula: 

DO: (nº de servidores com doenças ocupacionais x 100), em que: 

                              nº de servidores 

nº de servidores com doenças ocupacionais = quantidade de servidores que tiveram doenças 
classificadas pelo CID como doenças ocupacionais. 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 

No exercício de 2014, na SENACON, não houve caso de doença ocupacional. 

 

- Rotatividade 

 

Para mensurar o índice de rotatividade, a CGRH/MJ utiliza a seguinte fórmula: 

ROT: (entrada + saída)/2 x 100, em que: 

        nº de servidores 

entrada = quantidade ingressos na Unidade. 

saída = quantidade de egressos na Unidade.  

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 
A rotatividade é um assunto que sempre desperta preocupação na organização, pois quando o 

índice é alto, possivelmente há reflexo na produtividade do trabalho. Todavia, caso isso ocorra, a instituição 

deve detectar as possíveis causas determinantes que impactam na mensuração deste indicador. 
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No caso do Ministério da Justiça, na mensuração do índice de rotatividade, são considerados os 

seguintes aspectos: 

a) Os cargos de Direção e Assessoramento e Assessoramento Superior - DAS, são de livre 

provimento, podendo haver, sempre que houver interesse público, a nomeação e exoneração dos seus 

ocupantes, a qualquer tempo, o que contribui para elevação do índice; e 

b) Os cargos efetivos do MJ estão inseridos no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, 

que é um dos Planos de Cargos com os menores salários na Administração Pública. Com isso, os servidores 

buscam constantemente outros cargos públicos, com melhores remunerações, inclusive no próprio Poder 

Executivo. 

Assim, embora o ideal seja um índice de rotatividade de 10%, uma vez que o ingresso de pessoas 

também traz benefícios para a organização, oxigenando o ambiente de trabalho, com a introdução de novos 

conhecimentos e habilidades, há aspectos que fogem à governabilidade da instituição. 

Utilizando-se a fórmula acima mencionada, em que: ROT = {[(12+12)/2]/73x100}, obtém-se um 

índice de rotatividade de 16,44%. 

 
- Disciplina 

 

De acordo com as normas legais, para aqueles servidores que não cumprem seus deveres 

funcionais, poderão ser aplicadas penalidades disciplinares de advertência, suspensão, demissão, destituição 

de cargo em comissão, dentre outras. 

A questão envolve conduta do profissional e o ideal é que não haja nenhum caso. 

Para medir esse índice, a CGRH/MJ utiliza a seguinte fórmula: 

DISC: nº de penalidades   ,  sendo: 

      nº de servidores 

nº de penalidades = quantidade de penalidades (advertência, suspensão, demissão, destituição de 

cargo em comissão, dentre outras). 

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

No exercício de 2014, não houve nenhuma ocorrência de penalidade envolvendo servidor da 

SENACON. 

- Aposentadoria versus reposição do quadro 

 

A CGRH está trabalhando no sentido de verificar um indicador mais eficiente quanto à reposição 

do quadro, tendo em vista que a maioria das aposentadorias é de cargos de nível médio e os cargos 

autorizados para provimento são de nível superior. 
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7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários 

7.2.1 Contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância 

Quadro 7.2.1 Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome:  
UG/Gestão: CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 
Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Período Contratual de 

Execução das 
Atividades Contratadas F M S 

Ano do 
Contrato Área Natureza Identificação 

do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
Início Fim P C P C P C 

Sit. 

                            
Observações: 

LEGENDA  
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte:  

 

7.2.2 Locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do 

órgão 

Quadro 7.2.2 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

 

Unidade Contratante 

Nome: 

UG/Gestão: CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Período 
Contratual de 
Execução das 

Atividades 
Contratadas 

F M S 
Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação 

do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Início Fim P C P C P C 

Sit. 

              

Observações: 
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LEGENDA  

Área: 

1. Segurança; 

2. Transportes; 

3. Informática; 

4. Copeiragem; 

5. Recepção; 

6. Reprografia; 

7. Telecomunicações; 

8. Manutenção de bens móvies 

9. Manutenção de bens imóveis 

10. Brigadistas 

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

12.  Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) 
Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo 
Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; 
(C) Efetivamente contratada. 

Fonte: 

 

7.1.2.3 Análise crítica dos itens 6.2.1 e 6.2.2 

* Os itens 7.2.1 e 7.2.2, são a cargo da Coordenação-Geral de Logística do Ministério da 

Justiça e fazem parte daquele Relatório. 

 

7.2.4 Contratação de estagiários 

Os estagiários alocados na SENACON são administrados pela Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva. 

Quadro 7.2.4 Composição do quadro de estagiários 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 
Nível de escolaridade 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1. Nível superior 
20 15 15 19 154.016,60 

1.1  Área Fim 
20 15 15 19 154.016,60 

1.2 Área Meio 
00 00 00 00 0,00 

2. Nível Médio 
07 08 09 08 35.552,26 

2.1 Área Fim 
00 00 00 01 810,00 

2.2 Área Meio 
07 08 09 07 34.742,26 

3.  Total (1+2) 
27 23 24 27 189.568,26 
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Análise Crítica: A contratação de estagiários para participarem do Programa de Estágio deste MJ segue as 
disposições contidas no Capítulo VI, da Portaria nº 1678, de 15 de novembro de 2012, que regulamentou o referido 
programa no âmbito deste Núcleo Central. 

Ressalta-se, que a contratação de estagiários de nível médio, em sua maioria, dar-se-á para a realização de atividades 
de apoio e operacional, tais como aquelas desempenhadas pelos protocolos, a saber, tramitação e entrega de 
documentos. 

Todavia, as contratações de estagiários de nível superior, em sua grande maioria, destina-se ao apoio às atividades 
finalísticas das unidades administrativas do órgão, obedecendo à grade curricular do estagiando. 

Na oportunidade, destaca-se, que há uma grande rotatividade de estagiários, o que pode ser explicado pelo valor da 
bolsa estágio. 

 

7.3 Informações sobre contratos 

  * As informações fazem parte do Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos do Ministério da Justiça. 
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7.4 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE EXECUTAM ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL, COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES NA MODALIDADE 
“PRODUTO”. 

7.4. Contratação de consultores na modalidade “produto” 

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01440/2012 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria técnica especializada, na modalidade produto, para realizar 
estudos avaliativos e propositivos voltados a higienização, atualização tecnológica e migração das bases de dados, em 
MySQL, do sistema Sindec, nas unidades credenciadas a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) em todo 
território nacional, visando garantir integridade referencial, melhor desempenho e maior segurança da informação, 
atualizando as tabelas de classificação do sistema e o banco de dados nacional do Sindec (Microsoft SQL Server). 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

14/11/2012 25/06/2013 06/11/2013 R$ 192.000,00 - R$ 115.200,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Relatório de análise avaliativa da migração do 
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) MySQL da 
versão 4.01 para a versão 5.5 do Sindec, com cópia anexa dos 
scripts utilizados. 

R$ 28.800,00 11/12/2012 

Produto 2 – Relatório de análise avaliativa do modelo de dados 
(Modelo Entidade Relacionamento - MER) do Sindec, com cópia 
anexa do diagrama de entidade de relacionamento (Power 
Designer) e dicionário de dados. 

R$ 9.600,00 18/12/2012 

Produto 3 – Relatório de análise avaliativa e propositiva da 
integridade referencial das bases transacionais (OLTP) de todas as 
unidades credenciadas a Senacon, identificando divergências de 
dados e relacionamentos a corrigir, visando à higienização de 
todas as bases, com cópia anexa dos scripts utilizados nos 
processos de análise, qualificação dos dados e teste. 

R$ 38.400,00 19/02/2013 

Produto 4 – Relatório de análise propositiva de modelo de dados 
(Modelo Entidade Relacionamento - MER) e análise propositiva 
de uniformização e atualização do módulo de relatórios do 
sistema, de acordo com as novas tabelas de classificação do 
Sindec e com o módulo de reclamação eletrônica, com cópia 
anexa dos scripts utilizados no módulo de relatórios, do diagrama 
de entidade de relacionamento e (Power Designer) dicionário de 
dados. 

R$ 19.200,00 12/03/2013 



 76 

Produto 5 – Relatório de análise propositiva da adequação do 
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) MySQL 5.5, das 
bases transacionais (OLTP) de todas as unidades credenciadas a 
Senacon, de acordo com as novas tabelas de classificação do 
Sindec, com as bases de dados CNPJ Brasil e Correios, que o 
sistema utiliza, e com o módulo de reclamação eletrônica, com 
garantia da integridade referencial via banco, ganho de 
desempenho e segurança, com cópia anexa dos scripts utilizados 
nos processos de análise, qualificação dos dados e teste. 

R$ 48.000,00 16/04/2013 

Produto 6 – Relatório de análise avaliativa e propositiva de 
modelo de dados (Modelo Entidade Relacionamento - MER) do 
banco de dados Sindec Nacional e análise avaliativa e propositiva 
para adequação dos processos de atualização (coleta e carga) do 
Sindec Nacional, Microsoft SQL Server 2008, considerando a 
atualização do SGBD MySQL 5.5, o novo modelo de dados do 
sistema, a inclusão ou desativação de credenciadas e a 
higienização das bases transacionais (OLTP) de todas as unidades 
credenciadas a Senacon, com garantia de redução do tempo de 
processamento e integridade dos dados de acordo com as bases 
das credenciadas, com cópia anexa dos scripts utilizados nos 
processos de análise e teste, do diagrama de entidade de 
relacionamentos (Power Designer) e dicionário de dados. 

R$ 28.800,00 21/05/2013 

Produto 7 – Relatório de análise propositiva de arquitetura e 
banco para a versão 2.0 do Sindec, considerando o estudo 
realizado, identificando necessidades de serviços de tecnologia da 
informação, requisitos de software e hardware, em plataforma 
livre e proprietária, e possíveis gargalos, visando alta 
disponibilidade, integridade dos dados, desempenho e segurança, 
com diagrama de entidade de relacionamento (Power Designer) e 
dicionário de dados. 

R$ 19.200,00 25/06/2013 

Produto 1 – Relatório de análise avaliativa da migração do 
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) MySQL da 
versão 4.01 para a versão 5.5 do Sindec, com cópia anexa dos 
scripts utilizados. 

R$ 28.800,00 11/12/2012 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Humberto Jacobina de Andrade CPF: 539.128.881-91 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01036/2013 
Objetivo da Consultoria: Contratar consultoria especializada para auxiliar a Secretaria Nacional do Consumidor 
(SENACON) na elaboração de publicação sobre Consumo e Turismo. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

20/09/2013 05/12/2013 R$ 26.000,00 - R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Revisão de textos sobre Consumo e Turismo 
produzidos por especialistas da área 

R$ 5.000,00 20/10/2013 

Produto 2 - Tradução para a língua portuguesa, dos textos que 
forem escritos em língua estrangeira, conforme o caso; 

R$ 15.000,00 20/11/2013 

Produto 3 – Compilação dos textos sobre Consumo e Turismo 
encaminhados por especialistas da área de modo a elaborar 
publicação sobre Consumo e Turismo 

R$ 6.000,00 05/12/2013 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Ardyllis Alves Soares CPF: 646.964.753-04 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 00169/2013 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria técnica especializada, na modalidade produto, para realizar 
estudos avaliativos e propositivos voltados a atualização tecnológica e adequação do Sindec, em ASP (Active Server 
Pages), para implementação das novas tabelas de classificação do sistema e para migração do sistema gerenciador de 
banco de dados (SGBD), em MySQL, e automatização do agente de coleta do banco de dados Sindec Nacional, 
Microsoft SQL Server, visando atualização dos temas do mercado de consumo e garantia de integridade, de 
desempenho e de segurança da informação. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

22/01/2013 03/09/2013 09/12/2013 R$ 160.000,00 - R$ 136.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Relatório de análise avaliativa da aplicação Sindec 
para migração do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) 
MySQL da versão 4.01 para a versão 5.5, com cópia anexa dos 
scripts utilizados. 

R$ 24.000,00 15/03/2013 

Produto 2 – Relatório de análise avaliativa da codificação da 
aplicação Sindec, via engenharia reversa, identificando todas as 
suas funcionalidades, regras de negócio, procedimentos de 
controle de acesso, telas, consultas e relatórios. 

R$ 26.000,00 16/08/2013 
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Produto 3 – Relatório de análise avaliativa e propositiva da 
aplicação Sindec de todas as funcionalidades do sistema e 
procedimentos de acesso ao banco de dados, visando a garantia da 
integridade relacional imposta via sistema gerenciador de banco 
de dados, com tratamentos de possíveis erros na operação da 
aplicação, com cópia anexa dos scripts utilizados. 

R$ 18.000,00 

 

16/09/2013 

 

Produto 4 – Relatório de análise avaliativa e propositiva de 
uniformização e atualização do módulo de relatórios da aplicação 
Sindec, análise avaliativa e propositiva dos manuais de instalação 
do Sindec e ferramentas, relatório de análise avaliativa e 
propositiva de autenticação/controle de acesso do sistema e 
análise avaliativa e propositiva da migração das regras de negócio 
(rotinas / funcionalidades do sistema) e consultas do código fonte 
da aplicação para procedimentos armazenados no banco, de 
acordo com o diagrama de entidade de relacionamento da base de 
dados Sindec definido pela Senacon, com as novas tabelas de 
classificação, com as bases de dados CNPJ Brasil e Correios, que 
o sistema utiliza, e com os módulos eletrônicos, com garantia de 
integridade dos dados, de melhoria de desempenho e segurança, 
com cópia anexa dos scripts utilizados. 

R$ 44.000,00 

 

04/11/2013 

 

Produto 5 – Relatório de análise avaliativa e propositiva para 
automatização dos processos de atualização (coleta e carga) do 
Sindec Nacional, considerando a atualização do SGBD MySQL 
5.5, o novo modelo de dados, a inclusão ou desativação de 
credenciadas, a higienização das bases transacionais (OLTP) de 
todas as unidades credenciadas a Senacon, a atualização das novas 
tabelas de classificação, as bases de dados CNPJ Brasil e 
Correios, que o sistema utiliza, e módulos eletrônicos, com cópia 
anexa dos scripts utilizados. 

R$ 32.000,00 25/11/2013 

Produto 6 – Relatório de análise propositiva de arquitetura de 
desenvolvimento para a versão 2.0 do Sindec, considerando o 
estudo realizado, identificando necessidades de serviços de 
tecnologia da informação e requisitos de software e hardware, em 
plataforma livre e proprietária, visando alta disponibilidade, 
desempenho e segurança. 

R$ 16.000,00 

 

09/12/2013 

 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Willon Santos Felix CPF: 835.853.971-15 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01184/2012 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria de Pessoa Jurídica credenciada pela MicroStrategy e 
especializada em ministrar cursos da ferramenta Business Inteligence, com o intuito de apresentar e ensinar aos 
técnicos da Coordenação geral do SINDEC conceitos e recursos desta área e de permitir maior proveito da gestão de 
informação e pesquisas realizadas a partir dos dados do Sindec. 

Período de Vigência Remuneração 
Início Término Total Previsto Total Previsto Total pago no Total pago até o 
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no Contrato no Exercício Exercício Final do Exercício 

16/10/2012 17/12/2012 17/08/2013 R$ 67.400,00 - R$ 67.400,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produtos: 1 Elaborar proposta de plano de trabalho, em função 
deste termo de referência; 2. Ministrar cursos da ferramenta 
MicroStrategy dos perfis Desenvolvedor e Arquiteto; 3. Ministrar 
cursos do Perfil Desenvolvedor, quais sejam, Reporting 
Essentials, Advanced Reporting, Report Service Documents 
Essentials e Dynamic Dashboards, para 06 participantes, a ser 
realizado em Brasília – DF; 4. Ministrar todos os cursos dos perfis 
Arquiteto, quais sejam, Projeto Design Essentials, Advanced 
Projeto Design e Advanced Data Warehousing para 01 
participante.; 5. Certificado aos participantes dos cursos 
ministrados; 6. Relatório final com a consolidação da experiência 
de realização dos cursos, conter uma avaliação pedagógica, 
operacional e um resumo das atividades desenvolvidas. 

R$ 67.400,00 16/12/2012 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Business to Technology Consultoria e analise de 
Sistemas CNPJ: 06.061.285/0001-57 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01080/2013 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para realizar análise de requisitos na construção 
de nova plataforma do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – Sindec, com intuito de garantir 
a sua estabilidade e sustentação. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

20/09/2013 19/09/2014 R$ 210.000,00 R$ 178.500,00 R$ 178.500,00 R$ 178.500,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Relatório de viabilidade de desenvolvimento de 
módulo de atendimento eletrônico para o Sindec. R$ 31.500,00 30/10/2013 

Produto 2 - Relatório de proposição de fluxo do processo de 
Atendimento Eletrônico e dos requisitos para desenvolvimento do 
módulo 

R$ 52.500,00 17/02/2014 
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Produto 3 - Relatório de proposição de integração entre o módulo 
de atendimento eletrônico e o modelo vigente R$ 21.000,00 19/03/2014 

Produto 4 - Relatório de proposição de fluxos do processo de 
permissões, de cadastros e de atendimentos, bem como os 
requisitos para o desenvolvimento desses módulos na nova 
plataforma do Sindec. 

R$ 42.000,00 17/06/2014 

Produto 5 - Relatório de proposição de fluxos do processo de 
audiência, de baixa de atendimento, de reclamação fundamentada 
e de relatórios, bem como os requisitos para o desenvolvimento 
desses módulos na nova plataforma do Sindec. 

R$ 42.000,00 16/08/2014 

Produto 6 - Relatório de proposição de integração entre a nova 
plataforma do Sindec e o modelo vigente. R$ 21.000,00 19/09/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Maria Tereza Alves CPF: 057.213.628-55 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01402/2012 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria técnica especializada com vistas a realizar um diagnóstico 
geral sobre a exposição das principais temáticas do direito do consumidor no Poder Judiciário e, a partir desse 
diagnóstico, desenvolver um conjunto de metodologias de gestão da informação e do conhecimento, bem como ações 
de monitoramento de mercado e advocacy do consumidor, com base na obtenção, tratamento e feedback da 
informação ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). A contratação envolverá a elaboração de 
estudos e boletins técnicos de monitoramento de mercado, além da proposição de ações estratégicas acerca de temas 
especificamente tratados no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e na doutrina consumerista com 
repercussão junto ao Poder Judiciário, especialmente nos Tribunais Superiores e na Justiça Federal. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

02/01/2013 02/01/2014 R$ 107.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1- Relatório Técnico detalhado contendo propostas de 
metodologia e de conteúdos necessários para o acompanhamento 
e monitoramento de ações e decisões judiciais que versam sobre 
direitos do consumidor 

R$ 10.000,00 01/02/2013 

Produto 2- Relatório Técnico detalhado contendo a identificação 
de todas as ações judiciais que versem sobre o direito do 
consumidor em que figure (ou tenha figurado, nos últimos 5 anos) 
como parte processual a União Federal, representada pela 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (hoje 
representada pela Secretaria Nacional do Consumidor, no âmbito 

R$ 15.500,00 02/04/2013 
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deste Ministério da Justiça), como foco específico em ações 
judiciais em curso (ou arquivadas, nos últimos 05 anos) nos 
Tribunais Superiores e Justiça Federal. 
Produto 3 -Relatório Técnico detalhado que apresente um 
diagnóstico, no Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor (SINDEC), das áreas mais demandadas pelos 
consumidores, com possíveis impactos no Poder Judiciário. 

R$ 14.500,00 01/06/2013 

Produto 4 -  Relatório Técnico detalhado com as principais 
demandas no Poder Judiciário relacionadas à temática da proteção 
e defesa dos consumidores, utilizando como base o diagnóstico 
mencionado produto 3. 

R$ 15.500,00 31/07/2013 

Produto 5 - Desenvolver um relatório técnico contendo os 
principais argumentos fáticos e jurídicos utilizados nas decisões 
judiciais referentes aos temas diagnosticados no item 2.2. 

R$ 16.500,00 29/09/2013 

Produto 6. A partir do mapeamento das demandas judiciais 
estratégicas para a SENACON, apresentar um Relatório Técnico 
detalhado contendo um diagnóstico completo de cada demanda e 
propostas de possíveis ações a serem desenvolvidas pela 
Secretaria junto aos magistrados. 

R$ 17.000,00 28/11/2013 

Produto 7 - A partir do mapeamento das áreas mais demandadas 
pelos consumidores, com possíveis impactos no Poder Judiciário, 
apresentar um Relatório Técnico detalhado contendo propostas de 
possíveis atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria para a 
promoção dos direitos do consumidor, com o objetivo de 
promover e desenvolver ações judiciais conjuntas entre órgãos 
que atuam no Poder Judiciário, bem como desenvolver iniciativas 
que envolvam a disseminação de informações relacionadas aos 
direitos do consumidor. 

R$ 18.000,00 02/01/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Camile Ishiwatari CPF: 172.089.868-51 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01035/2013 
Objetivo da Consultoria: Contratar consultoria especializada para realizar diagramação e editoração de material 
educacional da Secretaria Nacional do Consumidor, voltada ao publico em geral e em especial ao consumidor sobre 
os cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, sobre as ferramentas de consultas aos dados do Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e do Sistema Nacional de Alertas Rápidos de Recall. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

20/09/2013 25/05/2014 R$ 74.000,00 R$ 50.000,00 R$ 74.000,00 R$ 74.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 
Descrição Data prevista de Valor 
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entrega 
Produto 1 – Guia educacional sobre cursos da Escola Nacional de 
Defesa do Consumidor R$ 8.000,00 11/10/2013 

Produto 2 – Guia educacional sobre as informações do Sistema 
Nacional de Informações de Defesa R$ 8.000,00 08/11/2013 

Produto 3 – Guia educacional sobre as registros  do Sistema 
Nacional de Alertas Rápidos de Recall R$ 8.000,00 06/12/2013 

Produto 4 – Projeto editorial – criação do projeto gráfico para as 
publicações, com identidade visual (layout), que será utilizado nas 
publicações da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 

R$ 10.000,00 10/01/2014 

Produto 5 – Projeto editorial – criação do projeto gráfico para as 
publicações, com identidade visual (layout), que será utilizado nas 
publicações do Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor. 

R$ 10.000,00 07/02/2014 

Produto 6 – Projeto editorial – criação do projeto gráfico para as 
publicações, com identidade visual (layout), que será utilizado nas 
publicações do Sistema Nacional de Alertas Rápidos de Recall 

R$ 10.000,00 14/03/2014 

Produto 7 – Versão final diagramada de 5(cinco) publicações da 
Senacon (Conteúdos fornecidos pela Senacon) R$ 20.000,00 25/05/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Maysa Bittar Bettarello CPF: 168.702.728-59 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01062/2013 
Objetivo da Consultoria: Consultoria especializada para a criação de Manual MERCOSUL sobre Proteção e Defesa 
do Consumidor e respectivo curso EAD sobre aspectos gerais da legislação e política e instrumentos de proteção e 
defesa do consumidor, mais especificamente considerando a legislação comparada entre os países membros do 
Mercado Comum do Sul, seus respectivos órgãos, entidades, sistemas públicos, institutos e políticas de defesa do 
consumidor. O projeto principal desta consultoria é a elaboração de curso voltado para a capacitação de agentes de 
defesa do consumidor, ou seja, dos funcionários de órgãos, entidades e sistemas congêneres dos países membros do 
Mercado Comum do Sul, a partir de informações fornecidas pelos próprios órgãos de proteção e defesa do 
consumidor com base em Sumário acordado entre os países membros. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

27/09/2013 27/03/2014 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 
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Produto 1 - Relatório sobre informações baseadas no Sumário, 
parte deste Termo de Referência, apresentadas pela Argentina 
com respectivas sugestões; 

R$ 3.000,00 28/03/2014 

Produto 2 - Relatório sobre informações baseadas no Sumário, 
parte deste Termo de Referência, apresentadas pelo Brasil com 
respectivas sugestões 

R$ 3.000,00 30/04/2014 

Produto 3 - Relatório sobre informações baseadas no 
Sumário, parte deste Termo de Referência, apresentadas pelo 
Paraguai com respectivas sugestões; 

R$ 3.000,00 14/04/2014 

Produto 4 - Relatório sobre informações baseadas no Sumário, 
parte deste Termo de Referência, apresentadas pelo Uruguai com 
respectivas sugestões; 

R$ 3.000,00 29/05/2014 

Produto 5 - Relatório sobre informações baseadas no Sumário, 
parte deste Termo de Referência, apresentadas pela Venezuela 
com respectivas sugestões; 

R$ 3.000,00 06/06/2014 

Produto 6 - Tradução das informações apresentadas pela 
Argentina após revisão final; R$ 4.200,00 30/04/2014 

Produto 7 - Tradução das informações apresentadas pelo Brasil 
após revisão final; R$ 4.200,00 10/05/2014 

Produto 8 - Tradução das informações apresentadas pelo Paraguai 
após revisão final R$ 4.200,00 30/05/2014 

Produto 9 - Tradução das informações apresentadas pelo Uruguai 
após revisão final; R$ 4.200,00 15/06/2014 

Produto 10 - Tradução das informações apresentadas pela 
Venezuela após revisão final; R$ 4.200,00 30/06/2014 

Produto 11 - Consolidação de todo o conteúdo traduzido em 
formato adequado para a publicação de Manual MERCOSUL 
sobre Proteção e Defesa do Consumidor; 

R$ 7.000.00 31/08/2014 

Produto 12 - Proposta de estrutura do Curso Virtual sobre 
Proteção e Defesa do Consumidor Defesa do Consumidor no 
MERCOSUL, em versão bilíngüe: português e espanhol, para 
modalidade EAD, com duração de 60 horas/aula; 

R$ 12.000,00 23/09/2014 

Produto 1 - Relatório sobre informações baseadas no Sumário, 
parte deste Termo de Referência, apresentadas pela Argentina 
com respectivas sugestões; 

R$ 3.000,00 28/03/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Luciane Klein Alves CPF: 770.817.300-00 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 00888/2013 
Objetivo da Consultoria: Contratar consultoria especializada para elaborar conteúdos para o “Programa de 
Educação Financeira para Consumidores” da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon)/MJ. 

Período de Vigência Remuneração 
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Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

21/08/2013 22/02/2014 R$ 80.000,00 - 80.000,00 80.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto1 –  Plano de trabalho, com o detalhamento das atividades 
constantes deste termo de referência e definição de metodologia 
de trabalho a ser empregada na sua execução. 

R$ 8.000,00 22/09/2013 

Produto 2 – Mapeamento das principais iniciativas de educação 
financeira em curso nas instituições integrantes do SNDC e no 
Banco Central do Brasil 

R$ 12.000,00 20/10/2013 

Produto 3 – Conteúdo do Curso de Educação Financeira para a 
sociedade focado em temas relevantes para a defesa do 
consumidor no Brasil, com respectiva ementa (60 horas), 
indicação de recursos didáticos a serem utilizados pelos alunos, 
40 questões de prova e 20 exercícios (conforme manual do 
conteudista da ENDC). 

R$ 25.000,00 29/11/2013 

Produto 4 – Proposta de kit educativo com materiais 
complementares para auxiliar na fixação das atividades relativas à 
educação financeira dos alunos 

R$ 5.000,00 29/11/2013 

Produto 5 – Arte gráfica, com ilustrações, para os conteúdos 
previstos nos produto 3 e 4. R$ 10.000,00 19/12/2013 

Produto 6 – Projeto pedagógico para multiplicação do curso de 
Educação Financeira nas modalidades presencial e a distância 
com planos de aulas, ementas e procedimentos de avaliação do 
aluno. 

R$ 20.000,00 22/02/2013 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Cristiana Menezes Santos CPF: 354.245.595-49 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 00134/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratar consultoria técnica especializada, na modalidade produto, para realizar estudos 
avaliativos e propositivos dos relatórios e das consultas de gestão das informações do Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor – Sindec. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

05/02/2014 19/12/2014 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto1  –  Relatório de Gestão das Informações dos 
Atendimentos do Sindec, com cópia anexa dos scripts utilizados R$ 19.000,00 25/02/2014 

Produto 2 – Relatório de Gestão das Informações das CIPs do 
Sindec, com cópia anexa dos scripts utilizados R$ 31.000,00 26/03/2014 

Produto 3 – Relatório de Gestão das Informações das 
Reclamações do Sindec, com cópia anexa dos scripts utilizados R$ 35.000,00 09/05/2014 

Produto 4 – Relatório de Gestão das Informações das 
Reclamações Fundamentadas do Sindec, com cópia anexa dos 
scripts utilizados 

R$ 25.000,00 04/08/2014 

Produto 5 – Relatório de Gestão das Informações de Auditoria do 
Cadastro de Fornecedor do Sindec, com cópia anexa dos scripts 
utilizados 

R$ 20.000,00 11/11/2014 

Produto 6 – Relatório de Gestão das Informações dos 
Atendimentos Eletrônicos do Sindec, com cópia anexa dos scripts 
utilizados. 

R$ 30.000,00 19/12/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Alexandre Braz Azevedo CPF: 909.377.671-15 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 00791/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratar consultoria especializada para elaborar e revisar materiais pedagógicos da 
ENDC, bem como adequar os conteúdos para serem transpostos para a Escola Virtual de Defesa do Consumidor. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

10/07/2014 22/12/2014 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 22.098,00 R$ 22.098,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 –  Revisão da Matriz Curricular da ENDC contendo: 
apresentação, contextualização, princípios objetivos, orientação 
pedagógica, orientação metodológica, malha curricular, modelos 
de aplicação, modelos de sistemática de avaliação, estratégias 
para formação dos docentes e referências bibliográficas. 

R$ 8.382,00 25/07/2014 

Produto 2 – Conteúdo do curso de Direito do Consumidor, 
adaptado para transposição – nova proposta ( dividir o conteúdo 
em dois cursos ) 

R$ 7.620,00 08/08/2014 
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Produto 3 – Conteúdo do curso Virtual Jovem Consumidor, 
revisado, adaptado para transposição – nova proposta (60h/a); R$ 7.620,00 25/08/2014 

Produto 4 – Conteúdo de curso Crimes Contra as Relações de 
Consumo, revisado, adaptado para a transposição (60h/a); R$ 7.620,00 08/09/2014 

Produto 5 – Conteúdo para o curso virtual de Educação Financeira  
adaptado para a transposição (60h/a); R$ 7.620,00 23/09/2014 

Produto 6 – Revisão do conteúdo do curso virtual de Formação de 
Tutores (1) e adaptá-lo para a transposição (60h/a); R$ 6.096,00 07/10/2014 

Produto 7 – Revisão do conteúdo do curso virtual de 
Telecomunicações e Relações de Consumo para nova 
transposição (60h/a); 

R$ 6.096,00 21/10/2014 

Produto 8 – Conteúdo para o curso virtual de Direito do 
Consumidor (Mercosul), adaptado para a transposição (60h/a); R$ 7.620,00 05/11/2014 

Produto 9 – Conteúdo para o curso virtual de Convênios  adaptado 
para a transposição (60h/a); R$ 7.620,00 17/11/2014 

Produto 10 – Avaliação pedagógica das publicações para os 
consumidores: consumo e saúde; consumo e finanças e consumo e 
investimento.  

R$ 4.181,00 27/11/2014 

Produto 11 – Revisão ortográfica de uma publicação de tema na 
área de Direito do Consumidor, contendo aproximadamente 250 
páginas (o conteúdo será fornecido pela ENDC). 

R$ 3.175,00 08/12/2014 

Produto 12 – Revisão ortográfica de uma publicação de tema na 
área de Direito do Consumidor, contendo aproximadamente 250 
páginas (o conteúdo será fornecido pela ENDC). 
 

R$ 3.175,00 15/12/2014 

Produto 13 – Revisão ortográfica de uma publicação de tema na 
área de Direito do Consumidor, contendo aproximadamente 250 
páginas (o conteúdo será fornecido pela ENDC). 

R$ 3.175,00 22/12/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Bernadete Moreira Pessanha Cordeiro CPF: 270.771.871-87 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01163/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratar consultoria especializada para realização de estudos avaliativos e propositivos a 
partir dos dados do Consumidor.gov.br com vistas ao aprimoramento das funcionalidades do sistema, identificação 
dos fatores que impactam na efetividade dos atendimentos e análise dos impactos da plataforma sobre a atuação dos 
demais órgãos do SNDC. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

22/09/2014 15/12/2014 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Relatório contendo análise qualitativa dos registros 
realizados, visando a identificação de práticas e condutas adotadas 
pelos fornecedores no tocante à resolução dos conflitos 
apresentado relacionados aos segmentos de Bancos, Empresas de 
Telecomunicações, Indústria (bens de consumo duráveis) e 
Varejo. 

R$ 15.000,00 12/10/2014 

Produto 2 – Relatório contendo o registro histórico do 
monitoramento de desempenho dos fornecedores dos segmentos 
supracitados, visando à identificação de fatores que impactem na 
efetividade de seus atendimentos na plataforma. 

R$ 12.000,00 11/11/2014 

Produto 3 – Relatório avaliativo sobre os impactos da plataforma 
Consumidor.gov.br sobre a atuação dos órgãos e entidades de 
proteção e defesa do consumidor e sobre as relações estruturais e 
operacionais entre o Consumidor.gov.br e o Sindec.   

R$ 13.500,00 11/12/2014 

Produto 4 – Relatório final dispondo da consolidação e validação 
do conteúdo reunido ao longo da execução dos produtos, em 
documento final, no qual deverão estar inseridas a conclusão dos 
estudos, bem como recomendações de políticas e ações 
estratégicas a serem implementadas em âmbito da Senacon, entre 
outros conteúdos que sejam pertinentes à consultoria realizada. 

R$ 9.500,00 15/12/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: André Luiz Lopes dos Santos CPF: 108.163.918-07 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Gestão do conhecimento para a defesa do consumidor 914BRZ5005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 01038/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços gráficos para a impressão do 
Guia prático do fornecedor - Recall. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

02/09/2014 02/10/2014 R$ 1.565,00 R$ 1.565,00 R$ 1.565,00 R$ 1.565,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1  –  REVISTA no formato fechado 17,0 x 24,0 cm, no 
formato aberto 34,0 x 24,0 cm Nº. de páginas: 16 Capa em papel 
COUCHE BRILHO 150 g/m² impressos à 4x4 cores. Miolo em 
papel COUCHE BRILHO 115 g/m² impressos à 4x4 cores. 
Acabamentos: LAMINAÇÃO BOPP FOSCO CAPA (frente), 

R$ 1.565,00 07/09/2014 
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DOBRADAS, ALCEADAS E GRAMPEADAS TIPO CANOA. 
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Gráfica e Editora Qualyta LTDA CNPJ: 11.004.446/0001-00 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência dos Direitos do Consumidor no 
Brasil BRA/11/008 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 2014/000247 
Objetivo da Consultoria: Realizar estudo avaliativo e propositivo de modelos e alternativas de integração de 
diferentes plataformas de atendimento aos consumidores existentes em âmbito da Senacon, bem como de conteúdo 
voltado à capacitação dos usuários. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

06/06/2014 12/12/2014 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Relatório detalhado contendo metodologia e 
planejamento do trabalho a ser desenvolvido pela consultoria; R$ 15.600,00 10/06/2014 

Produto 2 - Relatório contendo proposta de modelo de 
classificação de demandas para a nova plataforma de 
atendimento, considerando o modelo já existente na plataforma 
do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - 
Sindec, identificando as mudanças e adaptações necessárias, 
considerando o perfil do usuário e os assuntos não 
contemplados; 

R$ 25.200,00 29/06/2014 

Produto 3 - Relatório contendo proposta de modelo de migração 
das tabelas de classificação de área/assunto vigentes no sistema 
Sindec para a nova plataforma de atendimento, efetuando 
amostragens das ligações entre os dois modelos, avaliando a 
viabilidade da migração; 
 

R$ 21.600,00 01/08/2014 

Produto 4 - Relatório contendo proposta de metodologia e 
conteúdo para capacitação dos usuários do sistema (técnicos dos 
órgãos de defesa do consumidor), voltadas à gestão da 
informação produzida a partir dos dados coletados na nova 
plataforma de atendimento; 

R$ 20.400,00 02/10/2014 

Produto 5 - Relatório das capacitações realizadas junto aos 
Procons-Pilotos ( Procon Carioca, Procon DF, Procon Estadual 
do Paraná, Procon Estadual de São Paulo e Procon Estadual do 
Maranhão) contendo a descrição do conteúdo apresentado, 
roteiro das atividades realizadas, material de apoio utilizado, 
principais dificuldades apresentadas pelos usuários e sugestões 

R$ 16.800,00 21/10/2014 
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de melhorias; 
Produto 6 - Guia prático a ser utilizado pelos usuários do 
sistema, no formato de perguntas e respostas voltadas aos 
usuários consumidores, técnicos dos órgãos de defesa do 
consumidor e técnicos da empresas cadastradas.   

R$ 20.400,00 02/12/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Camile Ishiwatari CPF: 17208986851 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência dos Direitos do Consumidor no 
Brasil BRA/11/008 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 2014/000333 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria técnica especializada para realizar estudos avaliativos e 
propositivos voltados ao aprimoramento das funcionalidades do sistema SINDEC. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

15/07/2014 15/12/2014 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega Valor 

Produto 1 – Relatório avaliativo e propositivo das 
funcionalidades de Atendimento do Sindec, com cópia anexa dos 
scripts utilizados. 

R$ 20.000,00 15/08/2014 

Produto 2 - Relatório avaliativo e propositivo das 
funcionalidades de consultas e de relatórios do Sindec, com 
cópia anexa dos scripts utilizados 

R$ 35.000,00 15/10/2014 

Produto 3 - Relatório avaliativo e propositivo das 
funcionalidades de administração, de configuração e de 
manutenção do Sindec, com cópia anexa dos scripts utilizados;  

R$ 25.000,00 15/12/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Antonio Genaro Silva Flor CPF: 708.350.801-10 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
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Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência dos Direitos do Consumidor no 
Brasil BRA/11/008 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 2014/000254 
Objetivo da Consultoria: Consultoria especializada para elaborar conteúdos para o “Manual de Convênios da 
Senacon” e para o aprimoramento da estrutura de gestão de convênios na Secretaria. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

24/06/2014 11/03/2015 R$ 120.000,00 R$ 80.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega Valor 

Produto 1 - Plano de trabalho, com o detalhamento das 
atividades constantes deste termo de referência e definição de 
metodologia de trabalho a ser empregada na sua execução; 

R$ 10.000,00 14/07/2014 

Produto 2 - Conteúdo com orientações aos proponentes 
interessados em apresentar projetos  à área de convênios ligada 
ao Gabiente da Secretária Nacional do Consumidor; 

R$ 20.000,00 15/09/2014 

Produto 3 - Conteúdo com orientações aos proponentes 
interessados em apresentar projetos  e ao Conselho Federal 
Gestor do Fundo Nacional de Direitos Difusos (CFDD); 

R$ 30.000,00 15/10/2014 

Produto 4 - Elaborar proposta de Fluxo interno para os processo 
relacionados a convênios e propostas de convênios apresentados 
à Senacon; 

R$ 20.000,00 17/11/2014 

Produto 5 - Elaborar relatório com recomendações de ações  
necessárias à implementação do fluxo proposto na consultoria; R$ 20.000,00 30/03/2015 

Produto 6 - Levantamento de “Melhores Práticas” relacionadas à 
gestão de convênios em outros órgãos da administração Federal, 
considerando eventuais recomendações dos órgãos oficiais de 
controle (CGU / TCU). 

R$ 20.000,00 30/04/2015 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Marina S. P. M. Goulart de Andrade CPF: 278.060.798-07 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência dos Direitos do Consumidor no 
Brasil BRA/11/008 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 2014/000644 
Objetivo da Consultoria: Consultoria especializada para identificar e sistematizar mecanismos contidos em políticas 
públicas que assegurem a sustentabilidade das organizações de consumidores, detalhando a origem de recursos, os 
requisitos e procedimentos para habilitação por parte das organizações e os processos de gestão envolvidos na 
concessão dos recursos, além de explicitar os dispositivos legais, tributários e administrativos nos quais se baseiam as 
subvenções. Realizar análise comparada entre o cenário brasileiro e internacional das associações civis de defesa do 
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consumidor, apresentando sugestões de proposições normativas necessárias e de desenvolvimento de políticas 
públicas. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

20/11/2014 22/04/2015 US$ 64.449,00 US$ 64.449,00 - - 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega Valor 

Produto 1 - Proposta de metodologia detalhada para o 
desenvolvimento da consultoria, incluindo estratégia e plano de 
trabalho para a implementação de cada etapa prevista; 

US$ 4.158,00 01/10/2014 

Produto 2 - Relatório com o diagnóstico das experiências 
internacionais de apoio, fortalecimento e sustentabilidade às 
organizações de consumidores, identificando as bases legais, as 
origens de recursos, o processo de concessão, além dos 
requisitos necessários para o seu recebimento. 

US$ 8.316,00 21/10/2014 

Produto 3 - Relatório com o diagnóstico da realidade das 
organizações de consumidores que atuam no Brasil. US$ 8.316,00 05/11/2014 

Produto 4 – Relatório com sistematização e avaliação dos 
mecanismos e critérios institucionais para assegurar o 
fortalecimento e a sustentabilidade das organizações de 
consumidores. 

US$ 12.474,00 25/11/2014 

Produto 5 – Elaboração e apresentação de relatório com a análise 
dos mecanismos identificados, apresentando propostas de ações 
e políticas públicas que possam ser adotadas em âmbito 
nacional, considerando o arcabouço político, institucional e 
normativo brasileiro. 

US$ 6.237,00 10/12/2014 

Produto 6 – Relatório de organização e coordenação de oficina 
técnica, com diversos atores sociais, para apresentação da 
pesquisa realizada e discussão das propostas apresentadas. 

US$ 12.474,00 30/12/2014 

Produto 7 – Elaboração e apresentação de relatório final com a 
sistematização entre os mecanismos identificados e o resultado 
das discussões da oficina técnica, apresentando propostas de 
ações e políticas públicas que possam ser adotadas em âmbito 
nacional e internacional, considerando o arcabouço político, 
institucional e normativo brasileiro. 

US$ 12.474,00 15/01/2014 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Antonino Serra Cambaceres PASS: AAA609276 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro 7.4 – Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 

Fortalecimento da Proteção e Defesa da Concorrência dos Direitos do Consumidor no 
Brasil BRA/11/008 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI – 2014/000657 
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Objetivo da Consultoria: Consultoria especializada para auxiliar a Senacon no desenvolvimento de estratégias de 
implementação e de ampliação do Programa de Educação Financeira para Consumidores. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto 
no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

21/11/2014 22/10/2015 R$ 190.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega Valor 

Produto 1 – Documento descritivo com apresentação da 
metodologia a ser emprega da elaboração dos produtos constantes 
deste termo de referência e detalhamento das atividades 
necessárias a sua execução, com respectivo cronograma. 

R$ 20.000,00 11/12/2014 

Produto 2 – Relatório Preliminar Analítico sobre demandas 
relacionadas a produtos e serviços financeiros, endividamento e 
renegociação de dívidas nos Procons integrados ao Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC. 

R$ 20.000,00 10/01/2015 

Produto 3 – Relatório Final Analítico sobre demandas 
relacionadas a produtos e serviços financeiros, endividamento e 
renegociação de dívidas nos Procons integrados ao Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC. 

R$ 20.000,00 04/02/2015 

Produto 4 – Mapeamento preliminar de possíveis parcerias com 
estados, municípios e entidades Civis para viabilizar os cursos de 
multiplicação do Programa de Educação Financeira para 
consumidores e fortalecer a atuação dessas instituições na 
proteção ao consumidor de serviços financeiros. 

R$ 15.000,00 21/03/2015 

Produto 5 – Relatório final contendo mapeamento de possíveis 
parcerias com estados, municípios e entidades Civis para 
viabilizar os cursos de multiplicação do Programa de Educação 
Financeira para consumidores e fortalecer a atuação dessas 
instituições na proteção ao consumidor de serviços financeiros. 

R$ 25.000,00 20/04/2015 

Produto 6 - Relatório Preliminar contendo possíveis diretrizes 
para a continuidade do Programa de Educação Financeira para 
Consumidores, contendo sugestão de estrutura e de temas a serem 
abordados na segunda etapa do Programa. 

R$ 15.000,00 20/05/2015 

Produto 7 – Proposta de Diretrizes para a continuidade do 
Programa de Educação Financeira para Consumidores, contendo 
sugestão de estrutura e de temas a serem abordados na segunda 
etapa do Programa. 

R$ 25.000,00 19/06/2015 

Produto 8 – Proposta Preliminar de metodologia de avaliação para 
a segunda etapa do Programa de Educação Financeira para 
Consumidores. 

R$ 15.000,00 19/07/2015 

Produto 9 – Proposta Final de metodologia de avaliação para a 
segunda etapa do Programa de Educação Financeira para 
Consumidores. 

R$ 15.000,00 18/08/2015 

Produto 10 – Relatório analítico sobre a adequação do Programa 
de Educação Financeira para Consumidores aos critérios definidos 
pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, CONEF,  para 
elegibilidade ao “Selo ENEF”. 

R$ 20.000,00 17/10/2015 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Paulo Alexandre Batista de Castro CPF: 723.641.571-53 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: 
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7.5 – Analise critica 

AVALIAÇÃO GERAL DE RESULTADOS DO PROJETO - UNESCO 9 14BRZ5005 

 

A Secretaria Nacional do Consumidor vem apostando no acompanhamento constante do 
desempenho das consultorias, na definição de fluxos e processos internos, bem como na realização 
de cursos sobre os fluxos do Projeto voltados para esclarecimento de dúvidas e de procedimentos de 
contratações. Destaca-se também a importância da documentação de todas as dúvidas e seus 
respectivos esclarecimentos com vistas a garantir a gestão interna do conhecimento sobre o projeto, 
especialmente aquelas questões relacionadas às regras e diretrizes da Unesco. 

Diante dos ganhos construídos no âmbito do projeto, podemos afirmar que a partir dos 
resultados do Projeto, a Secretaria Nacional do Consumidor tem desenvolvido capacidades 
(individuais, institucionais, sociais), tem empreendido esforços para a promoção de um ambiente 
que conduz ao diálogo político para garantir o desenvolvimento, tem desenvolvido potencialidades 
de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam 
ser replicadas nacional e internacionalmente), assim como tem construído parcerias estratégicas 
para a obtenção dos resultados. 

Acreditamos que o período de rearranjo estrutural representado principalmente pela 
publicação da Lei 12.529, de 30 de setembro de 2011, bem como do Decreto 7.738, de 28 de maio 
de 2012, que criou a Secretaria Nacional do Consumidor no âmbito do Ministério da Justiça, acabou 
se estendendo mais do que o esperado, resultando em atrasos na redefinição de atribuições bem 
como nos fluxos necessários à organização administrativa interna da Secretaria, gerando a 
necessidade de reestruturação e fortalecimento interno com o intuito de dar suporte às demandas de 
contratação, treinamento da equipe, definição de responsabilidades e mapeamento dos fluxos de 
trabalho interno. 

Outro ponto de impacto no rearranjo institucional da Política Nacional das Relações de 
Consumo (PNRC) foi o lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec), 
instituído pelo Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013, que tem como objetivo, entre outros, a 
promoção da proteção e defesa dos consumidores em todo o território nacional, por meio da 
integração e articulação de políticas, programas e ações, reunindo diversas áreas do governo e da 
sociedade civil organizada. 

Ao mesmo tempo, é importante frisar que a criação da Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon) trouxe conseqüências extremamente positivas para a articulação entre a Secretaria e o 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, composto por órgãos e entidades que atuam na 
promoção de direitos e diretamente na defesa dos consumidores em todo país, com destaque para os 
Procons, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade civil organizada. Nesse sentido, 
acreditamos que a prorrogação do Projeto reunirá condições para que as atividades ainda pendentes 
do Projeto possam ser realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

AVALIAÇÃO GERAL DE RESULTADOS DO PROJETO - PNUD BRA /11/008 

 

A Senacon avalia de forma positiva a condução do projeto em 2013 e 2014. Vale ressaltar 
que a Secretaria enfrentou desafios diversos na implementação do Resultado 2 inicialmente 
estabelecido, fixando-se como marco importante do Projeto a decisão de revisão do alcance do 
mesmo, influenciado pelas mudanças institucionais e políticas que culminaram num novo cenário 
de proteção e defesa do consumidor no Brasil. Esse momento institucional é representado 
principalmente pelo lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec), instituído 
pelo Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013, que tem como objetivo, entre outros, a promoção da 
proteção e defesa dos consumidores em todo o território nacional, por meio da integração e 
articulação de políticas, programas e ações, reunindo diversas áreas do governo e da sociedade civil 
organizada. 

É possível afirmar que o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos 
beneficiários, visto que possui metas relevantes, sustentáveis e com o intuito de cumprir os 
propósitos da cooperação.  

Pode-se considerar que o impacto direto dos produtos gerados até o momento deu-se sobre 
os servidores do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, tendo em vista que as contratações tiveram como escopo a transferência de 
conhecimento, a capacitação do corpo técnico, assim como a produção de conhecimento para a boa 
execução das políticas públicas de proteção dos direitos dos consumidores e do ambiente 
concorrencial. 

De uma maneira geral, os resultados impactaram sobre o Ministério da Justiça, a 
Secretaria Nacional do Consumidor, os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor (SNDC), organismos e entidades internacionais, bem como sobre a 
sociedade brasileira. Os beneficiários diretos do Projeto são os servidores e colaboradores que 
atuam nas unidades do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). O Projeto tem 
auxiliado diretamente na implementação de políticas públicas de defesa do consumidor a partir da 
consolidação de eficientes instrumentos de gestão da informação e do conhecimento 

A equipe técnica da Secretaria Nacional do Consumidor tem direcionado seus esforços na 
definição de fluxos e processos internos, bem como na realização de cursos sobre os fluxos do 
Projeto voltados para o esclarecimento de dúvidas e de procedimentos de contratações de 
consultoria. Ainda nesse sentido, a Secretaria Nacional do Consumidor tem investido nas 
capacidades individuais dos servidores dedicados ao projeto, a partir da promoção de um ambiente 
que conduz ao diálogo com os parceiros, assim como tem construído parcerias estratégicas para a 
obtenção dos resultados, colhendo com isso boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito 
do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente. 

Apesar das dificuldades com relação principalmente à falta de uma melhor estrutura de 
pessoal para operacionalizar a sua execução, as agências executoras têm se esforçado para 
aperfeiçoar suas rotinas e conseguido se organizar de modo satisfatório para realizar os 
procedimentos necessários à consecução do Projeto. Registre-se que o PRODOC é considerado 
recurso estratégico por parte do Cade e da Senacon, sendo que a prorrogação de vigência do Projeto 
BRA/11/008 até dezembro de 2016 apresenta-se como medida de maior relevância no momento. 
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 

* Os Itens 8, 8.1, 8.2 e 8.3 da parte A do Anexo II da DN TCU n° 134/2013 não se 
aplicam à natureza jurídica da UJ as informações referentes aos respectivos intens serão 
fornecidos pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. 
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
 * Os itens 9 e 09.1 da parte A do Anexo II da DN TCU n° 134/2013 não se aplicam 
à natureza jurídica da UJ as informações referentes aos respectivos intens serão fornecidos 
pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
 

* O item 10 e 10.1, da parte A do Anexo II da DN TCU n° 134/2013 não se aplicam à 
natureza jurídica da UJ as informações referentes aos respectivos intens serão fornecidas pela 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

* Os quadros A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.4, não tiveram ocorrências nesta unidade jurisdicionada. 

* O quadro A.11.2.2, não foi preenchido por não ter pendência no exercício. 

 

11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

 
11.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Quadro 11.1.1 Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
  

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
      

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
  

Descrição da Deliberação 

 
Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
  

Síntese da Providência Adotada 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 
 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
 

 

11.1.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

Quadro 7.1.2 Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

  

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
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Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

  

Descrição da Deliberação 

 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

 

 

11.2 Tratamento de recomendações do OCI 

11.2.1 Recomendações do órgão de controle interno atendidas no exercício 

Quadro 11.2.1 Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Nacional do Consumidor 316 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 227714 001  

02 254406 001  

03 254406 002  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Nacional do Consumidor 316 

Descrição da Recomendação 
Pagamento indevido de diárias a servidor para afastamento em que os custos com transporte, alimentação e 
deslocamento foram arcados pela Administração. 
Ausência de documentos no SCDP e pagamento de diárias internacionais a colaborador eventual sem a devida 
autorização. 

Ausência de documentos necessários à formalização dos processos de Suprimento de Fundos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Nacional do Consumidor 316 
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Síntese da Providência Adotada 

O servidor em questão recolheu os valores referentes ao pagamento indevido das diárias 

Os documentos que comprovam a regularidade dos processos de prestação de contas seguem no Anexo IV. 
Os documentos que comprovam a regularidade dos processos de prestação de contas foram entregues a OCI destre 
Ministério. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Regularização das pendências. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
As recomendações do Órgão de Controle foram encaminhadas a Controladoria Geral da União-CGU estando 
pendentes de análise por aquele órgão. 

 

11.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

Quadro 11.2.2 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Nacional do Consumidor 316 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

  

Descrição da Recomendação 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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11.3 Declaração de bens e rendas estabelecida na Lei n° 8.730/93 

 

11.3.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93 

Quadro 11.3.1 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 
entregar a DBR 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Obrigados a entregar a DBR    

Entregaram a DBR    
Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 
nº 8.730/93) Não cumpriram a obrigação    

Obrigados a entregar a DBR    

Entregaram a DBR    Cargos Eletivos 

Não cumpriram a obrigação    

Obrigados a entregar a DBR 8 9 38 

Entregaram a DBR 8 9 38 
Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Controle da CARH/CGRH 

 

11.3.2 Situação do cumprimento das obrigações 

- Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de entregar a DBR. 

 

No início do exercício do cargo em comissão ou função, o empossado é informado acerca da 
necessidade de preenchimento do formulário de Declaração de Bens e Rendas, sendo permitido fornecer o 
termo de autorização de acesso, por meio eletrônico ou cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física, com as respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

 

Caso o empossado se recuse a uma das alternativas supra apresentadas é informado da 
impossibilidade de ser investido no cargo ou função, em face do contido nas Leis nº 8.112/90 e 8.730/93. 

 

Na situação em que o servidor não tenha apresentado o termo de autorização de acesso, no final do 
exercício do cargo ou função, em razão dos atos (exoneração ou dispensa) publicados em Diário Oficial da 
União, não impulsionados especificamente pela CGRH/MJ, em que algumas situações se operam com 
retroatividade, o ex-ocupante é notificado para que proceda à regularidade exigida por lei e normativos 
decorrentes. 
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- Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a recepção das 
DBR. 

 

No âmbito da Sede do Ministério da Justiça, a Unidade responsável pelo recebimento das 
Declarações de Bens e Rendas, por força da competência regimental, é a Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva. 

 

- Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento. 

 

Não há sistema informatizado específico para esse fim. Todavia, a Unidade mantém controle de 
quem está quite, ou não, com a obrigação de apresentar a Declaração de Bens e Rendas, bem como o tipo de 
documento apresentado (Declaração em papel ou Autorização de Acesso, por meio eletrônico, às 
informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil, privativo aos órgãos de controle 
interno e externo). 

 

- Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da autoridade ou 
servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil e como esse 
acesso se dá. 

 

No Poder Executivo Federal, considerando a política de modernização dos processos de trabalho na 
área de gestão de pessoas, com a eliminação do excesso de papéis constantes dos arquivos funcionais dos 
órgãos e entidades e aumento da segurança da informação, foi editada a Portaria Interministerial MP/CGU nº 
298/2007, pelos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Controle e da 
Transparência, resolvendo que todo agente público, como forma de atender o disposto nas Leis nº 8.429/92 e 
8.730/93, deverá autorizar o acesso, por meio eletrônico, às cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física, com as respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou apresentar anualmente, em papel, Declarações de Bens e Rendas que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal competente. 

 

No caso da SENACON, a maioria dos servidores entregou o formulário de acesso que, na forma do 
normativo supracitado, não há necessidade de renovação anual da autorização, o que contribuiu muito para a 
desburocratização do processo de apresentação da Declaração de Bens e Rendas. 

 

- Realização ou não de algum tipo de análise, pela UJ, das DBR com o intuito do identificar eventuais 
incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida. 

 

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça não realiza acesso à base da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRF, nem analisa as Declarações de Bens e Rendas, em papel, recebidas, em 
obediência ao disposto no art. 5º da Portaria Interministerial MP/CGU nº 298/2007, considerando que as 
informações apresentadas ou constantes na base da SRF serão acessadas somente pelos servidores dos órgãos 
de controle interno e externo para fins de análise da evolução patrimonial do agente público. 
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- Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das informações. 

 

Visando preservar o sigilo fiscal das informações recebidas, as Declarações de Bens e Rendas, em papel, são 
colocadas, individualmente, em envelope e posteriormente lacradas e guardados em local com acesso 
restrito. Já os formulários de autorizações de acesso são guardados em pastas, que também são arquivadas 
nesse local. 

 

11.4 Medidas adotadas em caso de dano ao erário 

Quadro 11.4 Medidas adotadas em caso de dano ao erário em 2014 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas   Não remetidas ao TCU 

Arquivamento 

Casos de dano 
objeto de 
medidas 

administrativas 
internas 

 
Débito 
< R$ 

75.000 

Prazo       
> 10 anos Outros Casos* 

Recebimento 
Débito 

Não 
Comprovação 

Débito <  R$ 
75.000 

Não enviadas 
> 180 dias do 

exercício 
instauração* 

Remetidas 
ao TCU 

 

          

* Especificar razões 
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11.5 Alimentação Siasg e Siconv 

A Declaração de inserção e atualização de dados no Siasg e Siconv, nos termos do subitem 

11.5 da Portaria TCU nº 90/2014 encontra-se abaixo e nos anexos do Relatório da Senacon.  
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

12.1 Medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. 

 * Informação prestada pela Secretária Executiva do Ministério da Justiça, no seu respectivo 
Relatório de Gestão. 

 

12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas 

* Informação prestada pela Secretária Executiva do Ministério da Justiça. 

 

12.3 Conformidade contábil 

Para essa funcionalidade temos dois servidores designados por Portaria, que verificam 
diariamente os atos e fatos da Gestão Orçamentária e Financeira, referente às Unidades Gestoras 200400 e 
200401, são responsáveis por essa operação os servidores: 

a) RONAN PINTO DE ARAÚJO, designado como titular pela Portaria nº 19 de 16 de maio 
de 2013. 

b) PEDRO DE SOUZA FREITAS, designado como substituo pela Portaria nº 48 de 04 de 
julho de 2014. 

 

12.4 Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 

  A Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis, 
nos termos do subitem 12.4 da Portaria TCU nº 90/2014 encontra-se abaixo e nos anexos e 
apêndices do relatório da Senacon. 

  * O quadro A.12.4.1 da Portaria TCU nº 90/2014, não se aplica tendo em vista a 
declaração com declaração com resalva. 

 

12.5 Relatório de auditoria independente 

 * A Secretaria Nacional do Consumidor não faz uso de auditorias independentes, visto que 
possui no Controle Interno e na Setorial Contábil deste Ministério tal apoio. 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 
 

A Unidade Jurisdicionada considera que todas as informações relevantes já estão 
contempladas nos itens e subitens anteriores. 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do que foi exposto neste relatório a Unidade Jurisdicionada, continua 
investindo no que possa torná-la cada vez mais alinhada com os princípios inclusivos e 
ajustada para todos os resultados de nossos projetos e que sejam reconhecidos em atitudes e 
ações pela sociedade. 
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15. ANEXOS E APÊNDICES 
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QUADRO DEMONSTRATIVO:  
METAS SIOP-MPOG/EIXOS PRIORITÁRIOS/PRODOC’S PNUD e UNESCO 

 
 

EIXOS PRIORITÁRIOS 
GAB/SENACON 

 

 
METAS 

SIOP/MPOG 

 
PRODOC PNUD 

 

 
PRODOC UNESCO 

 

EIXO 1 . 
SERVIÇOS REGULADOS 
 
1.1. Análise de Impacto 
Regulatório sob a perspectiva dos 
consumidores (AIR) 
1.2. Saúde Suplementar 
1.3. Telecomunicações 
 

META 4. 
Estruturação e 
realização de 
procedimentos 
de 
monitoramento 
relacionados 
aos temas 
prioritários de 
interesse dos 
consumidores. 
Situação: em 
andamento 
 
META 7. 
Implantação 
do Centro de 
Inteligência 
em Defesa do 
Consumidor. 
Situação: em 
andamento 
 
META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 

PNUD/Produto 2.5: 
Metodologia de promoção de ações 
conjuntas entre órgãos de defesa do 
consumidor e da concorrência 
desenvolvida 
● PNUD/Atividade 2.5.1: 
Proposta-modelo para investigação de 
eventuais condutas anticompetitivas pelos 
órgãos do SNDC elaborada. 
 
PNUD/Produto 2.7: 
Proteção e Defesa do Consumidor junto 
aos mercados de serviços regulados 
aperfeiçoada. 
● PNUD/Atividade 2.7.1: 
Metodologia de diagnóstico dos problemas 
de relações de consumo nos mercados 
regulados elaborada. 
● PNUD/Atividade 2.7.2: 
Proposta-modelo para inclusão de 
mecanismos de garantia dos direitos dos 
consumidores nos contratos de concessão 
elaborada. 
● PNUD/Atividade 2.7.5: 
Mecanismos para o incentivo e divulgação 
da cultura de participação no processo 
regulatório dos órgãos e entidades de defesa 
do consumidor desenvolvidos. 
● PNUD/Atividade 2.7.6: 
Estudos sobre análise de impacto regulatório 
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criado pelo 
Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 

e a perspectiva do consumidor 
desenvolvidos. 
 
PNUD/Produto 3.1: 
Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio 
de conhecimentos promovido. 
● PNUD/Atividade 3.1.2: 
Estratégia de monitoramento e avaliação 
elaborada e implementada. 
 

EIXO 2. 
SAÚDE E SEGURANÇA 
 
2.1. Sistema de Informações de 
Acidentes de Consumo 
2.2. Participar da Construção de 
uma Política Nacional de 
Segurança de Produtos 
2.3. Desenvolver e implementar o 
novo sistema de recall 
2.3.1. Integração ao Sistema 
Interamericano de Alertas 
Rápidos 
 

META 8. 
Implantação 
do Sistema 
Nacional de 
Alertas 
Rápidos de 
Recall. 
Situação: em 
andamento 
 

PNUD/Produto 2.8: 
Metodologia de gestão e avaliação de risco 
de produtos desenvolvida e 
implementada. 
● PNUD/Atividade 2.8.1: 
Metodologia de gestão e avaliação de risco 
de produtos desenvolvida. 
● PNUD/Atividade 2.8.2: 
Metodologia de gestão e avaliação de risco 
de produtos validada e implementada junto 
ao SNDC. 

 

EIXO 3. 
SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO 
3.1. Anteprojeto de lei de 
proteção de dados pessoais 
3.2. Cooperação GIZ 
(Alemanha/Brasil/China) 
3.3. Monitoramento do comércio 
eletrônico 
 

META 9. 
Mobilização 
pela aprovação 
dos principais 
marcos 
normativos de 
interesse dos 
consumidores, 
com destaque 
para a Lei de 
Proteção de 
Dados 
Pessoais e o 
marco 
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normativo de 
fortalecimento 
dos Procons. 
Situação: em 
andamento 
 
META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 
criado pelo 
Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 
META 13. 
Elaboração de 
proposta de 
marco legal de 
proteção de 
dados 
pessoais. 
Situação: Em 
andamento 
 

EIXO 4. 
INFORMAÇÕES DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 
4.1. Novo SINDEC 
4.2. Consolidação do 
Consumidor.Gov.Br 
4.3. Implementação de 

META 1. 
Ampliação da 
base de 
procons 
municipais 
integrados ao 
SINDEC. 

PNUD/Produto 2.3: 
Estratégia de ampliação do atendimento 
ao consumidor desenvolvida. 
● PNUD/Atividade 2.3.1: 
Estudo propositivo para novo modelo de 
sistema resolução de conflitos de consumo 
para atendimento aos consumidores, a ser 

Resultado esperado 1.1. 
Pesquisa sobre publicidade e os direitos da criança e do adolescente 
realizada e avaliada com todos os atores envolvidos. 
● UNESCO/Atividade 1.1.1. 
Elaborar a metodologia de pesquisa sobre publicidade e os direitos da 
criança; 
● UNESCO/Atividade 1.1.2. 
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metodologia de análise da 
informação 
 

Situação: em 
andamento 
 
META 6. 
Implantação 
da versão 2.0 
do Sistema 
Nacional de 
Informações 
de Defesa do 
Consumidor - 
SINDEC 
(versão Java, 
com interfaces 
para os outros 
atores do 
Sistema 
Nacional de 
Defesa do 
Consumidor). 
Situação: em 
andamento 
 
META 7. 
Implantação 
do Centro de 
Inteligência 
em Defesa do 
Consumidor. 
Situação: em 
andamento 
 
META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 

disponibilizado na Internet realizado.  
● PNUD/Atividade 2.3.2: 
Proposta de modelo de integração e 
treinamento dos Procons para nova 
ferramenta de atendimento ao consumidor 
por meio da internet criada e implementada 
junto aos Procons-piloto (Procon São Paulo, 
Procon Maranhão, Procon Paraná, Procon 
Carioca, Procon Acre, Procon DF e Procon 
Mato Grosso).  
● PNUD/Atividade 2.3.3: 
Estudo propositivo para evolução da 
plataforma de atendimento eletrônico com 
objetivo de ampliar os serviços 
disponibilizado ao cidadão pelos órgãos de 
defesa do consumidor realizado.   
● PNUD/Atividade 2.3.4: 
Estudos avaliativos e propositivos com base 
nos relatórios e nas consultas de gestão das 
informações do sistema de atendimento ao 
consumidor por meio da internet realizados.  
● PNUD/Atividade 2.3.5: 
Estudos avaliativos e propositivos para 
correção de vulnerabilidades, anomalia de 
dados e performance do sistema de 
gerenciamento de dados do Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor - Sindec realizados; 
● PNUD/Atividade 2.3.6: 
Estudo avaliativo de impacto relativo à 
utilização da nova versão do sistema de 
atendimento aos consumidores nos parques 
tecnológicos dos Procons estaduais 
integrados finalizado. 
 
PNUD/Produto 2.6: 
Ações de educação para os órgãos do 
Sistema Nacional de Defesa do 

Realizar meta-análise sobre as pesquisas internacionalmente disponíveis 
sobre o tema; 
● UNESCO/Atividade 1.1.4. 
Elaborar metodologia de clipping eletrônico das publicidades infantis 
veiculadas na programação infantil televisiva; 
● UNESCO/Atividade 1.1.5. 
Elaborar instrumentos de classificação e análise da publicidade; 
● UNESCO/Atividade 1.1.6. 
Desenvolver banco de dados com os resultados da pesquisa; 
● UNESCO/Atividade 1.1.7. 
Elaborar, debater e validar os resultados da pesquisa. 
 
Resultado 2.2. 
Centro de Inteligência da Informação em Defesa do Consumidor 
implementado. 
● UNESCO/Atividade 2.2.1. 
Criar indicadores setoriais sobre defesa do consumidor baseados nos dados 
do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC. 
● UNESCO/Atividade 2.2.2. 
Desenvolver metodologias de gestão da informação e do conhecimento a 
partir dos dados do SINDEC. 
● UNESCO/Atividade 2.2.3. 
Desenvolver ferramentas de gestão da informação e do conhecimento. 
 
Resultado 3.1. 
Modelo de replicação da cooperação técnica internacional 
desenvolvidos. 
● UNESCO/Atividade 3.1.1. 
Definir indicadores de base e estabelecer mecanismos de coleta de dados 
para o acompanhamento da experiência 
● UNESCO/Atividade 3.1.2. 
Realizar a sistematização do projeto de cooperação técnica, com ênfase na 
identificação dos elementos constituintes de uma política de produção de 
conhecimento e qualificação por parte do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor. 
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(Plandec), 
criado pelo 
Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 

Consumidor fortalecidas; 
● PNUD/Atividade 2.6.6: 
Metodologia de pesquisa sobre Defesa do 
Consumidor (entrevistas, resultados da 
pesquisa) elaborada. 
 
PNUD/Produto 2.7: 
Proteção e Defesa do Consumidor junto 
aos mercados de serviços regulados 
aperfeiçoada. 
● PNUD/Atividade 2.7.1: 
Metodologia de diagnóstico dos problemas 
de relações de consumo nos mercados 
regulados elaborada. 
● PNUD/Atividade 2.7.4: 
Indicadores e índices de qualidade das 
relações de consumo desenvolvidos. 
● PNUD/Atividade 2.7.5: 
Estudos sobre análise de impacto regulatório 
e a perspectiva do consumidor 
desenvolvidos. 
 
PNUD/Produto 3.1: 
Projeto monitorado, avaliado e 
intercâmbio de conhecimentos 
promovido. 
● PNUD/Atividade 3.1.2: 
Estratégia de monitoramento e avaliação 
elaborada e implementada. 
● PNUD/Atividade 3.1.3: 
Avaliação de resultados do projeto realizada. 
● PNUD/Atividade 3.1.4: 
Boas práticas e lições aprendidas do projeto 
sistematizadas e disseminadas. 
 

EIXO 5. 
AGENDA NORMATIVA 
5.1. Aprovação do Projeto de Lei 

META 9. 
Mobilização 
pela aprovação 
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nº 5.196/2013 
5.2. Monitoramento da 
atualização do CDC 
5.3. Revisão do Decreto nº 
2.181/1997 
 

dos principais 
marcos 
normativos de 
interesse dos 
consumidores, 
com destaque 
para a Lei de 
Proteção de 
Dados 
Pessoais e o 
marco 
normativo de 
fortalecimento 
dos Procons. 
Situação: em 
andamento 
 
META 13. 
Elaboração de 
proposta de 
marco legal de 
proteção de 
dados 
pessoais. 
Situação: Em 
andamento 
 

EIXO 6. 
SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
6.1. Aprimoramento dos 
mecanismos sancionatórios; 
6.1.1. Elaboração de uma 
metodologia de aplicação de 
multas (dosimetria); 
6.2. Aprimoramento da 
capacidade sancionatória da 
Senacon; 

META 4. 
Estruturação e 
realização de 
procedimentos 
de 
monitoramento 
relacionados 
aos temas 
prioritários de 
interesse dos 
consumidores. 

PNUD/Produto 2.5: 
Metodologia de promoção de ações 
conjuntas entre órgãos de defesa do 
consumidor e da concorrência 
desenvolvida 
● PNUD/Atividade 2.5.1: 
Proposta-modelo para investigação de 
eventuais condutas anticompetitivas pelos 
órgãos do SNDC elaborada. 
● PNUD/Atividade 2.5.2: 
Elaboração de publicação sobre a proteção 
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6.2.1. Elaborar um plano 
integrado de fiscalização; 
6.3. Monitoramento das ações 
judiciais referentes às sanções da 
Senacon; 
6.3.1. Cooperação com A.G.U. 
 

Situação: em 
andamento 
 

do consumidor e a defesa da concorrência 
elaborada. 
 
PNUD/Produto 2.7: 
Proteção e Defesa do Consumidor junto 
aos mercados de serviços regulados 
aperfeiçoada. 
● PNUD/Atividade 2.7.3: 
Elaboração de diagnóstico do processo 
sancionatório em relação a normas de 
proteção do consumidor. 

EIXO 7. 
ESCOLA NACIONAL DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
7.1. a definir 
7.2. a definir 
7.3. a definir 
 

META 2. 
Ampliar a 
oferta de 
cursos da 
Escola 
Nacional de 
Defesa do 
Consumidor 
(ENDC), para 
atender e 
formar 3.080 
alunos em 
cursos 
presenciais e 
34.200 alunos 
em cursos de 
ensino à 
distância, em 
um total de 
37.280 
beneficiados 
diretos. 
Situação: em 
andamento 
 
META 5. 
Implantação 

PNUD/Produto 2.5: 
Metodologia de promoção de ações 
conjuntas entre órgãos de defesa do 
consumidor e da concorrência 
desenvolvida 
● PNUD/Atividade 2.5.2: 
Elaboração de publicação sobre a proteção 
do consumidor e a defesa da concorrência 
elaborada. 
 
PNUD/Produto 2.6: 
Ações de educação para os órgãos do 
Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor fortalecidas; 
● PNUD/Atividade 2.6.1: 
Conteúdos para cursos de formação e 
materiais de educação sobre direitos do 
consumidor produzidos. 
● PNUD/Atividade 2.6.2: 
Conteúdos de formação e materiais de 
educação sobre direitos do consumidor para 
serem inseridos na plataforma de educação a 
distância adaptados. 
● PNUD/Atividade 2.6.3: 
Diretrizes metodológicas de cursos 
elaboradas;  
● PNUD/Atividade 2.6.4: 

Resultado esperado 1.1. 
Pesquisa sobre publicidade e os direitos da criança e do adolescente 
realizada e avaliada com todos os atores envolvidos. 
● UNESCO/Atividade 1.1.1. 
Elaborar a metodologia de pesquisa sobre publicidade e os direitos da 
criança; 
● UNESCO/Atividade 1.1.2. 
Realizar meta-análise sobre as pesquisas internacionalmente disponíveis 
sobre o tema; 
● UNESCO/Atividade 1.1.3. 
Realizar dinâmica de entrevista com grupos focais de crianças e pais em 
diversos Estados brasileiros de todas as regiões; 
● UNESCO/Atividade 1.1.4. 
Elaborar metodologia de clipping eletrônico das publicidades infantis 
veiculadas na programação infantil televisiva; 
● UNESCO/Atividade 1.1.5. 
Elaborar instrumentos de classificação e análise da publicidade; 
● UNESCO/Atividade 1.1.6. 
Desenvolver banco de dados com os resultados da pesquisa; 
● UNESCO/Atividade 1.1.7. 
Elaborar, debater e validar os resultados da pesquisa. 
 
Resultado esperado 2.1. 
Programa de formação sobre direitos do consumidor desenvolvido e 
testado. 
● UNESCO/Atividade 2.1.1. 
Elaborar programa de formação em direitos do consumidor; 
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da plataforma 
própria de 
Ensino à 
Distância 
(EAD) da 
Escola 
Nacional de 
Defesa do 
Consumidor. 
Situação: em 
andamento 
 
META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 
criado pelo 
Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 

Cursos estratégia e teste monitorados e 
avaliados. 
● PNUD/Atividade 2.6.5: 
Proposta para criação de uma plataforma 
própria de educação a distância elaborada. 
● PNUD/Atividade 2.6.6: 
Metodologia de pesquisa sobre Defesa do 
Consumidor (entrevistas, resultados da 
pesquisa) elaborada. 
 
PNUD/Produto 3.1: 
Projeto monitorado, avaliado e 
intercâmbio de conhecimentos 
promovido. 
● PNUD/Atividade 3.1.1: 
Equipe da Secretaria para gestão do projeto 
capacitada. 
● PNUD/Atividade 3.1.4: 
Boas práticas e lições aprendidas do projeto 
● PNUD/Atividade 3.1.5: 
Troca de conhecimentos com experiências 
nacionais e internacionais na área de Direito 
Econômico promovida. 
 

● UNESCO/Atividade 2.1.2. 
Produzir conteúdo para cursos de formação e materiais de educação sobre 
direitos do consumidor; 
● UNESCO/Atividade 2.1.3. 
Adaptar os conteúdos de formação para plataformas de Ensino à Distância; 
● UNESCO/Atividade 2.1.4. 
Desenvolver as estratégias de interatividade e de design gráfico dos 
aplicativos EAD; 
● UNESCO/Atividade 2.1.5. 
Realizar curso-piloto à distância para testar a metodologia dos cursos sobre 
os direitos do consumidor produzidos, o que implicará o desenvolvimento, 
aplicação e avaliação de, pelo menos, um dos cursos elaborados; 
● UNESCO/Atividade 2.1.6. 
Produzir ajustes na metodologia de cursos à distância a partir da realização 
do primeiro curso-piloto. 
● UNESCO/Atividade 2.1.7. 
Produzir conteúdos audiovisuais e virtuais sobre direitos do consumidor. 
 
Resultado 3.1. 
Modelo de replicação da cooperação técnica internacional 
desenvolvidos. 
● UNESCO/Atividade 3.1.2. 
Realizar a sistematização do projeto de cooperação técnica, com ênfase na 
identificação dos elementos constituintes de uma política de produção de 
conhecimento e qualificação por parte do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor. 
● UNESCO/Atividade 3.1.3. 
Elaborar “estudo de caso” sobre o modelo proposto pelo Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor. 
 

EIXO 8. 
ACESSO À JUSTIÇA 
8.1. Elaborar e implementar o 
curso de proteção do consumidor 
e acesso à justiça 
8.2. Cooperação entre a ENDC e 
as escolas do sistema de justiça 
8.3. Ampliação das cooperações 

META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 
criado pelo 
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com os Tribunais de Justiça 
(Consumidor.Gov.Br) 
 

Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 
 

EIXO 9. 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
9.1. Criação de grupo de trabalho 
“Consumo e Participação Social” 
9.2. Monitoramento e 
implementação do Termo de 
Ajustamento de Conduta B.V. 
Financeira/entidades civis 
9.3. Discussão e elaboração de 
marco regulatório e institucional 
da participação social na defesa 
dos consumidores 
 

META 10. 
Modernização 
da gestão da 
Secretaria-
Executiva do 
Conselho 
Federal Gestor 
do Fundo de 
Defesa dos 
Direitos 
Difusos 
(CFDD) e 
maior difusão 
dos resultados 
dos projetos 
apoiados com 
recursos do 
Fundo. 
Situação: em 
andamento 
 
 
META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 
criado pelo 

PNUD/Produto 2.4: 
Participação social na defesa dos 
consumidores fortalecida 
● PNUD/Atividade 2.4.1: 
Diagnóstico da situação das entidades civis 
de defesa do consumidor no país elaborado; 
● PNUD/Atividade 2.4.2: 
Estudo sobre os modelos existentes de 
organizações não governamentais de defesa 
do consumidor realizado. 
 
PNUD/Produto 2.7: 
Proteção e Defesa do Consumidor junto 
aos mercados de serviços regulados 
aperfeiçoada. 
● PNUD/Atividade 2.7.6: 
Mecanismos para o incentivo e divulgação 
da cultura de participação no processo 
regulatório dos órgãos e entidades de defesa 
do consumidor desenvolvidos. 
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Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 
 
 

EIXO 10. 
RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 
10.1. Aperfeiçoamento das 
reuniões da Senacon com o 
SNDC 
10.2. Implementação de um 
sistema de comunicação com o 
SNDC 
10.2.1. Implementação de um 
sistema interno de comunicação 
na Senacon 
10.3. Realização do Congresso 
Mundial da Consumers 
International no Brasil 
 

META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 
criado pelo 
Decreto nº 
7.963, de 15 
de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 

PNUD/Produto 2.8: 
Metodologia de gestão e avaliação de risco 
de produtos desenvolvida e 
implementada. 
● PNUD/Atividade 2.8.2: 
Metodologia de gestão e avaliação de risco 
de produtos validada e implementada junto 
ao SNDC. 
 

Resultado 3.1. 
Modelo de replicação da cooperação técnica internacional 
desenvolvidos. 
● UNESCO/Atividade 3.1.1. 
Definir indicadores de base e estabelecer mecanismos de coleta de dados 
para o acompanhamento da experiência 
● UNESCO/Atividade 3.1.2. 
Realizar a sistematização do projeto de cooperação técnica, com ênfase na 
identificação dos elementos constituintes de uma política de produção de 
conhecimento e qualificação por parte do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor. 
● UNESCO/Atividade 3.1.3. 
Elaborar “estudo de caso” sobre o modelo proposto pelo Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor. 
● UNESCO/Atividade 3.1.4. 
Participar em eventos nacionais e internacionais, disseminando a 
experiência da do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da 
Secretaria Nacional do Consumidor, debatendo as soluções encontradas. 
 

EIXO 11. 
AGENDA INTERNACIONAL 
11.1. Implementação do Curso 
Mercosul de Defesa do 
Consumidor 
11.2. Aprovação do tema turismo 
na Conferência da Haia 
11.3. Rede Consumo Seguro e 
Saúde das Américas 
 

META 11. 
Implantação 
do Plano 
Nacional de 
Consumo e 
Cidadania 
(Plandec), 
criado pelo 
Decreto nº 
7.963, de 15 

PNUD/Produto 2.4: 
Participação social na defesa dos 
consumidores fortalecida 
 
● PNUD/Atividade 2.4.2: 
Estudo sobre os modelos existentes de 
organizações não governamentais de defesa 
do consumidor realizado. 
 
PNUD/Produto 3.1: 

Resultado 3.1. 
Modelo de replicação da cooperação técnica internacional 
desenvolvidos. 
● UNESCO/Atividade 3.1.4. 
Participar em eventos nacionais e internacionais, disseminando a 
experiência da do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da 
Secretaria Nacional do Consumidor, debatendo as soluções encontradas. 
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de março de 
2013. 
Situação: em 
andamento 
 
 
META 13. 
Elaboração de 
proposta de 
marco legal de 
proteção de 
dados 
pessoais. 
Situação: Em 
andamento 
 

Projeto monitorado, avaliado e 
intercâmbio de conhecimentos 
promovido. 
● PNUD/Atividade 3.1.5: 
Troca de conhecimentos com experiências 
nacionais e internacionais na área de Direito 
Econômico promovida. 
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