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CEBRAF - Confederação Brasileira de Fundações  
CEGE - Comissão Especial de Aquisições e Contratações para Grandes Eventos 
CEIPAR - Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados 
CEJUS - Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça 
CEMJ - Comissão de Ética do Ministério da Justiça  
CFC-  Conselho Federal de Contabilidade 
CGA - Comitê de Governança Administrativa 
CGE - Comitê de Governança Estratégica 
CGL - Coordenação-Geral de Logística  
CGMA - Coordenação-Geral de Modernização e Administração  
CGMAJ - Coordenação-Geral de Modernização e Administração da Justiça 
CGOF - Coordenação-Geral de Orçamentos e Finanças  
CGPLAN - Coordenação-Geral de Planejamento Setorial  
CGRH - Coordenação-Geral de Recursos Humanos  
CGTI - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação  
CGU -  Controladoria Geral da União  
CGU-PAD - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares 
CIEs - Cédulas de Identidade de Estrangeiros 
CLASSIND - Sistema de Classificação Indicativa  
CNAC - Comité National Anti-Contrefaçon 
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CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CNCP - Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual 
CNJ - Conselho Nacional de Justiça 
CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público 
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  
COARH - Coordenação de Administração de Recursos Humanos 
Cobit - Control Objectives for Information and related Technology 
COEFIN - Coordenação de Execução Orçamentária e Financia  
COMGEC - Comitê de Monitoramento da Gestão de Convênios 
COMIGRAR - Conferência Nacional Sobre Migrações e Refúgio  
CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados 
CONATRAP - Comitê Nacional de Enfretamento ao Trafico de Pessoas 
CONDEGE - Colégio Nacional dos Defensores Público-Gerais  
CONJUR - Consultoria Jurídica  
CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e 
Administração Penitenciária 
Coop. - Cooperação 

COPAQ - Comissão Especial de Prospecção para Aquisições 
COPEOP - Coordenação de Pagamento e Execução Orçamentária e Financeira de Pessoal 
COSEG - Coordenação de Suprimento e Serviços Gerais  
CPLP - Comunidade dos Países de Línguas Portuguesa  
CRC - Conselho Regional de Contabilidade 
CTI - Comitê de Tecnologia da Informação 
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social  
DAS -  Direção e Assessoramento Superiores  
DBA - Database Administrator 
DEEST - Departamento de Estrangeiros 
DEJUS - Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação 
DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional 
DILIC - Divisão de Licitação 
DIOF - Divisão de Execução orçamentária e Financeira 
DIPROG - Diretor de Programas  
DISEG - Divisão de Serviços Gerais 
DOU - Diário Oficial da União 
DPF - Departamento de Polícia Federal 
DPRF - Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
DRCI - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional  
DVD - Digital Versatile Disc 
DW - Data Warehouse  
EAD - Educação à Distância  
EGTI - Estratégica Geral de Tecnologia da Informação  
ENAJUD - Estratégia Nacional de Não Judicialização 
ENAM - Escola Nacional de Mediação e Conciliação 
ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro 
E-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 
ETP - Enfrentamento ao Trafico de pessoas  
FCT - Função Comissionada Técnica  
FESI - Federation of European Sporting Goods 
FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
FIFA - Fédération Internationale de Football Association 
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FUNAI - Fundação Nacional do Índio 
GAAF  - Grupo de Acompanhamento de Auditoria e Fiscalização 
GAFI-FATF - Grupo de Ação Financeira 
GCSTI - Gerenciamento de Continuidade do Serviço de TI  
GDACE - Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos  
GDF - Governo do Distrito Federal 
GDPGPE - Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo  
GM - Gabinete do Ministro  
GSISTE - Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração 
Pública Federal 
GT- Grupo de Trabalho 
GTT - Grupos de Trabalho Temáticos 
IARC - Coalizão Internacional de Classificação Etária 
ICEM - Instituto Cultura Em Movimento 
ICMPD - International Centre for Migration Policy Development 

IN - Instrução Normativa 
INDG - Instituto de Desenvolvimento Gerencial;  
INFOPEN - Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
INTEGRATIO - Sistema Integrado de Enfrentamento Tráfico de Pessoas 
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IPESPE - Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 
ITIL - Information Technology Infrastructure Library 
LAB - Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro 
LAB-LD - Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro 
LAI - Lei de Acesso à Informação 
LAVEX - Grupo de Especialistas para o Controle da Lavagem de Dinheiro 
LOA - Lei Orçamentária Anual  
LTDA - Limitada 
MAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico  
MBC - Movimento Brasil Competitivo  
MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
MERCOSUL - Mercado Comum do Sul 
MGP - Metodologia de Desenvolvimento de Projetos  
Min. - minutos  
MJ - Ministério da Justiça  
MMA - Ministério do Meio Ambiente 
MPDFT – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
MPOG - Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão  
MRE - Ministério das Relações Exteriores 
MTO - Manual Técnica de Orçamentos  
NBCT - Normas Brasileiras de Contabilidade  
NE - Núcleo de Engenharia 
NUTEL - Núcleo de Telecomunicações 
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 
OCI - Órgão de Controle Interno 
OEA - Organização dos Estados Americanos  
OEs - Organizações Estrangeiras  
OFSS - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
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OI - Orçamento de Investimento 
OIM - International Organization for Migration 
OIT - Organização Internacional do Trabalho  
ONGs - Organizações Não Governamentais 
ONU - Organização das Nações Unidas  
Op. - Operações  
OSCIP  - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 
PCPR - Prestação de Contas da Presidenta da Republica  
PDP - Política de Desenvolvimentos de Pessoas 
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
Period. - Período 
PFB - Pontos por Função Brutos  
PGPE - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo  
PING - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico  
PL - Projeto de Lei 
PLC - Projeto de Lei da Câmara 
PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual 
PLS - Plano de Gestão de Logística Sustentável  
PNETP - Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas  
PNLD - Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro 
PNUD - Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PPA - Plano Plurianual  
PROFIS - Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Entidades de Interesse 
Social 
PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
RAP - Restos a Pagar 
REDE-LAB - Rede Nacional de Laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro  
REP - Registro de Ponto Eletrônico; 
RIC - Registro de Identidade Civil 
RLAJT - Rede Latino-Americana de Justiça de Transição 
RN - Rio Grande do Norte; 
RPG - Role-playing game 
RRAG - Rede de Recuperação de Ativos do Grupo de Ação Financeira da América Latina 
S.A.- Sociedade Anônima 
SAL - Secretaria de Assuntos Legislativo  
SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
SDH - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
SE - Secretaria Executiva  
SEA - Secretaria Executiva Adjunta  
SECOM/PR- Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
SEI - Sistema Eletrônico de Informações 
SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Publica  
Seq. - Sequência 
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados 
SESGE - Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 
SESI - Serviço Social da Indústria  
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal  
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SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos  
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
SIC - Segurança da Informação e Comunicação  
SIC - Sistema de Informação ao Cidadão  
SIC - Sistema de Informações de Custos 
SICAU - Sistema de Controle de Atendimento ao Usuário   
SICONV - Sistema de Convênios do Governo Federal  
SIGED - Sistema Gerencial do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça 
SIGRH - Sistema Integração de Gestão de Recursos Humanos  
SINCA - Sistema de Informação da Comissão de Anistia 
SINRIC - Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil  
SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 
SIPEC - Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 
SIPS - Sistema de Informações de Percepções Sociais  
SISCOAF - Sistema de Controle de Atividades Financeiras 
SISDEPEN - Sistema de Dados do Departamento Penitenciário Nacional 
SISG - Sistema de Serviços Gerais  
SISLEGIS - Sistema de Acompanhamento Legislativo 
SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
SLA - Service Level Agreement 
SLP - Serviço de Liquidação de Pagamento 
SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
SNJ - Secretaria Nacional de Justiça  
SODIREITOS - Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia  
SOF - Secretaria de Orçamento Federal  
SPIUNET - Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União 
SPOA - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração  
SPU - Secretaria do Patrimônio da União  
SRJ - Secretaria de Reforma do Judiciário 
STF - Supremo Tribunal Federal 
STN - Secretaria do Tesouro Nacional 
TCEs - Tomadas de Contas Especiais 
TCU - Tribunal de Contas da União  
TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal 
TI - Tecnologia da Informação  
TR - Termo de Referência;  
UF - Unidade da Federação 
UFMG  - Universidade Federal de Minas Gerais  
UFPR - Universidade Federal do Paraná 
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
UG - Unidade Gestora 
UJ - Unidade Jurisdicionada 
UNASUL - União de Nações Sul-Americanas 
UNB - Universidade de Brasília 
UNE - União Nacional dos Estudantes 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  
UNITT - Universidade Tiradentes  
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 
UPF - Utilidade Pública Federal 
WCO - World Customs Organization 
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INTRODUÇÃO 

O presente Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Secretaria Executiva do 

Ministério da Justiça e suas unidades consolidadas, quais sejam: Conselho Nacional de Combate à 

Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, Gabinete do Ministro, Comissão de Anistia, 

Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário e Secretaria de Assuntos 

Legislativos. 

Neste Relatório de Gestão descrevem-se as metas estabelecidas, as ações realizadas, os 

resultados alcançados, os meios orçamentários, financeiros, patrimoniais, logísticos e tecnológicos 

utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais, ao longo do exercício de 2014. 

Traz, também, relato acerca da governança no MJ, dos indicadores, das recomendações 

emanadas pelos órgãos de controle no decorrer do exercício e as medidas adotadas sendo 

assinalados os avanços obtidos e os obstáculos para consecução de algumas ações. 

O documento foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 72, de 15 de maio 

de 2013, as Decisões Normativas TCU nº 134, de 4 de dezembro de 2013, e nº 139, de 24 de 

setembro de 2014, bem como com a Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 2014. Está estruturado 

em quatro grandes seções, quais sejam: I – Introdução; II – Informações sobre a Unidade 

Jurisdicionada; III– Desenvolvimento; IV – Resultados e Conclusões; V- Anexos. 

Seguindo as orientações do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 134/2013, os itens 2.2, 

2.5, 4, 6.8, 12.5 a 12.8 da parte A, além dos itens 1 a 57, 59 a 61 e 63 a 67 da parte B não se aplicam 

à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada – UJ. 

Os subitens 5.5, 6.3, 6.7 do anexo II da DN TCU nº 134, parte A, apesar de se aplicarem à 

natureza da Unidade Jurisdicionada Consolidadora e suas Consolidadas, não apresentaram valores 

no exercício de 2014, não havendo, portanto, necessidade de formular quadros demonstrativos para 

tais informações. As informações referentes aos itens 11.5 e 12.4, Parte A do anexo II da DN TCU 

nº 134/2013, constam no Anexo do presente Relatório de Gestão.  

Observa-se ainda que, por não haver aba específica no sistema e-contas para a apresentação 

de informações relacionadas à peça complementar correspondente ao item 6 do Anexo III à DN 

TCU nº 140/2014, “Relatório de Procedimentos Apurados Instaurados para Apurar Dano ao Erário, 

Fraude ou Corrupção”, esta encontra-se inserida no campo destinado a “Parecer de Colegiado 

obrigado ao pronunciamento sobre as contas por lei ou norma específica” do referido sistema. 

  Dentre as principais realizações da gestão no âmbito da Secretaria Executiva para o ano de 

2014, pode-se destacar:  

• Acompanhamento da agenda estratégica do MJ; 

• Início do processo de Revisão do Planejamento Estratégico; 

• Incremento nas estruturas de governança com a criação de Comitês de Governança; 

• Implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI; 

• Implantação do Sistema de Registro de Ponto Eletrônico – REP; 

• Implantação da sistemática de aquisições compartilhadas; 

• Força-Tarefa para reduzir o passivo de convênios; 

• Estudos para reavaliação dos instrumentos utilizados para transferências voluntárias. 

Dentre as dificuldades encontradas para a realização dos objetivos traçados pela SE no 

referido exercício, foram constatados como principais gargalos a redução do o orçamento final do 

Ministério da Justiça para as despesas discricionárias em relação o ano de 2013 e o quadro de 

pessoal ainda insuficiente para atender todas as demandas existentes no âmbito da Pasta, causando 

impacto no cumprimento das metas dentro do período que se deseja, e com a qualidade que se 

espera.  

Cabe ressaltar ainda que outras informações consideradas relevantes pela unidade para 

demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no referido exercício foram tratadas ao longo 

do Relatório e no tópico de Resultados e Conclusões. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS CUJAS 
GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO 

 
O presente capítulo tem por objetivo apresentar os elementos identificadores das Unidades 

cujas gestões estão inseridas no relatório de gestão. Traz informações correspondentes ao item 1 da 
Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 2014, com os subitens 1.1 a 1.4.  
 No subitem 1.1 tem-se a identificação da unidade jurisdicionada. Em seguida, no  subitem 1.2, 
apresenta-se a finalidade e competências institucionais da Secretaria Executiva e suas unidades 
consolidadas, definidas na Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e em normas 
regimentais, identificando cada instância normativa. 

O subitem 1.3 traz os organogramas funcionais da SE e suas Unidades Consolidadas, com 
descrição sucinta de suas competências ou subunidades estratégicas, bem como a identificação de 
seus respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação e de exoneração. 

Por fim, no subitem 1.4 são apresentados os macroprocessos finalísticos da SE e suas 
consolidadas, contemplando: 

a) descrição sucinta; 
b) principais atividades relacionadas; 
c) principais produtos e serviços gerados e respectivas participações na composição das 
receitas próprias da unidade jurisdicionada; 
d) unidades técnicas diretamente responsáveis; 
e) principais insumos e fornecedores para a execução de cada macroprocesso; 
f) principais clientes e parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração 
pública ou da iniciativa privada) relacionados à execução dos macroprocessos finalísticos e a 
forma de implementação das parcerias. 

 
1.1.  Identificação da Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro A.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo  
Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça – MJ  Código SIORG: 316 

Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora 
Denominação Completa: Secretaria Executiva 
Denominação Abreviada: SE 
Código SIORG: 3413 Código LOA: 30101 – Min. da Justiça – Adm. Direta  Código SIAFI: 200142 
Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 00.394.494/0001-36 
Principal Atividade: Atividades do Ministério da Justiça Código CNAE: 8423-0/00 
Telefones / Fax de contato: (61) 2025-3277 (61) 2025-3335 (61) 2025-3914 
Endereço Eletrônico: gabinetedosecretarioexecutivo@mj.gov.br 
Página na Internet: www.justiça.gov.br  
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, Ed. Sede, 3º andar, sala 300-A. CEP: 70064-900. Brasília, 
DF. 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas 
Nome CNPJ Código SIAFI Código SIORG 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração - SPOA 

- 200236 8953 

Conselho Nacional e Combate à Pirataria e 
Delitos contra a Propriedade Intelectual – CNCP 

- - 79693 

Gabinete do Ministro - GM 00.394.494/0001-36 200001 317 
Comissão de Anistia - - 74383 
Secretaria Nacional de Justiça – SNJ - 200143 9518 
Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ - 200237 74381 
Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL - 200020 1802 

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 
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Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas  
. Constituição Federal de 1988; 
. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 - Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece 
diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências; 
. Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, e suas alterações – Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, e dá outras 
providências; 
. Decreto nº 8.031, de 20 de junho de 2013 - Altera os Anexos I e II ao Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007, 
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
do Ministério da Justiça, e remaneja cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS;  
. Portaria MJ nº 875, de 20 de maio de 2014 – Delega competências à Secretária-Executiva; 
. Portaria MJ nº 888, de 26 de maio de 2014 – Delega competência à Secretária Executiva e dá outras providências; 
. Portaria MJ nº 890, de 26 de maio de 2014 – Delega competência ao Secretário Nacional de Justiça; 
. Portaria SE nº 498, de 29 de maio de 2014 – Subdelega competência ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento 
e Administração; 
. Portaria SE nº 543, de 5 de junho de 2014 – Altera o art. 4º da Portaria SE nº 498, de 29 de maio de2014; 
. Portaria SE nº 503, de 29 de maio de 2014 - Subdelega competência ao Secretário de Assuntos Legislativos, ao 
Secretário de Reforma do Judiciário, ao Secretário Nacional de Justiça, ao Secretário Nacional de Políticas sobre 
Drogas, ao Secretário Nacional de Segurança Pública e ao Secretário Nacional do Consumidor; 
. Portaria SE nº 504, de 29 de maio de 2014 - Subdelega competência ao Presidente da Comissão de Anistia e ao 
Diretor da Comissão de Anistia; 
. Portaria SE nº 505, de 29 de maio de 2014 - Subdelega competência ao Chefe do Gabinete do Ministro; 
. Portaria SE-SPOA nº 65, de 4 de junho de 2014 - Delega competência ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos 
e dá outras providências; 
. Portaria SE-SPOA nº 66, de 4 de junho de 2014 – Delega competência ao Diretor de Programa e dá outras 
providências;  
. Portaria SE-SPOA nº 68, de 4 de junho de 2014 - Delega competência ao Coordenador-Geral de Tecnologia da 
Informação e dá outras providências; 
. Portaria SE-SPOA nº 69, de 4 de junho de 2014 - Subdelega competência ao Coordenador-Geral de Logística; 
. Portaria SE-SPOA nº 70, de 4 de junho de 2014 - Delega competência ao Coordenador-Geral de Modernização e 
Administração e dá outras providências; 
. Portaria SE-SPOA nº 33, de 7 de julho de 2014 - Subdelega competência ao Coordenador de Contratos, Execução 
Orçamentária e Financeira; 
. Portaria SE-SPOA nº 34, de 7 de julho de 2014 - Subdelega competência ao Coordenador de Procedimentos 
Licitatórios; 
. Portaria SE-SPOA nº 3, de 8 de outubro de 2014 - Subdelegar competência ao Coordenador de Documentação e 
Informação da Coordenação-Geral de Modernização e Administração; 
. Portaria SE-SPOA nº 4, de 8 de outubro de 2014 - Subdelegar competência à Coordenadora de Serviços Gerais da 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração; 
. Portaria SE-SPOA nº 78, de 11 de setembro de 2014 - Subdelegar competência ao Coordenador de Procedimentos 
Licitatórios da Coordenação-Geral de Logística; 
. Portaria MJ nº 1.370, de 15 de agosto de 2014 – Altera o Regimento Interno da Secretaria Executiva; 
. Portaria nº 207, de 5 de setembro de 2014 - Delega competência aos Diretores da Secretaria Nacional de Justiça; 
. Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004 – Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências; 
. Art. 8º do ADCT da Constituição Federal de 1988; 
. Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002 – Regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas  
. Portaria MJ nº 2.999, de 27 de novembro de 2012 – Institui o calendário anual de compras; 
. Portaria MJ nº 2.867, de 26/12/ 2011 – Institui o Comitê Estratégico de Aperfeiçoamento do Processo de Aquisição 
e Contratação do Ministério da Justiça; 
. Portaria SE nº 677, de 15 de abril de 2014 – Estabelece as normas e procedimentos administrativos a serem 
observados na programação, na requisição, na execução, na avaliação e na prestação de contas dos eventos no âmbito 
do Ministério da Justiça; 
. Portaria MJ nº 1.185, de 2 de julho de 2014 – Institui o processo de planejamento estratégico e o Comitê de 
Governança Estratégica do Ministério da Justiça; 
. Portaria SE nº 590, de 25 de junho de 2014 – Institui o Comitê de Governança Administrativa; 
. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
da autarquia e das fundações públicas federais; 
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. Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – PGPE, de que trata a Lei nº 11.357/2006; 
. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
. Decreto nº 67.326, de 5 de outubro de 1970 – Organiza sobre a forma do Sistema as atividades de Administração de 
Pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo, denominado SIPEC; 
. Decreto nº 4.939, de 29 de dezembro de 2003 – Dispõe sobre as atividades de administração de pessoal, material, 
patrimônio, serviços gerais e de orçamento e finanças, relativas à manutenção da Secretaria de Direito Humanos e da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ambas da Presidência da República; 
. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 – Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112/90; 
. Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 – Regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados 
para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de 
desempenho; 
. Portaria Conjunta nº 1.280/MJ/SDH, de 30 de julho de 2014 - Transfere para a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República - SDH/PR a responsabilidade pela execução de atividades referentes à administração de 
pessoal, promovendo para tanto a gestão orçamentária e financeira, no que couber, a partir de 1º de novembro de 
2014; 
. Portaria MJ nº 1.299, de 3 de setembro de 2003 – Aprova as normas para administração do Plano de Funções 
Comissionadas Técnicas – FCTs; 
. Portaria MJ nº 3.988, de 27 de novembro de 2009 – Acréscimo da alínea “g” ao artigo 4º da Portaria MJ nº 1.299, 
de 3 de setembro de 2003, e aprovação dos procedimentos para avaliação de desempenho e certificação de servidores 
ocupantes e candidatos às Funções Comissionadas Técnicas – FCT; 
. Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 – Regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados 
para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de 
desempenho; 
. Portaria MJ nº 3.403, de 30 de outubro de 2013 – Reestrutura o sistema de avaliação da Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, no âmbito deste Núcleo Central; 
. Portaria SE nº 1.221, de 31 de outubro de 2013 – Fixa as metas institucionais globais e intermediárias para a 
avaliação de desempenho institucional de que trata a Portaria nº 3.403, de 30 de outubro de 2013, do Ministério da 
Justiça; 
. Portaria nº 552, de 11 de junho de 2014 – Altera o Anexo II da Portaria nº 1.221, de 31 de outubro de 2013; 
. Portaria nº 941, de 18 de setembro de 2014 – Altera a Portaria nº 898, de 09 de setembro de 2014, da Secretaria 
Executiva do Ministério da Justiça, que fixa as metas institucionais globais e intermediárias para a avaliação de 
desempenho institucional de que trata a Portaria nº 3.403, de 30 de outubro de 2013, do Ministério da Justiça; 
. Portaria SE nº 1.678, de 15 de novembro de 2012 – Regulamenta o Programa de Estágio no âmbito do Ministério da 
Justiça; 
. Portaria MJ nº 1.008, de 20 de março de 2013 – Altera o ciclo de avaliação de desempenho dos servidores 
ocupantes de Função Comissionada Técnica – FCT; 
. Portaria MJ nº 2.716, de 05 de agosto de 2013 – Institui a Política de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, no 
âmbito do Ministério da Justiça; 
. Portaria SE nº 979, de 05 de setembro de 2013 – Aprova a Metodologia de Gerenciamento de Projetos - MGP; 
. Portaria SE nº 980, de 05 de agosto de 2013 – Aprova a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas de 
Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça; 
. Portaria MJ nº 3.530, de 03 de dezembro de 2013 – Institui a Política de Segurança da Informação e Comunicações 
do Ministério da Justiça; 
. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2010 – Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia 
da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
(SISP) do Poder Executivo Federal; 
. Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009 –  Dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal e dá outras 
providências; 
. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 
. Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 
. Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de novembro de 2011 – Regula os convênios, os contratos de 
repasse e os termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos 
ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos; 
. Portaria STN nº 481, de 18 de agosto de 2014 – Dispõe sobre os macroprocessos e a distribuição dos quantitativos 
de Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE 
para os órgãos do Sistema de Contabilidade Federal; 
. Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012 – Dispõe sobre a instauração, a organização e o 
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encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de tomada de contas especial; 
. Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 – Disciplina os procedimentos relativos ao registro das 
Conformidades Contábil e de Registro de Gestão; 
. Portaria MJ nº 2.258, de 28 de dezembro de 2007 - Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual; 
. Portaria MJ nº 1.146, de 10 de julho de 2008 – Aprova o Regimento Interno do Gabinete do Ministro; 
. Portaria MJ nº 2.984, de 9 de setembro de 2013, publicada no DOU de 10 subsequente, que altera a Portaria nº 753, 
de 9 de maio de 2012, DOU de 10 de maio de 2012, delegando a Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro a 
competência para exercer a coordenação e articulação, e orientar tecnicamente as unidades descentralizadas de 
ouvidoria no âmbito do Ministério da Justiça e de seus órgãos e entidades vinculadas; 
. Portaria MJ nº 2.783, de 9 de dezembro de 2011, DOU de 12 de dezembro de 2011 – Ministro da Justiça avoca para 
o seu Gabinete os assuntos relacionados às atividades correcionais e disciplinares; 
. Portaria MJ nº 2.784, de 9 de dezembro de 2011, DOU de 12 de dezembro de 2011 – Cria o cargo de Assessor para 
Assuntos Disciplinares; 
. Portaria MJ nº 01, de 11 de dezembro de 2013, DOU de 13 de dezembro de 2013 – Institui o Regimento Interno da 
Comissão Especial criada pela Portaria MJ nº 2.710, de 1º de dezembro de 2011, e altera sua denominação de 
Comissão Especial de Aquisições e Contratações para Grandes Eventos – CEGE para Comissão Especial de 
Prospecção para Aquisições – COPAQ; 
. Portaria SE nº 999, de 30 de setembro de 2014 - Delega à Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro a 
competência para coordenar o Programa de Transparência e Acesso a Informações, no âmbito do Ministério, 
conforme previsto no 3º da Portaria GM nº 1.303/2012. 
. Portaria MJ nº 1.797, de 30 de outubro de 2007 – Aprova o Regimento Interno da Comissão de Anistia; 
. Portaria MJ nº 858, de 13 de maio de 2008 – Cria, no âmbito de atuação da Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça, o projeto Memorial da Anistia Política no Brasil; 
. Portaria MJ nº 203, de 09 de fevereiro de 2010 – Implementa, no âmbito da Comissão de Anistia, o Memorial da 
Anistia Política do Brasil; 
. Portaria MJ nº 1.443, de 12 de setembro de 2006 – Aprova o Regimento Interno da Secretaria Nacional de Justiça; 
. Portaria MJ nº 276, de 10 de março de 2006, artigos 5º ao 14 – Disciplina o Regimento Interno da SRJ; 
. Lei nº 4.493/64 – Regula o processamento da aposentadoria e do montepio dos magistrados remunerados pela 
União e dá outras providências. 
. Portaria MJ nº 1.315, de 26 de julho de 2007 – Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Assuntos Legislativos. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 
. Manual de Procedimentos Licitatórios - Processo de Aquisição e Contratação do MJ; 
. Manual de Execução Orçamentária e Financeira, 2013; 
. Manual Técnico de Orçamento - MTO 2014; 
. Cartilha para Emendas Orçamentárias 2015; 
. Manual de Orientações para Elaboração de Relatórios Governamentais, de Atividades de Planejamento e de 
Orçamento Destinado às Unidades do Ministério da Justiça; 
. Memorando-Circular nº 06/2013-CGRH/SPOA/SE/MJ – Informa prazos para entrega, no Setor de Protocolo da 
CGRH, dos processos relacionados ao processamento da folha de pagamento; 
. Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI 2013-2015) - Instrumento de gestão do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), que traça a direção da Tecnologia da Informação 
(TI), definindo o plano estratégico que visa promover a melhoria contínua da gestão e governança de TI; 
. e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) – Padroniza elementos de acessibilidade que devem 
existir em todos os sítios e portais do governo; 
. e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) - Paradigma para o estabelecimento de políticas e 
especificações técnicas que permitam a prestação de serviços eletrônicos de qualidade à sociedade; 
. Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCTs; 
. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP; 
. Manual de Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI; 
. Relatórios de Atividades com ações consolidadas do CNCP – Anos: 2005 a 2010 – Versão eletrônica disponível no 
sítio do CNCP; 
. Relatórios anuais de atividades da Comissão de Anistia – Versão impressa e eletrônica disponíveis no sítio da 
Comissão de Anistia; 
. Cartilha informativa da Comissão de Anistia – Versão impressa e eletrônica disponíveis no sítio eletrônico da 
Comissão de Anistia; 
. Manual de orientação – Introdução à Comissão de Anistia – Versão eletrônica, editada em 2011;  
. Texto Base - 1ª Conferência Nacional Sobre Migrações e Refúgio. São Paulo: 2014; 
. Manual Metodológico – COMIGRAR - 1ª Conferência Nacional Sobre Migrações e Refúgio. São Paulo:,2014; 
. Cartilha para Refugiados no Brasil; 
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. Cartilha para Solicitantes de Refúgio no Brasil; 

. Livro “Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo”; 

. Tráfico de pessoas na imprensa brasileira; 

. Tráfico de Pessoas em Pauta: Guia para jornalistas com referências e informações sobre enfrentamento ao tráfico de 
pessoas; 
. Atlas da Feira Nacional de Práticas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Experiências de Políticas Migratórias 
e Refúgio; 
. Livro “Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos”. 1 ed. Brasília/DF: Ministério da Justiça, 
2013. 576 p. : il.; 
. 3º Relatório de Monitoramento do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 
. 4º Relatório de Monitoramento do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 
. 2º Relatório Nacional dos Dados Existentes sobre tráfico de pessoas no Brasil: dados de 2012; 
. 1º Relatório Semestral da Rede de Núcleos e Postos; 
. Folder: Atuação para a Otimização da Cooperação Jurídica Internacional e o Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro; 
. Livro “Guia para o uso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na Proteção de Denunciantes de atos de 
Corrupção”; 
. Livro “10 anos da Reforma do Judiciário” – Novembro/2014.  

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 
200142 Secretaria Executiva – SE 
200236 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA 
200003 Coordenação de Contabilidade - CCONT 
200005 Coordenação Geral de Logística - CGL 
200006 Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH 
200094 Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF 
200146 Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI 
200148 Coordenação Geral de Modernização e Administração - CGMA 
200001 Gabinete do Ministro da Justiça - GM 
200020 Secretaria de Assuntos Legislativos - SAL 
200143 Secretaria Nacional de Justiça - SNJ 
200237 Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
200005 00001 
200006 00001 
200094 00001 
200001 00001 
200143 00001 

Unidades Orçamentárias Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidada 
Código SIAFI Nome 

30101 Ministério da Justiça 

 
1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 
 
1.2.1.  Secretaria Executiva do Ministério da Justiça – Unidade Consolidadora 

 
A Secretaria Executiva - SE tem como objetivo assegurar o funcionamento do Ministério da 

Justiça – MJ visando o cumprimento de sua missão institucional, qual seja, garantir e promover a 
cidadania, a justiça e a segurança pública, através de uma ação conjunta entre o Estado e a 
sociedade.  

Estabelecida pelo Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, bem como pela Portaria nº 
1.370, de 15 de agosto de 2014, que aprova o regimento interno da Secretaria Executiva, a SE tem 
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como competência: assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das 
Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas; supervisionar e 
coordenar as atividades de organização e modernização administrativa, assim como as relacionadas 
com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de administração 
financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos e de 
serviços gerais, no âmbito do MJ; e auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na 
implementação das ações da área de competência do Ministério. 

Ressalta-se ainda que a SE exerce o papel de órgão setorial do Sistema de Pessoal Civil da  
Administração Federal - SIPEC, do Sistema de Organização e Modernização Administrativa, do 
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Sistema de Serviços 
Gerais - SISG, do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, do Sistema de Contabilidade 
Federal, do Sistema de Custos do Governo Federal e do Sistema de Administração Financeira Federal, 
por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração a ela subordinada. 

Vinculado a SE, o Gabinete tem como competência a elaboração e o acompanhamento da 
pauta de trabalho do Secretário-Executivo, prestando assistência em suas funções de representação 
política e social; preparação de despachos e controle do expediente pessoal do Secretário Executivo; 
e orientação e controle das atividades administrativas no âmbito da Secretaria. 

Com relação ao Secretário-Executivo Adjunto, importa ressaltar que cabe a ele auxiliar o 
Secretário Executivo na direção, organização, orientação, coordenação e no controle das atividades 
da Secretaria. Além de substituir, automática e eventualmente, o Secretário-Executivo em seus 
impedimentos ou afastamentos legais, desempenha outras atividades compatíveis com suas 
atribuições de acordo com as determinações do Secretário-Executivo. 

Subordinada à SE, compete à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração: 
planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais 
de organização e modernização administrativa, de administração de recursos de informação e 
informática, de recursos humanos e de serviços gerais no âmbito do Ministério; promover a 
articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos anteriormente; informar e orientar 
os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas; 
promover a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de 
competência e submetê-los à decisão superior; controlar o cronograma de licitações do Ministério 
da Justiça; e gerenciar o Sistema de Informação ao Cidadão – SIC Central, instituído no âmbito do 
MJ pela Portaria MJ nº 600, de 12 de abril de 2012, nos termos da Portaria MJ nº 1.303, de 29 de 
junho de 2012. 

Subordinadas hierarquicamente a SPOA encontram-se as Coordenações Gerais da Secretaria 
Executiva com suas devidas competências, sendo elas: Coordenação-Geral de Logística – CGL; 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração – CGMA; Coordenação-Geral de 
Planejamento Setorial – CGPLAN; Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI; 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH; Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças 
– CGOF; e da Coordenação de Contabilidade – CCONT.  

Em razão da complexidade das atribuições da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, 
fez-se necessária a criação do cargo de Diretor de Programa. Neste sentido, as funções de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Custos e Contabilidade, atribuídas à SPOA por meio do 
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, e ratificadas pela Portaria MJ nº 1.370, de 15 de agosto 
de 2014, foram subdelegadas ao Diretor de Programa, conforme disposto na Portaria SPOA nº 66, 
de 4 de junho de 2014.  

Assim, o Diretor de Programa é responsável por: a) planejar, coordenar e supervisionar, no 
âmbito do Ministério da Justiça, a execução das atividades relacionadas com os Sistemas de 
Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade 
Federal, de que trata a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e com o Sistema de Custos do 
Governo Federal de que trata a Portaria nº 157, de 9 de março de 2011, da Secretaria do Tesouro 
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Nacional; b) promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no 
inciso I, e informar e orientar os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas 
administrativas estabelecidas; c) realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesas e demais 
responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio, ou outra 
irregularidade que resulte dano ao erário; d) planejar, coordenar e supervisionar a execução das 
atividades das Coordenações-Gerais de Planejamento Setorial (CGPLAN) e de Orçamento e 
Finanças (CGOF), bem como da Coordenação de Contabilidade (CCONT); e e) atuar como 
ordenador de despesas no âmbito da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. 

Cabe ainda ao Diretor de Programa a análise de processos administrativos e emissão de 
declaração de disponibilidade orçamentária quanto à existência de orçamento para pagamento de 
despesas de pessoal relativa a sentenças judiciais e de exercícios anteriores originários de sentenças 
judiciais; e, análise e desbloqueio sistêmico dos processos administrativos para pagamento de 
exercícios anteriores. 

 
1.2.2. Secretaria Executiva do CNCP 

 
Vinculado à Secretaria Executiva, o órgão colegiado Conselho Nacional de Combate à 

Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual – CNCP tem por finalidade debater e propor as 
diretrizes para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a 
propriedade intelectual. 

Conforme art. 2º do Decreto 5.244, de 14 de outubro de 2004, e art. 1º da Portaria MJ nº 
2.258, de 28 de dezembro de 2007, compete ao CNCP: estudar e propor medidas e ações destinadas 
ao enfrentamento da pirataria e combate a delitos contra a propriedade intelectual no país; criar e 
manter banco de dados a partir das informações coletadas em âmbito nacional, integrado ao Sistema 
Único de Segurança Pública; efetuar levantamentos estatísticos com o objetivo de estabelecer 
mecanismos eficazes de prevenção e repressão da pirataria e de delitos contra a propriedade 
intelectual; apoiar as medidas necessárias ao combate à pirataria junto aos Estados da Federação; 
incentivar e auxiliar o planejamento de operações especiais e investigativas de prevenção e 
repressão à pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual; propor mecanismos de combate à 
entrada de produtos piratas e de controle do ingresso no país de produtos que, mesmo de importação 
regular, possam vir a se constituir em insumos para a prática de pirataria; sugerir fiscalizações 
específicas nos portos, aeroportos, postos de fronteiras e malha rodoviária brasileira; estimular, 
auxiliar e fomentar o treinamento de agentes públicos envolvidos em operações e processamento de 
informações relativas à pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual; fomentar ou coordenar 
campanhas educativas sobre o combate à pirataria e delitos contra a propriedade intelectual; 
acompanhar, por meio de relatórios enviados pelos órgãos competentes, a execução das atividades 
de prevenção e repressão à violação de obras protegidas pelo direito autoral; e estabelecer 
mecanismos de diálogo e colaboração com os Poderes Legislativo e Judiciário com o propósito de 
promover ações efetivas de combate à pirataria e a delitos contra a propriedade intelectual. 

Especificamente, à Secretaria-Executiva do CNCP compete: promover a coordenação, o 
planejamento e execução de ações; assistir o Presidente na supervisão e coordenação das atividades 
do Conselho; articular as ações intra-setoriais a cargo do Ministério da Justiça e as extra-setoriais 
quanto aos demais órgãos e entidades; auxiliar o Presidente na definição de diretrizes e na 
implementação das deliberações; e prestar contas ao Conselho de suas atividades. 
 
1.2.3. Gabinete do Ministro 
 

O Gabinete do Ministro – GM, órgão integrante da estrutura regimental do Ministério da 
Justiça, tem as atribuições de prestar assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, em sua 
representação política e social, ocupando-se de suas relações públicas e do preparo e despacho do 
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seu expediente pessoal; cabendo-lhe também: coordenar e desenvolver as atividades concernentes à 
relação do Ministério com o Congresso Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos 
de interesse desta pasta e no atendimento às consultas e requerimentos formulados por 
parlamentares; coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação 
institucional do Ministério, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros 
órgãos da administração pública; promover a gestão da política de comunicação social do 
Ministério, em consonância com as diretrizes de comunicação emanadas da Presidência da 
República; cabendo ainda ao GM providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias 
relacionadas com a área de atuação do Ministério. 
 
1.2.4. Comissão de Anistia 
 

A Comissão de Anistia foi instituída no âmbito do Ministério da Justiça com a finalidade de 
examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado de Justiça em suas 
decisões. O estabelecimento desse órgão tornou efetivo o art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a 
concessão de anistia política. 

No entanto, para além da dimensão individual de reconhecer a cada requerente sua condição 
de anistiado político e o direito às reparações morais e econômicas, compensando prejuízos 
causados pelo arbítrio estatal, o Ministério da Justiça, por meio da Comissão de Anistia, tem 
cumprido também a função pública de aprofundar o processo democrático brasileiro, a partir da 
busca de valores próprios da Justiça de Transição: o direito à reparação, à memória e à verdade. 

Assim, a competência estabelecida no início do mandato da Comissão, qual seja, o 
julgamento de requerimentos de anistia política, teve seu escopo ampliado com a criação, a partir de 
2007, do projeto do Memorial da Anistia Política do Brasil e do eixo de ações educativas e 
culturais, cujo objetivo é estimular a formulação, gestão e fomento de políticas públicas para a 
promoção da Justiça de Transição, preservação da memória e educação para a democracia e o 
Estado de Direito. 

O Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.031, de 20 de junho 
de 2013, dispõe em seu art. 7º que compete ainda à Comissão de Anistia: (i) examinar os 
requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado da Justiça em suas decisões, nos 
termos da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002; (ii) implementar e manter o Memorial de 
Anistia Política do Brasil e seu acervo; e (iii) formular e promover ações e projetos sobre reparação 
e memória. 

Além disso, as Portarias MJ nº 858/2008 e nº 203/2010, ao criarem no âmbito de atuação da 
Comissão de Anistia o projeto do Memorial da Anistia Política no Brasil, estabeleceram para essa 
unidade algumas competências, a saber: servir como espaço público de reparação moral e coletiva 
aos perseguidos políticos entre 1946 e 1988 nos termos da Lei nº 10.559/02; preservar a memória 
política brasileira, visando valorizar a democracia, os direitos humanos e as liberdades públicas por 
meio de um espaço público de exposições; preservar a memória do processo de reparação no Brasil 
realizado pela Comissão de Anistia; organizar e tratar o acervo de requerimentos da Comissão de 
Anistia para a implantação de um centro de documentação, com vistas ao acesso público dos 
documentos acumulados; garantir o direito de acesso a informações públicas sobre fatos históricos 
constantes do acervo documental da Comissão de Anistia; gerar e difundir pesquisas e 
conhecimentos sobre processos de transição dos regimes autoritários, consolidação da democracia e 
garantia dos direitos humanos; apoiar iniciativas da sociedade civil relacionadas aos objetivos do 
Memorial; realizar ações educativas para semear a consciência em relação aos crimes contra os 
direitos humanos visando a sua não repetição; integrar a rede internacional de museus e 
monumentos de memória histórica; atuar em parceria com entidades públicas e privadas que atuem 
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na temática da anistia e da justiça de transição; e realizar eventos nacionais e internacionais com 
objetivo de fomentar o debate público sobre a anistia e a justiça de transição no Brasil. 

 
1.2.5. Secretaria Nacional de Justiça 

 
A Secretaria Nacional de Justiça – SNJ possui como missão institucional promover e construir 

direitos e políticas de justiça voltadas à garantia e ao desenvolvimento dos direitos humanos e da 
cidadania, por meio de ações conjuntas do poder público e da sociedade. É um órgão integrante da 
estrutura organizacional do Ministério da Justiça com competências institucionais definidas pelo 
Decreto nº 6.061/2007, destacando-se os temas das migrações, refúgio, classificação indicativa, 
titulação de entidades sociais, cooperação jurídica internacional, enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, combate à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. 
 

1.2.6. Secretaria de Reforma do Judiciário 
 

A Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ tem como objetivo a promoção, coordenação e a 
sistematização de propostas destinada à reforma do Poder Judiciário no Brasil, bem como o papel 
de articulação nas propostas de modernização da gestão do Poder Judiciário conforme alterações 
legislativas que tramitam no Congresso Nacional. As diretrizes traçadas pelo Governo Federal para 
a matéria são canalizadas e difundidas pela Secretaria, vez que esta avalia e sistematiza as ações 
voltadas ao funcionamento do Sistema de Justiça na busca da celeridade, eficiência e acessibilidade 
ao cidadão. 

Além disso, cabe à SRJ propor e difundir ações e projetos em parceria com a sociedade civil 
organizada, organismos internacionais, governos estaduais e municipais para promover o 
aperfeiçoamento do Poder Judiciário.  

Também são atribuições da SRJ, conforme Decreto nº 6.061/2007: orientar e coordenar ações 
com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos; 
examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os processos de modernização da 
administração da justiça brasileira, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, do 
Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos Governos Estaduais, agências 
internacionais e organizações da sociedade civil; propor medidas e examinar as propostas de 
reforma do setor judiciário brasileiro; processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes 
de interesse do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; instruir e opinar 
sobre os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência do 
Presidente da República; e instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de declaração 
de utilidade pública de imóveis, para fins de desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos 
do Poder Judiciário da União. 

 
1.2.7. Secretaria de Assuntos Legislativos 
 

Conforme o disposto no art. 20 do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, bem como na 
Portaria MJ nº 1.315, de 26 de julho de 2007, a Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL possui, 
primordialmente, três responsabilidades institucionais: 

- Elaboração normativa: elaboração e acompanhamento de normas jurídicas (minutas de 
Decretos, Anteprojetos de Lei e Emendas Constitucionais) nas áreas de competência ao Ministério 
da Justiça (segurança pública, direito políticos, direito da concorrência, direito do consumidor, 
direitos dos povos indígenas, direito dos estrangeiros, política nacional de arquivos, direito penal, 
civil, entre outros); 
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- Acompanhamento do processo legislativo: monitoramento da tramitação de projetos de lei 
de interesse do Ministério da Justiça, com a elaboração de notas técnicas a serem utilizadas para 
subsidiar o debate parlamentar; 

- Manifestação nos processos de sanção presidencial dos projetos de lei aprovados pelo 
Congresso Nacional – análise da constitucionalidade de todos os projetos de lei aprovados e análise 
de adequação quanto ao interesse público nos projetos em que houver pertinência temática com as 
áreas afetas ao Ministério da Justiça. 

Além disso, a SAL é responsável, juntamente com a Consultoria Jurídica, pela formatação 
jurídica das políticas e ações formuladas pelas unidades do Ministério da Justiça, incluindo o 
próprio Gabinete do Ministro da Justiça. 

Compete também à Secretaria organizar, manter registros e atender consultar internas 
referentes aos atos normativos de competência do Ministério da Justiça publicados no Boletim de 
Serviços e no Diário Oficial da União. 

 
1.3.  Organograma Funcional 
 
1.3.1. Secretaria Executiva do Ministério da Justiça 
 

Figura 1: Organograma das Unidades Jurisdicionadas da SE 

 

Fonte: Decreto 6.061/2007  
 

Quadro A.1.3.1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria Executiva 
Área/ 

Subunidade 
Estratégica 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Subsecretaria de 
Planejamento, 
Orçamento e 

Administração – 
SPOA 

Dar suporte para as unidades fins do 
Ministério da Justiça na organização e 
modernização administrativa, na 
administração de recursos de informação e 
informática, nos recursos humanos e de 

Valeria Grilanda 
Rodrigues Paiva 

Subsecretária 
 

01/01/2014 
a 

19/02/2014 
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Área/ 
Subunidade 
Estratégica 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

serviços gerais, promovendo a articulação 
com os órgãos centrais dos sistemas 
federais, além de controlar o cronograma de 
licitações do Ministério da Justiça. Essas 
atividades são apoio às consecuções 
governamentais das políticas públicas de 
competência do Ministério da Justiça. 

Rogério 
Guimarães 

Subsecretário 
19/02/2014 

a 
31/12/2014 

Diretor de 
Programas - 
DIPROG 

Assessorar a Secretaria Executiva nos assuntos 
de orçamento, finanças, contabilidade e 
planejamento; Supervisionar as atividades das 
Coordenações-Gerais de Orçamento e 
Finanças, Planejamento Setorial e da 
Coordenação de Contabilidade; Autorizar o 
pagamento de sentenças judiciais e de 
exercícios anteriores; Emitir documentos 
relacionados com os assuntos supracitados. 
 

Orlando 
Magalhães da 

Cunha 

Diretor de 
Programa 

01/01/2014 
a 

19/01/2014 
31/01/2014 

a 
19/05/2014 
27/05/2014 

a 
28/09/2014 
18/10/2014 

a 
31/12/2014 

Mychelle 
Celeste Rabelo 

de Sá 

Diretora de 
Programa 
Substituto 

20/01/2014 
a 

30/01/2014 
20/05/2014 

a 
26/05/2014 

Orlando José 
Soares de Freitas 

Diretor de 
Programa 
Substituto 

29/09/2014 
a 

17/10/2014 

Secretaria 
Executiva do 

Conselho Nacional 
de Combate à 

Pirataria e Delitos 
contra a 

Propriedade 
Intelectual 

Buscar o aperfeiçoamento constante das ações 
públicas e privadas de enfrentamento à 
pirataria e demais delitos contra a propriedade 
intelectual. Objetiva, assim, o estabelecimento 
de uma ampla articulação entre o setor público 
e a esfera privada, para a adoção de medidas 
voltadas à promoção do consumo legal e ao 
bem estar social mediante o enfrentamento da 
pirataria e demais delitos contra a propriedade 
intelectual. 

Rodolfo 
Tsunetaka 
Tamanarra 

Secretário 
Executivo do 

CNCP 

01/01/2014 
a 

29/06/2014 

Patrick Mariano 
Gomes 

Secretário 
Executivo do 

CNCP 

04/07/2014 
a 

31/08/2014 

Vladimir Soares 
Sampaio de 

Lima 

Secretário 
Executivo do 

CNCP 

03/10/2014 
a 

31/12/2014 
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1.3.2. Gabinete do Ministro 
 

Figura 2: Organograma do Gabinete do Ministro (1/2) 

 

Fonte: Decreto 6.061/2007  
 

Figura 3: Organograma do Gabinete do Ministro (2/2) 

 

Fonte: Decreto 6.061/2007 
 
Quadro A.1.3.2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Gabinete do Ministro 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Assessoria de 
Comunicação 

Social 

Planejar, coordenar e executar a 
política de Comunicação Social 
do Ministério. 

Mônica Fonseca Gill 
Chefe da Assessoria 
de Comunicação 

Social 

01/01/2014  
a  

31/12/2014 

Assessoria de 
Assuntos 

Parlamentares 

Coordenar a elaboração e o 
fluxo de informações e 
mensagens entre o Ministério e 
o Congresso Nacional. 

Leandro Guimarães 
Guedes 

Chefe da Assessoria 
Parlamentar 

01/01/2014  
a 

31/12/2014 
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Assessoria 
Internacional 

Assessorar o Ministro de 
Estado, no país e no exterior, 
nos assuntos internacionais 
de interesse do Ministério. 

Virgínia Bernardes de 
Souza Toniatti 

Chefe da Assessoria 
Internacional 

01/01/2014  
a  

31/12/2014 

Ouvidoria Geral 

Canal para encaminhar ao 
Ministério da Justiça 
reclamação, sugestão, denúncia 
ou elogio. 

Helena M.M. M. de 
Matos 

Coordenadora-Geral 
do Gabinete do 

Ministro 

01/01/2014  
a  

31/12/2014 

Programa de 
Transparência e 

Acesso à 
Informação 

 Promoção da transparência no 
âmbito do Ministério da Justiça. 

Helena M.M. M. de 
Matos 

Coordenadora-Geral 
do Gabinete do 

Ministro 

01/10/2014 
 a  

31/12/2014 

Assessor 
Especial de 

Controle Interno 

Assessorar o Ministro de Estado 
nos assuntos de competência do 
controle interno, dentre outras. 

Alexandre Andrade 
Pires 

Assessor Especial de 
Controle Interno 

01/01/2014 
 a  

15/08/2014 
 

19/09/2014  
a  

31/12/2014 

Assessoria 
Disciplinar 

Assessorar o Ministro da Justiça 
nos assuntos relacionados às 
atividades correcionais e 
disciplinares, bem como na 
instauração de sindicâncias e 
composição de comissões 
disciplinares. 

Delci Carlos Teixeira 
Assessor Especial do 

Ministro 

01/01/2014  
a 

 31/12/2014 

Comissão 
Especial de 

Prospecção para 
Aquisições - 
COPAQ 

Facilitar o Planejamento e 
Fortalecer a Transparência dos 
processos de contratação de 
produtos, obras e serviços de 
qualquer natureza relacionados 
aos projetos especiais do MJ. 

Clarice Costa Calixto 
Assessora Especial 

do Ministro 

01/01/2014  
a  

03/07/2014 

Heloisa M. Gimenez 
Assessora do 
Ministro 

04/07/2014  
a 

 17/11/2014 

Wellington Márcio 
Kublisckas 

Assessor Especial do 
Ministro 

18/11/2014  
a 

 31/12/2014 

Comissão de 
Ética do 

Ministério da 
Justiça 

Promover a ética no âmbito do 
Ministério, por meio da 
conscientização dos agentes 
públicos mediante a divulgação 
das normas que disciplinam o 
comportamento ético-
profissional e com a apuração 
de eventuais desvios éticos, com 
a aplicação das sanções 
cabíveis. 

Alexandre Andrade 
Pires 

Assessor Especial de 
Controle Interno 

01/01 
a 

15/08/2014 
e 

19/09 
a 

31/12/2014 

Valdirene Francisca 
Pinto 

Analista Técnico 
Administrativo 

16/08/2014  
a 

 18/09/2014 

 
Cabe esclarecer que apesar de não identificadas no organograma do Gabinete do Ministro, as 

atividades exercidas pela Ouvidoria Geral, pela Assessoria Disciplinar, pelo Programa de 
Transparência e pela COPAQ são consideradas como estratégicos para o desenvolvimento das 
atribuições finalísticas do GM. 
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1.3.3. Comissão de Anistia 
Figura 4: Organograma da Comissão de Anistia 

 

Fonte: Decreto 6.061/2007  
 

Quadro A.1.3.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Comissão de Anistia 
Áreas/ 

Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Conselho 
Definir as diretrizes da Comissão 
de Anistia e assessorar o Ministro 
em decisões referentes à anistia. 

Paulo Abrão 
Presidente da 
Comissão de 

Anistia 

01/01/2014 
a 

31/12/2014 

Presidência 
Garantir o funcionamento adequado 
da Comissão de Anistia. 

Paulo Abrão, 
Sueli Bellato, 
José Carlos 

Presidente e dois 
Vice-Presidentes 

01/01/2014 
a 

31/12/2014 

Diretoria Executiva 

Apoiar o órgão no cumprimento de 
suas competências estabelecidas na 
Lei nº 10.559/2002, além de 
supervisionar as atividades 
referentes à gestão processual, às 
políticas públicas e projetos 
formulados pela Comissão, ao 
Memorial da Anistia Política do 
Brasil e às atividades 
administrativas e desempenhar 
quaisquer outras tarefas que lhe 
sejam designadas pelo Presidente 
da Comissão de Anistia. 

Amarílis Busch 
Tavares 

Diretora da 
Comissão de 

Anistia 

01/01/2014 
a 

31/12/2014 

Gabinete, 
Coordenação de 

Gestão e Assessoria 

 
Dar suporte à Diretoria Executiva e 
às ações de gestão da Comissão de 
Anistia. 
 

Larissa Nacif 
Fonseca 

Chefe de Gabinete 
da Comissão de 

Anistia 

01/01/2014 
a 

31/12/2014 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Coordenação-Geral 
de Gestão Processual; 

Coordenação de 
Análise e Informação 
Processual; Serviço 
de Pré-Análise; 
Coordenação de 
Julgamento e 

Finalização; Divisão 
de Julgamento e 
Coordenação de 

Pesquisa, 
Documentação e 

Arquivo 

Cabe a essas unidades, em linhas 
gerais, operacionalizar o trabalho 
do Conselho, o que implica em 
coordenar as atividades de 
protocolo, análise, diligências, 
julgamento e finalização de 
requerimentos de anistia, além da 
administração do acervo. 

Muller Luiz 
Borges 

Coordenador-Geral 
de Gestão 
Processual 

01/01/2014 
a 

31/12/2014 

Coordenação-Geral 
do Memorial da 
Anistia Política do 
Brasil; Coordenação 
de Museologia e 
Articulação Social; 
Coordenação de 

Políticas de Justiça de 
Transição e Memória 
Histórica e Divisão 
de Fiscalização e 

Prestação de Contas 

Administrar o projeto do Memorial 
da Anistia Política do Brasil e 
coordenar as áreas a ela vinculadas, 
que têm como atribuição 
supervisionar a política de 
cooperação internacional; propor 
conteúdo para políticas públicas e 
projetos de verdade, memória 
histórica e educação para a 
democracia; e articular parcerias 
nas iniciativas de educação em 
direitos humanos, operacionalizá-
las e fiscalizá-las. 

Rosane 
Cavalheiro Cruz 

Coordenadora-
Geral do Memorial 
da Anistia Política 

do Brasil 

01/01/2014 
a 

31/12/2014 

 
1.3.4. Secretaria Nacional de Justiça 
 

Figura 5: Organograma da Secretaria Nacional de Justiça 

 

  

Fonte: Decreto 6.061/2007  
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Quadro A.1.3.4 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria Nacional de Justiça 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Departamento de Justiça, 
Classificação Títulos e 

Qualificação 

Coordenar a política nacional de 
enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, a titulação de entidades 
sociais e a regulação da 
classificação indicativa. 

Fernanda Alves 
dos Anjos 

Diretora 
01/12/2014 

a 
31/12/2014 

Departamento de 
Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica 

Internacional 

Coordenar os processos de 
cooperação jurídica internacional 
e o combate à lavagem de 
dinheiro. 

Ricardo Andrade 
Saadi 

Diretor 
01/12/2014 

a 
31/12/2014 

Departamento de 
Estrangeiros 

Coordenar a política nacional para 
migrações e refúgio. 

João Guilherme 
Lima Granja 
Xavier da Silva 

Diretor 
01/12/2014 

a 
31/12/2014 

 
1.3.5. Secretaria de Reforma do Judiciário 
 

Figura 6: Organograma da Secretaria de Reforma do Judiciário 

 

Fonte: Decreto 6.061/2007  
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Quadro A.1.3.5 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria de Reforma do Judiciário 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Gabinete da 
Secretaria – 
SRJ/GAB 

Prestar assistência direta ao Secretário; 
executar as atividades relativas à gestão 
de pessoas lotadas na SRJ ou em 
colaboração com a Secretaria; elaborar 
e coordenar com eficiência a gestão 
orçamentária anual, de forma a atender 
as demandas das unidades-fim da 
Secretaria. 
Orientar e coordenar as atividades 
integrantes das áreas de relações 
públicas, jurídica e de apoio 
administrativo da SRJ; coordenar e 
executar as atividades de Tecnologia da 
Informação, representando a SRJ no 
Comitê Gestor de TI do MJ; orientar e 
coordenar o acompanhamento e 
execução dos contratos administrativos 
co-fiscalizados pela SRJ em apoio à 
CGL; receber, registrar, analisar e 
instruir os processos de desapropriação 
de imóvel, por interesse público, em 
favor dos órgãos do poder judiciário da 
União; e análise prévia dos processos 
de provimento e vacância dos membros 
do Poder Judiciário, cuja nomeação 
compete ao Presidente da República. 

Wagner Augusto 
da Silva Costa 

Chefe de 
Gabinete 

01/01/2014 
a 

08/12/2014 

José Carlos 
Carneiro 

Chefe de 
Gabinete 
Substituto 

09/12/2014 
a 

31/12/2014 

Coordenação Geral 
de Modernização da 
Administração da 

Justiça 

Unidade Gestora do Projeto Atlas de 
Acesso à Justiça; 
Realizar as implementações das metas, 
objetivos e atividades pactuadas nos 
convênios firmados com entes 
governamentais, organismo da 
sociedade civil, dentre outros 
relacionado à modernização, 
desburocratização do acesso a justiça; 
Desenvolver análise de produtos e 
processos inovadores, para o 
diagnóstico do funcionamento dos 
órgãos do Sistema de Justiça no Brasil. 
Buscar a celebração de projetos através 
de termos de parceira, convênios, 
contrato de repasse com objetivo 
delinear ações sobre a melhoria do 
funcionamento administrativo e 
jurisdicional dos órgãos do Poder 
Judiciário. 
Demonstra as despesas realizadas na 
implementação dos projetos e 
convênios celebrados de acordo com 
recursos alocados, e a fiscalização da 
contrapartida e de saldos da aplicação 
financeira e orçamentários 
descentralizados para entidades de 
direito público e privado de acordo 
com os termos celebrados. 

Washington 
Leonardo 

Guanaes Bonini 
Coordenador 

01/01/2014  
a 

31/12/2014 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Departamento de 
Política Judiciária 

Propor estratégia de Ação Política na 
coordenação de estudos sobre a 
implementação de melhorias para os 
sistemas concernentes ao poder 
judiciário e o Ministério Público no 
que refere-se a modernização da justiça 
brasileira. 
Subsidiar o Ministro de Estado da 
Justiça, no mecanismo de apoio e 
implementação de ações pautada na 
modernização e desburocratização da 
administração da justiça brasileira. 
Desenvolver pesquisas para elaboração 
de diagnóstico no que se refere o 
funcionamento institucional dos órgãos 
relacionados ao sistema de justiça no 
Brasil. 

Kelly Oliveira 
Araújo 

 
Diretora 

 

 
01/01/2014 

a 
07/07/2014 

 

Patricia Lamego 
de Teixeira 
Soares 

Diretora 
Substituta em 
virtude de 
licença 

maternidade 
da titular 

10/07/2014 
a 

31/12/2014 

Coordenação Geral 
de Provimentos e 

Vacâncias 
 

Instruir procedimentos administrativos 
com objetivo de subsidiar a Casa Civil 
da Presidência da República na 
instrução processual com a finalidade 
de realizar o provimento e vacância de 
cargos de magistrados a cargo da 
Presidência da República. 
Realizar a análise prévia de processos, 
com objetivo de instruir a formalizar o 
registro referente a provimento e 
vacâncias de cargos de magistrados de 
competência da Presidência da 
República.  
Sistematizar os atos de preparação para 
concessão de medalhas aos agraciados 
que contribuíram com ações voltada 
para melhoria nos órgãos do sistema de 
justiça. 

Igor Lima 
Goettenauer 

Coordenador 
01/01/2014 

a 
31/12/2014 
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1.3.6. Secretaria de Assuntos Legislativos 
 

Figura 7: Organograma da Secretaria de Assuntos Legislativos 

 

Fonte: Decreto 6.061/2007  
 
Quadro A.1.3.6 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas da Secretaria de Assuntos Legislativos 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Departamento de 
Elaboração Normativa 

Elaborar textos normativos, 
como anteprojetos de lei e atos 
infralegais, com observância da 
constitucionalidade e 
juridicidade dos textos. 
Participar de grupos de trabalho 
constituídos no âmbito do MJ. 
Consolidar textos resultantes de 
pesquisas, comissões, grupos de 
trabalho e debates públicos, para 
posterior análise de viabilidade 
de sua propositura perante o 
Congresso Nacional. 

Gabriel de Carvalho 
Sampaio 

Diretor 
01/01/2014 

a 
30/06/2014 

Ricardo Lobo da Luz Diretor 
01/07/2014 

a 
31/12/2014 

Departamento de 
Processo Legislativo 

Analisar constitucionalidade, 
juridicidade e interesse público 
em textos normativos de 
competência do MJ e em todos 
os projetos remetidos à sanção 
presidencial. 
Acompanhar a tramitação dos 
projetos de lei em sintonia com a 
Assessoria de assuntos 
Parlamentares, junto ao 
Congresso Nacional. 

Anna Claudia Pardini 
Vazzoler 

Diretora 
01/01/2014 

a 
31/12/2014 
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1.4. Macroprocessos Finalísticos 
 
Quadro A.1.4.1 – Macroprocessos Finalísticos da Secretaria Executiva 
Macroprocesso  
Realizar licitações, dispensas e inexigibilidades. 
Descrição 
Proceder a análise do Termo de Referência ou Projeto Básico. Publicar o objeto a ser licitado no sistema SIASGNet/ 
ComprasNet, Diário Oficial e Jornais de Grande Circulação. Responder eventuais pedidos de esclarecimentos e 
impugnações. Negociar a redução dos valores estimados. Aferir a regularidade da empresa e conformidade da 
proposta. Responder eventuais recursos. Proceder a adjudicação do certame. Elaborar Relatório Final para 
homologação e posterior publicação do resultado final. 
Principais insumos 
- Processo instruído com Termo de Referência ou Projeto Básico; 
- Pesquisa de Preço; 
- Dotação Orçamentária; 
- Parecer Jurídico; 
- Autorização para deflagração do certame; e 
- Autorização da contratação – Portaria 493/2012 – MJ. 
Principais fornecedores 
- Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – COEFIN; 
- Coordenação de Contratos – CCON; 
- Coordenação-Geral de Modernização e Administração – CGMA; 
- Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI; 
- Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP; 
- Consultoria Jurídica – CONJUR; e  
- demais Secretárias vinculadas ao Ministério da Justiça. 
Principais produtos e/ou serviços 
Aquisições de bens permanentes e consumo, bem como a Contratação de Serviços, para as diversas unidades do MJ, 
aos moldes do Decreto 5450, Decreto 3555, Lei 10.520/2005, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e outros legislações 
pertinentes. 
Principais clientes 
Diretos:  
- Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP; 
- Coordenação-Geral de Modernização e Administração – CGMA; 
- Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI; e 
- demais Secretarias do MJ. 
Indiretos:  
- Estados; 
- Municípios; e 
- Sociedade em geral. 
Subunidade responsável  
Coordenação Geral de Logística – CGL. 
Principais parceiros externos 
- Consultoria Jurídica – CONJUR; 
- Assessor Especial de Controle Interno – AECI; e  
- Áreas Demandantes. 
Descrição sucinta de sua condução 
Priorização de capacitação de todos servidores. Busca da máxima celeridade na instrução processual. Priorização da 
melhoria de relacionamento com os clientes internos e externos da CGL, trazendo significativo resultado no que tange 
ao bom andamento dos processos licitatórios. 

 
Macroprocesso  
Gestão de Recursos Logísticos. 
Descrição 
Realizar licitações e compras diretas, de modo a gerir a infraestrutura de serviços gerais e fiscalizar os contratos 
provenientes. Dentre as atividades estão incluídas o uso e a manutenção de frota veicular, a manutenção e a 
conservação de bens imóveis próprios da União (cedidos ou alugados), além das demais atividades-meio necessárias à 
gestão e à administração da unidade. 
Principais insumos 
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- Demandas de aquisições e contratações de serviços; 
- Processo instruído com Termo de Referência ou Projeto Básico; 
- Pesquisa de Preço. Dotação Orçamentária; 
- Parecer Jurídico; 
- Autorização para deflagração do certame; e 
- Autorização da contratação – Portaria 493/2012 – MJ. 
Principais fornecedores 
Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça. 
Principais produtos e/ou serviços 
Aquisições de bens permanentes e consumo, bem como a contratação de serviços para as diversas unidades do MJ, aos 
moldes do Decreto nº 5450/2005, Decreto nº 3555/2000, Lei nº 10.520/2005, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
outros legislações pertinentes. Acompanhamento da execução de serviços: Manutenção Predial, Serviços de 
Vigilância, Brigada, Limpeza, Copeiragem, Locação de Imóvel, Transportes, Transportes de Cargas e Bagagens, 
Requisição de passagens aéreas, Jardinagem, Dedetização, Tradução, Carimbo, Chaveiro, Correios, Publicações, 
Secretariado Executivo, Técnico em Secretariado, Recepcionista, Contínuo, Almoxarife e Carregador. Controle e 
distribuição de materiais de consumo; Controle, alienação, cessão, baixa e transferência de material permanente. 
Principais clientes 
Secretárias vinculadas ao Ministério da Justiça. 
Subunidade responsável  
A Coordenação Geral de Logística - CGL e Coordenação Geral de Modernização e Administração - CGMA atuaram 
conjuntamente no macroprocesso Gestão de Recursos Logístico durante a maior parte do exercício 2014. Cumpre 
informar que devido à alteração do Regimento Interno da Secretaria Executiva/MJ, Portaria MJ 1.370, de 15 de agosto 
de 2014, a Coordenação de Suprimento e Serviços Gerais - COSEG, responsável pelo acompanhamento da execução 
dos serviços, controle de materiais e administração da unidade, dentre outras atribuições, migrou para a estrutura da 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração - CGMA. 
Principais parceiros externos 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução 
A gestão de recursos logísticos compreendeu: realização de licitações e compras diretas; gestão e fiscalização de 
contratos; gestão da execução orçamentária e financeira; e gestão da infraestrutura e serviços gerais, os quais foram 
conduzidos de forma satisfatória para o bom funcionamento do Ministério da Justiça. 

 
Macroprocesso 
Gestão da informação. 
Descrição 
Recebimento, tratamento, indexação, arquivamento, preservação, pesquisa e recuperação da informação registrada em 
documentos arquivísticos e livros, produzidos e recebidos no âmbito das atividades do Ministério da Justiça. 
Principais insumos 
Documentos e livros recebidos e produzidos. 
Principais fornecedores 
- Unidades organizacionais do Ministério da Justiça; 
- Órgãos públicos; e 
- Sociedade civil. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Documento/processo arquivado; 
- Documento/processo devolvido ao órgão de origem; e 
 - Informação bibliográfica. 
Principais clientes 
- Sociedade civil; 
- Servidores; e  
- Órgãos públicos 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração – CGMA.  
Principais parceiros externos 
Arquivo Nacional. 
Descrição sucinta de sua condução 
Aquisição de livros e assinaturas de convênios com redes de Bibliotecas para manter o acervo bibliográfico do MJ 
atualizado e acessível aos servidores e público externo.  
Adoção de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, registro, tramitação, uso, 
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avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, a fim de obter um conjunto documental 
organizado, útil e acessível, até a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente dos documentos no 
Arquivo Nacional. 

 
Macroprocesso 
Gestão Estratégica. 
Descrição 
Refere-se às atividades relativas à gestão do planejamento estratégico do MJ, na perspectiva do gerenciamento de 
projetos e processos, de sua estrutura organizacional e regimental, à avaliação de desempenho institucional, ao 
estabelecimento e monitoramento do Plano Plurianual - PPA, à fase qualitativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual 
- PLOA, à elaboração de relatórios governamentais, ao monitoramento dos programas definidos como prioritários pela 
Presidência da República e à gestão da informação de custos. 
Principais insumos  
- Memorando conjunto para indicação de interlocutores na gestão estratégica;  
- Convite para treinamento da Secretaria de Orçamento Federal – SOF; 
- Solicitação de mapeamento de processos; 
- Diretrizes de trabalho de gestão de processos;  
- Ofício de comunicação do início do processo de elaboração do PPA; 
- Informações sobre a atuação do MJ nos programas temáticos do PPA; 
- LOA publicada/Iniciativa própria; 
- Ofício e minuta de relatório anual de avaliação do PPA do MJ; 
- Diretrizes e Orientações da Mensagem Presidencial; 
- Diretrizes e Orientações da Prestação de Contas da Presidenta da República – PCPR; 
- Pedido de reestruturação e reorganização; 
- Instruções Normativas, Decisões Normativas e Portarias para orientação, organização e consolidação do Relatório de 
Gestão; 
- Termo de Abertura de Projeto; 
- Diretrizes do Comitê de Governança Estratégica; 
- Pedido de alteração do Regimento; e 
- Solicitação de informação de custos. 
Principais fornecedores 
- CGPLAN/CGRH; 
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SOF/ MPOG; 
- Unidades do MJ; 
- Secretaria Executiva/Gabinete do Ministro; 
- Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos - SPI/MPOG; 
- MPOG; 
- Casa Civil; 
- Controladoria Geral da União – CGU; 
- Tribunal de Contas da União – TCU; e 
- Ministro/Secretário Executivo. 
Principais produtos e/ou serviços  
- Metas definidas, mensuradas e revisadas; 
- Proposta de PPA do MJ elaborada; 
- Resultados monitorados; 
- PPA revisado; 
- Relatório Anual de Avaliação do PPA do MJ; 
- Cadastro atualizado das ações da LOA; 
- Mensagem Presidencial do MJ elaborada e encaminhada; 
- PCPR do MJ elaborada; 
- Relatório de Gestão da SE/MJ elaborado; 
- Processos geridos; 
- Plano de melhorias e indicadores de desempenho acompanhados; 
- Resposta ao pedido de reestruturação e reorganização recebida; 
- Proposta de elaboração e atualização de regimento interno; 
- Projeto monitorado e finalizado; 
- Planejamento estratégico elaborado e monitorado; e 
- Relatório de custos elaborado. 
Principais clientes  
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- CGRH; 
- MPOG/SPI; 
- MPOG/SOF;  
- Casa Civil; 
- CGU. /TCU; 
- Unidades do MJ; e 
- Ministério da Justiça. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial – CGPLAN e Secretaria Executiva Adjunta – SEA.  
Principais parceiros externos 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução 
As atividades de gestão de processos foram conduzidas de acordo com o estabelecido nas diretrizes definidas pela SE 
(planejamento para 2014) e seguindo as etapas da metodologia, realizadas por meio de reuniões junto às equipes das 
áreas para diagnósticos dos macroprocessos e processos existentes, priorização de processos para mapeamento, 
elaboração de planos de melhorias dos processos, desenvolvimento de indicadores de desempenho e acompanhamento 
dos planos e indicadores. Já as relativas ao gerenciamento dos projetos, aplicou-se a metodologia de elaboração, 
monitoramento e controle de projetos institucionais, bem como do monitoramento de projetos prioritários da 
Presidência da República. Além disso, foram estabelecidas e acompanhadas ações estratégicas das unidades do MJ. As 
atividades de elaboração de proposta de estrutura organizacional foram realizadas no sentido de reorganizar ou 
reestruturar a organização, também chamada de redistribuição, a fim de aprimorar as condições de funcionamento de 
caráter organizacional. Com relação às atividades de planejamento, foram conduzidas revisão, monitoramentos e 
avaliações do PPA, bem como atualização do cadastro de ações da LOA, conjuntamente com as unidades finalísticas e 
interlocução com o Ministério do Planejamento (SPI e SOF). Foram ainda elaborados relatórios governamentais, além 
de conduzida e monitorada a avaliação de desempenho institucional, a partir de metas selecionadas pelas áreas do 
Núcleo Central, com validação da Secretaria Executiva.  As atividades de gestão da informação de custos foram 
voltadas para a estruturação da setorial no ministério, a formação da equipe técnica, treinamento no Sistema de 
Informações de Custos - SIC, realização de visitas técnicas a outros Órgãos. Gerou-se relatórios de estudos de custos 
preliminares para os tomadores de decisão, além da promoção de um encontro envolvendo diversos palestrantes para a 
disseminação de custos no âmbito do ministério. 

 
Macroprocesso 
Governança da Tecnologia da Informação. 
Descrição 
O macroprocesso tem a finalidade de prover o Ministério da Justiça com serviços de tecnologia da informação, por 
meio de provimento e manutenção de sistemas, de infraestrutura de TI e infraestrutura de comunicações. Executa 
diretamente políticas públicas para a área de tecnologia da informação e comunicações, Tecnologias da Informação e 
Comunicação - TIC, bem como apoia todas as unidades do MJ na implementação de procedimentos que envolvem 
TIC. 
Principais insumos  
Solicitação de atendimento via sistema (Sistema de Controle de Atendimento ao Usuário – SICAU) e memorandos de 
solicitações de serviços. 
Principais fornecedores 
Todas as unidades do Núcleo Central do MJ. 
Principais produtos e/ou serviços  
- Padrões de atividades de negócio e perfis de usuário; 
- Planos orçamentários, relatórios contábeis e política financeira; 
- Portfólio de TI atualizado; 
- Projetos gerenciados; 
- Plano de gerenciamento e resposta a riscos; 
- Plano de capacidade com informação do uso atual dos serviços e componentes, assim como planos para satisfazer o 
crescimento dos serviços e os novos serviços, informação e informes de desempenho de serviços, análises e informes 
da carga de trabalho, previsões e limiares, alertas e envios; 
- Base de dados de fornecedores e contratos e relatório de desempenho de contratos e fornecedores; 
- Políticas e estratégias de Gerenciamento de Continuidade do Serviço de TI - GCSTI revisadas, exercícios e relatórios 
de análise de impacto sobre o negócio, revisões e relatórios de análises de gestão de riscos; e planos de continuidade; 
- Base de dados de fornecedores e contratos e relatório de desempenho de contratos e fornecedores; 
- Requisitos de nível de serviço, metas de nível de serviço, acordos de nível de serviço, acordos de nível operacional e 
relatórios de nível serviço; 
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- Sistemas desenvolvidos, testados e homologados; 
- Política de gerenciamento da segurança da informação, juntamente com um conjunto específico de normativos de 
Segurança da Informação e comunicação – SIC, atualização do sistema de gerenciamento de segurança da informação, 
revisão dos processos de avaliação dos riscos de segurança, auditoria de SIC, relatórios de brechas de segurança e 
incidentes de SIC; 
- Calendário de auditorias, itens de configuração [versionados], linha de base da configuração, matriz de configuração 
e relatório da auditoria de configuração; 
- Plano de implantação e build; 
- Requisições de mudança [situação]; 
- Entregas aceitas, serviço novo ou modificado em ambiente de produção; 
- Requisições de serviço [status], itens de configuração atualizados e requisições de mudança; 
- Concessão de acesso a serviços de TI de acordo com as políticas de segurança da informação, registros do 
gerenciamento de acesso e histórico de acesso concedido a serviços, registros do gerenciamento de acesso e histórico 
onde o acesso foi negado e os motivos da negativa e comunicações relacionadas a acessos inapropriadas ou a abuso de 
serviços; 
- Registros (logs) de eventos, eventos relacionados a incidentes, eventos relacionados à violação de acordos de nível 
de serviços ou acordos de nível operacional e eventos e alertas que indicam o status de conclusão de atividades 
operacionais, de desenvolvimento ou outras atividades de suporte; 
- Requisição de mudança, registro de problema, registro de erro conhecido e resolução do incidente; 
- Erros conhecidos, requisições de mudança, registro dos problemas resolvidos com solução de contorno ou solução 
definitiva, informações gerenciais e informações sobre os problemas conhecidos; 
- Relatórios de desempenho; e 
- Plano de melhoria de serviço. 
Principais clientes  
Órgãos do Núcleo Central do Ministério da Justiça. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI 
Principais parceiros externos 
Movimento Brasil Competitivo - MBC (até junho de 2014). 
Descrição sucinta de sua condução 
O macroprocesso apesar de sua complexidade e da exigência de recursos específicos foi conduzido de maneira 
satisfatória tendo em vista sua melhoria contínua. No ano de 2014, a CGTI investiu no aprimoramento da estrutura 
tecnológica e da forma de gestão, mapeando os principais processos de trabalho e iniciando a implementação das 
melhores práticas de TI preconizadas pelos órgãos de controle. 

 
Macroprocesso 
Gestão de pessoas. 
Descrição 
Gestão envolvendo as atividades de cadastro, benefícios, vantagens, folha de pagamento e capacitação dos servidores 
em exercício no Ministério da Justiça. Inclui-se também nesse macroprocesso a gestão dos estagiários. 
Principais insumos 
- Documentos cadastrais e funcionais fornecidos pelos servidores e estagiários; e 
- Demandas oriundas dos servidores e/ou dos dirigentes do MJ. 
Principais fornecedores 
- Servidores; 
- Aposentados; 
- Pensionistas; 
- Estagiários; e 
- Dirigentes do MJ. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Servidor empossado; 
- Abono de Permanência incluso no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE; 
- Adicionais; 
- Certidão ou mapa de Tempo de Serviço; 
- Concessões; 
- Parecer/exclusão do aposentado no SIAPE (Auxílio Funeral - Aposentados) realizado; 
- Indenização de Transporte (Aéreo, Condução Própria) e Transporte de Móveis e Bagagens efetivada; 
- Ato de exoneração de cargo efetivo publicado no Diário Oficial da União – DOU; 
- Ato de vacâncias publicado no DOU; 
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- Aposentadorias e pensões concedidas/realizadas/atualizadas; 
- Avaliação de estágio probatório homologada; 
- Avaliação de desempenho (Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, 
Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE, Função Comissionada Técnica - FCT) homologada; 
- Progressão funcional; 
- Servidor capacitado; 
- Servidor reintegrado; 
- Servidor aposentado; 
- Diagnóstico psicossocial elaborado; 
- Contrato do estágio encerrado; 
- Pagamento de substituição de chefia efetivado; 
- Folha Processada; 
- Erário devolvido à Conta Única do Tesouro; 
- Nota Técnica elaborada sobre ação judicial – atendimento; 
- Processo de Despesa de Exercícios Anteriores efetivado; 
- Valor de execução financeira processado; e 
- Nota Técnica elaborada. 
Principais clientes 
- Servidores; 
- Aposentados; 
- Pensionistas; e 
- Estagiários. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH. 
Principais parceiros externos 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução 
As atividades de gestão de pessoas foram conduzidas, observando as competências regimentais, de acordo com as 
diretrizes do órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC e dos dirigentes do MJ.   

 
Macroprocesso 
Gestão orçamentária e financeira. 
Descrição 
Compete a Coordenação Geral de Orçamento e Finanças orientar, analisar e consolidar todas as atividades inerentes ao 
orçamento, quanto as propostas orçamentárias parciais das unidades, bem como avaliar sua execução orçamentária e 
financeira, destacando ações prioritárias e demais despesas. Acompanhar diariamente as alterações nos limites de 
disponibilização orçamentária no que se refere ao decreto de programação orçamentária e financeira. 
Principais insumos 
O macroprocesso se inicia com a liberação do duodécimo, e posteriormente com a sanção da LOA e com o decreto de 
disponibilização orçamentária e financeira, que define as regras para o exercício. 
Principais fornecedores 
A Presidência da República com a sanção da LOA para exercício. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Proposta enviada com sucesso; 
- Limite orçamentário disponibilizado; 
- Orientações procedidas; 
- Crédito adicional solicitado; 
- Treinamento realizado; e 
- Limite financeiro liberado. 
Principais clientes 
- Secretaria de Orçamento Federal; e 
- Unidades do MJ. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças – CGOF.  
Principais parceiros externos 
Órgãos centrais dos sistemas de planejamento, orçamento e finanças (SOF/MP e Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda - STN/MF). 
Descrição sucinta de sua condução 
É conduzido através do acompanhamento e análise dos orçamentos e liberação dos financeiros pelas divisões de 
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orçamento de custeio e investimento, orçamento de pessoal e divisão de finanças. 

 
Macroprocesso 
Gestão contábil. 
Descrição 
Acompanhamento e orientação contábil dos órgãos e entidades vinculadas ao Ministério; análise das demonstrações 
contábeis dos órgãos, entidades vinculadas e fundos; cadastramento e habilitação de usuários nos sistemas de 
execução, acompanhamento e gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito do Ministério;orientação e 
apoio técnicos aos ordenadores de despesas e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos quais 
responda; e apoio aos órgão central do Sistema de Contabilidade Federal na gestão do SIAFI.  
Principais insumos 
- Lançamentos no sistema (SIAFI) das Unidades do MJ; 
- Solicitações de Informações; 
- Solicitação de treinamento; e 
- Diagnóstico de necessidades. 
Principais fornecedores 
- STN; 
- MPOG; 
- CGU; 
- TCU; e 
- Unidades gestoras do MJ. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Acompanhamento e avaliação contábil realizados; e 
- Treinamentos realizados. 
Principais clientes 
Unidades gestoras e órgãos requerentes. 
Subunidade responsável 
Coordenação de Contabilidade – CCONT.  
Principais parceiros externos 
As unidades gestoras do MJ e a CGU. 
Descrição sucinta de sua condução 
Com base nas informações das Unidades Gestoras vinculadas ao Ministério da Justiça, disponíveis no Siafi, a 
Coordenação de Contabilidade analisou, acompanhou e regularizou as inconsistências mediante a solicitação da 
Unidade Gestora de forma a demonstrar a transparência das informações contábeis.  
Devido à implantação do novo sistema SIAFI (CPR), esta Coordenação treinou as unidades vinculadas ao Ministério 
da Justiça a fim de propagar conhecimento e informação aos gestores, mediante visitas de orientação técnica, 
atendimento pessoal e telefônico.  
A Coordenação de Contabilidade realizou em conjunto com o Departamento de Polícia Federal visitas de orientação 
técnica, acerca dos temas financeiro, orçamentário e contábil, às unidades gestoras por solicitação deste órgão a fim de 
orientar, regularizar e padronizar as informações contábeis, sendo que as visitadas foram aproveitadas para orientar 
também as unidades gestoras do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.  
O Relatório de TCE é encaminhado pelas unidades concedentes do Ministério à esta setorial contábil. Com base nas 
informações prestadas, os responsáveis são incluídos no SIAFI (na conta de Diversos Responsáveis) e posteriormente 
o Relatório Final de TCE é enviado à CGU.   

 
Quadro A.1.4.2 – Macroprocessos Finalísticos do Gabinete do Ministro 
Macroprocesso 
Correição no âmbito do Ministério da Justiça por intermédio de Procedimentos Administrativos Disciplinares 
Descrição 
O Ministro de Estado da Justiça avocou para o seu Gabinete os assuntos relacionados com as atividades correcionais e 
disciplinares, antes afetas a Secretaria Executiva deste Ministério, por meio do inciso VIII do artigo 2º da Portaria nº 
2.783, publicada no D.O.U de 12 de dezembro de 2011. Nessa mesma data foi editada a Portaria nº 2.784, criando o 
cargo de Assessor para Assuntos Disciplinares, vinculado diretamente ao Gabinete do Ministro, com a incumbência de 
“assessorar o Ministro da Justiça nos assuntos relacionados a atividades correcionais e disciplinares, bem como na 

instauração de sindicâncias e composição de comissões disciplinares”. A Assessoria de Assuntos Disciplinares apura 
a responsabilidade de servidores do Ministério da Justiça. 
Principais insumos 
A Assessoria de Disciplina do Ministério da Justiça, no exercício da condição de uma Corregedoria, recebe denúncias 
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sobre possíveis irregularidades no âmbito do Ministério, no que se refere à conduta de servidores (exceto àquelas de 
cunho ético que são apuradas pela Comissão de Ética do Ministério da Justiça),  bem como processos realizados fora 
das normas regulamentares, cabendo então a formação de Comissões de Disciplina para a apuração de 
responsabilidades 
Principais fornecedores 
O material, seja noticias de condutas reprováveis ou processos mal conduzidos, é encaminhado pelos diversos órgãos e 
setores deste Ministério vinculados ao Gabinete do Ministro, à Secretaria Executiva ou mesmo ao Departamento 
Penitenciário Nacional - DEPEN, aqui excetuando-se aqueles do âmbito da Diretoria do Sistema Penitenciário. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Decisão. 
Principais clientes 
- Todos os órgãos do Ministério da Justiça. 
Subunidade responsável 
Gabinete do Ministro. 
Principais parceiros externos 
- Consultoria Jurídica; 
- Secretaria Executiva; 
- Secretaria Nacional de Segurança Pública; 
- Departamento de Polícia Federal; 
- Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 
- Fundação Nacional do Índio; e 
- Departamento Penitenciário Nacional. 
Descrição sucinta de sua condução 
As sindicâncias são iniciadas com prazo de 30 dias para sua conclusão, com possibilidade de prorrogação por igual 
período. A Sindicância Investigativa pode gerar a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar. Já este é 
iniciado com prazo de 60 dias para sua conclusão, passível de prorrogação por igual período. Quando concluído os 
procedimentos, a forma é analisada pela Assessoria de Disciplina e o mérito pela Consultoria Jurídica, estando então 
os processos aptos para a decisão final da autoridade instauradora, o Ministro da Justiça. 

 
Macroprocesso 
Monitoramento quanto ao atendimento de requerimentos de informações, indicações, consultas e outros pleitos 
oriundos do Congresso Nacional, Presidência da República e Assembléias dos Estados. 
Descrição 
Registro e acompanhamento das demandas de parlamentares, bem como o monitoramento e o envio de respostas, 
mantendo sob controle as correspondências de parlamentares recebidas pela Assessoria. 
Principais insumos 
A Assessoria Parlamentar levanta todas as proposições legislativas de interesse da pasta e os envia aos órgãos técnicos 
para que se formalize uma Nota Técnica com a posição final do Ministério, posteriormente enviada à Casa Civil da 
Presidência da República. Passa-se assim, a ser traçada uma estratégia de acompanhamento das proposições em  todo 
o trâmite do processo legislativo e de para resposta as correspondências de parlamentares recebidas pela Assessoria. 
Principais fornecedores 
- Congresso Nacional e áreas do MJ. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Demandas parlamentares atendidas. 
Principais clientes 
- Todos os órgãos do Ministério da Justiça. 
Subunidade responsável 
Assessoria de Assuntos Parlamentares. 
Principais parceiros externos 
- Câmara dos Deputados; 
- Senado Federal; 
- Secretarias Finalísticas do MJ; 
- DPF; 
- DPRF; e  
- SE. 
Descrição sucinta de sua condução 
As demandas de parlamentares são registradas em sistema próprio da Assessoria Parlamentar - ASPAR e 
encaminhados para a área responsável por fornecer a informação, sendo estabelecido um prazo para responder os 
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requerimentos de informações.  
É feito o monitoramento junto à unidade demandada e, quando necessário, liberada a dilatação de prazo para resposta.  
A unidade demandada prepara a resposta que é encaminhada ao requerente do pedido. 

 
Macroprocesso 
Assessoria de Comunicação. 
Descrição 
A Assessoria de Comunicação desenvolve a divulgação institucional do Ministério da Justiça de acordo com as 
diretrizes da política de comunicação da Presidência da República, de modo a participar aos dirigentes todos os 
assuntos de interesse do Ministério veiculados nos meios de comunicação, atendendo às solicitações de informação 
dos meios de comunicação e respondendo aos questionamentos relativos às ações ministeriais. Além disso, a 
Assessoria de Comunicação Social organiza e acompanha as entrevistas concedidas à imprensa pelo Ministro de 
Estado e demais autoridades do Ministério, bem como desenvolve campanhas publicitárias e divulga as ações e 
projetos do Ministério nos principais veículos de comunicação. 
Principais insumos 
Informações específicas sobre o tema a ser estudado e divulgado. As Secretarias do Ministério da Justiça demandam a 
Assessoria de Comunicação Social no desenvolvimento de artes gráficas para eventos internos e externos, campanhas 
de âmbito nacional e local e peças gráficas para divulgação de ações ministeriais. 
Principais fornecedores 
- As diversas Secretarias internas do Ministério da Justiça e órgãos filiados. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Demandas da mídia atendidas; 
- Pautas para a mídia vendidas; 
- Artes visuais desenvolvidas; 
- Campanhas nacionais realizadas; 
- Hotsites desenvolvidos; 
- Aplicativos para internet e material publicitário desenvolvidos; 
- Filmetes, spots de rádio, vídeos institucionais, backdrops e banners criados; 
- Posts em mídias realizados; 
- Portal do MJ gerido; 
- Newsletter e boletins criados; e 
- Agenda interna desenvolvida. 
Principais clientes 
- Jornalistas de rádio, impressos e TV; 
- Mídia impressa e digital; 
- Gestores dos programas do MJ; 
- Cidadãos; e 
- Gestores, servidores, colaboradores e estagiários do MJ. 
Subunidade responsável 
Assessoria de Comunicação Social. 
Principais parceiros externos 
Todos os órgãos governamentais. 
Descrição sucinta de sua condução 
Executar ações de marketing e publicidade, apoiando as demais estratégias de comunicação do Ministério, sobretudo, 
por meio de campanhas publicitárias trabalhadas para diferentes meios de comunicação (impressos, eletrônicos e 
virtuais), com o objetivo de atingir o maior número de pessoas dentro do seu público-alvo.  
Atuar na gestão de imagem do Ministério e seus representantes, destacando neste processo a produção de materiais em 
audiovisual, acompanhada por banners e vídeos com a cobertura de eventos relacionados ao MJ.  
Promover a divulgação digital em canais de mídias sociais – facebook, twitter, sites e hotsites – com a publicação de 
informações relevantes sobre as áreas de atuação do MJ, que são repercutidas inúmeras vezes, abrangendo públicos 
ímpares, em diversas partes do país e com distintos perfis de atuação na sociedade.  
Promover ações de comunicação interna, sustentáculo de todas as demais, por meio de boletins informativos e as 
newsletters, voltados aos funcionários do Ministério, apoiados por uma agenda interna, que preparam este público para 
as possíveis informações que recebam da mídia, sobre o trabalho do Ministério e que reforçam sua relação com a 
instituição. 

 
Macroprocesso 
Gestão das demandas da Ouvidoria Geral. 
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Descrição 
Tratamento das manifestações recebidas de cidadãos e servidores a partir dos acionamentos feitos por meio de sistema 
próprio, disponível na página eletrônica do MJ. A Ouvidoria do Ministério da Justiça é responsável por receber, 
examinar e tramitar sugestões, elogios, reclamações e denúncias referentes aos órgãos subordinados e entidades 
vinculadas. 
Principais insumos 
Demandas dos cidadãos, dos servidores e de órgãos públicos e entidades privadas. 
Principais fornecedores 
- Cidadãos; 
- Pessoas jurídicas; e  
- Servidores do Ministério da Justiça. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Demanda atendida/ respondida. 
Principais clientes 
- Ministro da Justiça; 
- Secretário Executivo; 
- Secretários e Diretores do MJ; 
- Servidores e sociedade; 
- Instituições públicas e privadas; e 
- Cidadãos. 
Subunidade responsável 
Ouvidoria Geral do MJ. 
Principais parceiros externos 
Todos os órgãos do Ministério da Justiça. 
Descrição sucinta de sua condução 
As demandas são recebidas por intermédio do Sistema eletrônico, ou ainda, por e-mail, presencialmente ou via ofícios 
e memorando, contendo a sugestão, elogio, solicitação, reclamação ou denúncia apresentada, bem como os dados 
pessoais do demandante. 
Após a análise da demanda, a ocorrência é remetida às Ouvidorias Setoriais do MJ, ou a outros órgãos públicos e 
entidades privadas, sendo informado ao demandante os encaminhamentos feitos pela Ouvidoria e, se for o caso, 
sugerido que se dirija a outro órgão para obter a informação desejada. 
As denúncias recebem uma análise mais criteriosa: Após o recebimento de resposta pela área demandada, a  resposta é 
enviada ao demandante, passando a ocorrência a compor os dados estatísticos da Ouvidoria. Além disso, é realizado o 
trabalho de análise da informação e proposição: Importar dados estatísticos do Sistema e da Planilha com a finalidade 
de elaborar relatórios consistentes sobre os atendimentos realizados na Ouvidoria. 

 
Quadro A.1.4.3 – Macroprocessos Finalísticos da Comissão de Anistia 
Macroprocesso 
Julgamento dos Requerimentos de Anistia. 
Descrição 
O macroprocesso consiste nos seguintes processos: julgar os requerimentos de anistia; analisar e responder os pedidos 
de informações processuais e arquivar os processos de requerimento de anistia política. O primeiro processo consiste 
em receber, triar, cadastrar, autuar, tramitar, analisar e preparar os requerimentos de anistia para julgamento. Em 
seguida, é formalizada a decisão adotada pela Comissão de Anistia, remetendo o requerimento para a apreciação do 
Ministro de Estado da Justiça, que materializa a decisão final em Portaria. Esta é publicada no Diário Oficial da União, 
comunicando-se o resultado, na sequência, aos Ministérios responsáveis pelo pagamento da reparação. 
No segundo processo as demandas são recebidas, cadastradas e os prazos para resposta lançados para controle. Na 
sequência, as informações solicitadas são prestadas via ofício ou memorando (nos casos em que a demanda é 
apresentada via Conjur) e as decisões judiciais são cumpridas. 
Já no terceiro, após o envio dos comunicados aos Ministérios responsáveis pelos pagamentos das reparações 
decorrentes da declaração de anistia, os requerimentos são remetidos ao arquivo, onde são conferidos e cadastrados em 
planilha própria, sendo, posteriormente, arquivados. 
Principais insumos 
- Requerimentos de anistia. 
Principais fornecedores 
- Requerentes de anistia política. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Processo julgado; 
- Pedido de informação respondido; e 
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- Processo arquivado. 
Principais clientes 
- Requerentes; 
- Sociedade; e  
- Órgãos pagadores. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral de Gestão Processual. 
Principais parceiros externos 
Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil (CASC); Gabinete do Ministro; Secretaria-Executiva do MJ e áreas-
meio (CGMA e CGL). 
Descrição sucinta de sua condução 
Em 2014, apreciou cerca de 1.800 requerimentos de anistia política, digitalizou 100% de seu acervo e retomou o 
desenvolvimento de sistema gerencial de tramitação de requerimentos de anistia. 

 
Macroprocesso 
Preservação e divulgação da memória histórica. 
Descrição 
O macroprocesso consiste nos seguintes processos: (i) gerir acordos e instrumentos de repasse; (ii) realizar as 
Caravanas de Anistia; (iii) gerir as atividades de Cooperação Internacional; (iv) gerir as atividades de Promoção da 
Justiça de Transição; (v) publicar e distribuir os materiais impressos e digitais; e (vi) gerir o Memorial da Anistia 
Política do Brasil. 
O processo (i) consiste na implementação de iniciativas que visam às reparações coletivas e transindividuais, 
viabilizadas por meio de chamadas públicas para seleção de projetos apresentados pela sociedade civil ou por meio de 
iniciativas implementadas em parceria com universidades públicas, as quais são viabilizadas através de termos de 
cooperação. 
O processo (ii) consiste na realização de sessões públicas e itinerantes de julgamentos de requerimentos de anistia 
política que objetivam as reparações simbólicas e morais, seja por meio dos pedidos de desculpas, dos atos de 
homenagens públicas ou dos atos de reconhecimento e declaração de anistiado político. 
O processo (iii) consiste na realização de iniciativas por meio do projeto de Cooperação Técnica BRA/08/021 – 
Cooperação para o intercâmbio internacional, desenvolvimento e ampliação das políticas de Justiça Transicional do 
Brasil que tem por objetivo fortalecer capacidades de elaboração e execução de ações da Comissão de Anistia nas 
áreas de intercâmbio de experiências institucionais para Justiça de Transição, com relação às áreas de educação, 
ciência e Cultura. 
O processo (iv) consiste em fortalecer capacidades de elaboração e execução das ações da Comissão de Anistia 
voltadas para as áreas de intercâmbio de experiências institucionais e troca de experiências com pessoas físicas, bem 
como no fomento à difusão do tema da anistia e da justiça de transição.  
O processo (v) consiste na gestão da política de publicação e distribuição das obras produzidas pela Comissão de 
Anistia. 
O processo (vi) consiste no acompanhamento da implementação do Memorial da Anistia Política do Brasil em 
construção em Belo Horizonte. 
Principais insumos 
- Projetos enviados pela sociedade civil, em decorrência das chamadas públicas; 
- Produtos resultantes de consultorias; e 
-Termos de cooperação, parcerias ou convênios firmados. 
Principais fornecedores 
- Entidades e parceiros da sociedade civil; 
- Consultores do projeto de Cooperação Técnica BRA/08/021; 
- Universidades federais. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Política de Memória promovida; 
 - Parcerias articuladas e/ou reafirmadas; 
- Reparação moral e pública realizada; 
- Justiça de Transição e trabalhos da Comissão de Anistia promovidos e divulgados; 
- Conhecimento técnico-científico gerado para promoção de políticas públicas; 
- Materiais entregues; e 
- Memorial implantado. 
Principais clientes 
- Sociedade Civil; 
- Entes públicos; 
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- Comissão de Anistia; 
- Organizações da Sociedade Civil Nacional e Internacional; 
- Bibliotecas e centros de documentação; 
- Instituições de Ensino; 
- Imprensa; 
- Público jovem; 
- Perseguidos Políticos e Familiares; e 
- Redes de conhecimento. 
Subunidade responsável 
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Política do Brasil. 
Principais parceiros externos 
- Diversas instituições privadas e do terceiro setor que firmam com a Comissão de Anistia convênios e termos de 
parceria; 
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 
- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e diversas outras universidades no Brasil e no exterior; 
- Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil (CASC); 
- Associação dos Amigos do Memorial (AAMA); 
- Prefeitura de Belo Horizonte; 
- Secretaria de Patrimônio da União; 
- Rede Latino-Americana de Sítios de Consciência; 
- Coalizão Internacional de Sítios de Consciência; 
- Demais entidades e grupos atuantes na área de direitos humanos; e 
- Diversos atores governamentais. 
Descrição sucinta de sua condução 
Em 2014, a Comissão deu continuidade a seus projetos de preservação e divulgação da memória histórica por meio 
das Caravanas da Anistia, dos projetos Marcas da Memória, Trilhas da Anistia e Clínicas do Testemunho, e por meio 
da realização e participação ativa em seminários e eventos. Além disso, destaca-se o projeto de implantação do 
Memorial da Anistia Política do Brasil, em pleno andamento, que se constituirá de um espaço de memória e 
consciência, com sede na cidade de Belo Horizonte, destinado a preservar o legado e o acervo da Comissão de Anistia, 
bem como a servir de instrumento simbólico de reparação moral àqueles que foram perseguidos e tiveram seus direitos 
violados durante os governos ditatoriais. 

 
Quadro A.1.4.4 – Macroprocessos Finalísticos da Secretaria Nacional de Justiça 
Macroprocesso 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Descrição 
As principais atividades são: 
- Planejar, supervisionar e executar o processo de elaboração e implementação de planos nacionais de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas; 
- Implantar, supervisionar o processo de criação de Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante e 
Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e coordenar a operacionalização, o acompanhamento e a avaliação 
dos mesmos, com o intuito de harmonizar a atuação da rede e subsidiá-la com conhecimento técnico e informação, 
especialmente com a promoção e fomento de políticas de capacitação, sensibilização e mobilização, com a realização 
de Encontros Nacionais, seminários, cursos etc; 
- Coordenar ações de cooperação técnica internacional, em foros bilaterais e multilaterais, para o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas; 
- Coordenar as instâncias que fazem a gestão da Política Nacional – Coordenação Tripartite, Comitê Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - ETP, Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação dos Planos 
Nacionais, e demais grupos e instâncias que são pontualmente designados; 
- Produzir e gerar informações e dados de ETP e divulgar as ações referentes às políticas públicas de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas; 
- Divulgar as políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas e informar à sociedade e aos públicos-alvos a existência 
do crime e como preveni-lo; 
- Gerenciar a confecção e distribuição de materiais e livros referentes à temática de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, bem como coordenar a realização de estudos e pesquisas que derivam a elaboração de tais materiais; 
- Coordenar ações de cooperação técnica internacional; e 
- Firmar convênios e acordos de cooperação técnica para a implementação e sustentabilidade da rede nacional de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, em especial a rede de núcleos e postos, bem como acordos com universidades e 
organizações da sociedade civil para a realização de estudos, pesquisas e capacitações. 
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Principais insumos 
- Relatórios de execução setorial do II Plano de ETP; 
- Denúncias; 
- Relatórios de execução de convênios e acordos de cooperação; e 
- Cooperação Técnica recebida. 
Principais fornecedores 
- Ministérios partícipes do II Plano de ETP; 
- Polícias Federal e Rodoviária Federal; 
- Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; e 
- Organismos internacionais (ex. UNODC – Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime). 
Principais produtos e/ou serviços 
- Relatórios quadrimestrais de monitoramento; 
- Relatório final de monitoramento e avaliação do plano; 
- Documentos harmonizados; 
- Orientações técnicas; 
- Encaminhamento de denuncias; 
- Pesquisas sobre implantação de novos núcleos; 
- Relatórios internacionais; 
- Planos desenvolvidos; 
- Capacitação realizada; 
- Acordos e Declarações firmados; 
- Relatórios de acompanhamento; 
- Atas de reuniões; 
- Análises e estratégias para implementação da política; 
- Informativos mensais; 
- Informações geradas (conteúdo e forma); 
- Campanhas publicitárias elaboradas; 
- Materiais produzidos e distribuídos; 
- Convênios celebrados e geridos; 
- Prodoc celebrado e gerido; e 
- Cooperação Técnica Internacional celebrada e gerida. 
Principais clientes 
- Sociedade; 
- Unidades Federativas; 
- Organismos internacionais (outros países, Organização das Nações Unidas - ONU, Organização dos Estados 
Americanos - OEA, Mercado Comum do Sul - Mercosul, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP); 
- Rede de núcleos e postos (estados e municípios); e 
- Rede nacional de ETP. 
Subunidade responsável 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação – DEJUS. 
Principais parceiros externos 
- Integrantes da Coordenação Tripartite (Secretaria de Política para as Mulheres e Secretaria de Direitos Humanos, 
ambas da Presidência da República); 
- Integrantes do Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do II Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas - PNETP: 
I - Ministério da Justiça (DPF, DPRF, SENASP, SENAD, SESGE, DPU); 
II - Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 
III - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 
IV - Casa Civil da Presidência da República; 
V - Ministério da Defesa; 
VI - Ministério das Relações Exteriores; 
VII - Ministério da Educação; 
VIII - Ministério da Cultura; 
IX - Ministério do Trabalho e Emprego; 
X - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
XI - Ministério da Saúde; 
XII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
XIII - Ministério do Turismo; 
XIV - Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
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XV - Secretaria Geral da Presidência da República; 
XVI - Advocacia-Geral da União; e 
XVII - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 
- Integrantes do CONATRAP – Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça; Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 
Justiça; Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça; Departamento de Polícia Federal do 
Ministério da Justiça; Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Associação de 
Travestis, Transexuais e Transgêneros de Goiás – ASTRAL – GO; Davida – Prostituição Direitos Civis Saúde; 
Instituto Aliança com o Adolescente; Projeto TRAMA - Organização de Direitos Humanos Projeto Legal; Rede 
Nacional Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na 
Amazônia – SODIREITOS; Universidade Tiradentes – UNIT; Conselho Nacional de Assistência Social; Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; Comissão Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo; Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial; Conselho Nacional de 
Imigração; Conselho Nacional de Saúde; Conselho Nacional de Segurança Pública; Conselho Nacional de Turismo; 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais; Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao 
Migrante; Comitês Estaduais e do Distrito Federal de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; Associação Brasileira de 
Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude – ASBRAD; Ministério Público Federal; e Ministério Público do 
Trabalho; 
- Rede de Núcleos Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados de Atendimento 
Humanizado ao Migrante (Parcerias firmadas com estados e municípios); 
- Organismos internacionais (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC, International Centre for 

Migration Policy Development - ICMPD, OEA, CPLP, Mercosul, União de Nações Sul-Americanas - UNASUL, 
Organização Internacional do Trabalho - OIT e etc). 
- Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO; 
- Serviço Social da Indústria - SESI; e 
- Universidades Federais. 
Descrição sucinta de sua condução 
A atuação da Secretaria Nacional de Justiça, na coordenação da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, teve 
sua tônica voltada para o fortalecimento da Política Nacional e da Rede Nacional que implementa esta política. 
Particularmente, nesse último ano, além da consolidação da política, com enfoque nos direitos humanos, aconteceu 
uma aproximação com a pauta migratória como garantia do direito fundamental de deslocamento e da proteção e 
assistência à pessoa. Uma importante instância criada para ampliar a governança da Política Nacional é o Comitê 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP (Decreto nº 7.901/2013) que teve suas atividades 
iniciadas em 2014. O Comitê conta com estrutura intersetorial, com representação de conselhos nacionais de políticas 
públicas transversais à temática, órgãos do governo, entidades da sociedade e membros da rede nacional de ETP 
(núcleos de enfrentamento, postos avançados de atendimento e comitês estaduais e distrital), totalizando 26 membros e 
respeitando o princípio da paridade. A atuação integrada dos órgãos e instituições tem sido ponto de destaque na 
condução da política nacional de ETP. Assim, a unidade vem se destacando na condução proativa e eficaz da Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, sempre em vista dos três eixos de atuação – prevenção, 
atendimento às vítimas, e repressão e responsabilização dos autores. Estes avanços têm feito do Brasil, cada vez mais, 
uma referência nas políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trazem novos caminhos e resultados 
para a eliminação dessa prática violadora dos direitos humanos. 

 
Macroprocesso 
Concessão de Classificação Indicativa para obras audiovisuais. 
Descrição 
Análise de obras audiovisuais, tendo como foco a observação de tendências de indicação a fim de identificar a faixa 
etária mais adequada para informar aos pais e muni-los com condição de decidirem o que seus filhos podem assistir. 
Principais insumos 
- Mídias e arquivos digitais contendo obras audiovisuais como filmes e trailers;  
- DVD’s; 
- Pen drives; 
 - Jogos em mídia física e digital; 
- Programas de TV captados e gravados para posterior análise. 
Principais fornecedores 
- Produtores; 
- Distribuidores; e 
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- Emissoras de TV.  
Principais produtos e/ou serviços 
- Publicação da classificação indicativa de cinema e vídeo; 
- Publicação da classificação indicativa de programas de TV; 
- Publicação da classificação indicativa de jogos, aplicativos e RPG - Role-playing game (jogo de interpretação de 
personagens); 
- Publicação de decisão sobre reclassificação; 
- Monitoramento de programas de TV do Serviço de Acesso Condicionado (TV por assinatura); 
- Prodoc celebrado e gerido; e 
- Cooperação com universidades celebrada e gerida. 
Principais clientes 
- Requerente (distribuidora, produtora, representantes); 
- Sociedade; 
- Sociedade - assinantes do Serviço; 
- Organismos internacionais; 
- Universidades e Centros de Estudo e Pesquisa; 
- Emissoras de TV; e 
- Empresas de cinema e vídeo. 
Subunidade responsável 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação - DEJUS. 
Principais parceiros externos 
- Sociedade civil; 
- Ministério Público; 
- Cidadãos; e 
- Universidades. 
Descrição sucinta de sua condução 
A Classificação Indicativa é uma política pública de proteção a criança e ao adolesceste, de possíveis danos que a 
exposição a conteúdos não apropriados para determinadas faixas etárias podem causar no seu desenvolvimento 
psicossocial.  
O ano de 2014 foi marcado pela consolidação da política pública enquanto um instrumento democrático, com critérios 
claros e objetivos, determinados com intensa participação da sociedade. Como avanços e realizações destacam-se: a) 
O Projeto Classifique: composto por classificadores voluntários que auxiliam e dão transparência ao processo de 
classificação indicativa; b) publicação da Portaria MJ nº 368/2014, que contempla a intensa participação da sociedade 
no debate on-line da classificação indicativa e as diversas sugestões recebidas; c) Aplicativos pedagógico da 
classificação indicativa para tablets e celulares de professores da rede pública; d) Consolidação do sistema global e 
digital de classificação indicativa de jogos e aplicativos, o IARC (Coalizão Internacional de Classificação Etária); e) 
Projeto de Cooperação Técnica junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 
UNESCO, tais como: Pesquisa de Opinião; curso no formato Educação a Distância – EAD; elaboração de Cadernos 
temáticos em 5 versões distintas, agrupadas por eixos. 

 
Macroprocesso 
Acreditação de Entidades Sociais. 
Descrição 
Processamento de pedidos de entidades privadas sem finalidades lucrativas interessadas em obter credenciamento 
como: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Utilidade Pública Federal ou Organização Estrangeira. 
Processar os pedidos de manutenção das certificações concedidas, emitindo as respectivas certidões de regularidade. 
Proceder ao descredenciamento de entidades em débitos com suas obrigações perante o Ministério da Justiça.  
Promover o necessário registro de empresas que operam com microfilmagem. Instruir pedidos de concessão de 
medalhas. 
Principais insumos 
Requerimentos acompanhados de documentação comprobatória, conforme o tipo de credenciamento pleiteado; 
recebimento de relatórios de atividades anuais das entidades credenciadas; solicitação de abertura de representações 
administrativas enviadas por órgãos públicos e particulares; solicitações de responsáveis por empresas de 
microfilmagem; pedidos de concessão de medalhas feitos por autoridades. 
Principais fornecedores 
- Entidades sem finalidades lucrativas;  
- Receita Federal;  
- Ministério Público;  
- Tribunal de Contas da União;  
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- Tribunais de contas estaduais;  
- Judiciário;  
- Órgãos de controle e fiscalização em geral; e  
- Particulares. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Publicação e registro de empresas de microfilmagem atuarem no país; 
- Parecer técnico para manter registro; 
- Publicação da decisão de perda do registro; 
- Certificado emitido e titulação publicizada; 
- Certificado emitido e qualificação publicizada; 
- Serviços Sociais conforme finalidade da entidade; 
- Publicação de autorização de funcionamento no Brasil; 
- Liberação da certidão; 
- Não liberação da certidão; 
- Entidades Sociais regularizadas e informações prestadas; 
- Publicação da cassação; 
- Análise com parecer para arquivamento; 
- Diploma de concessão da medalha. 
Principais clientes 
- Empresas privadas de microfilmagem; 
- Usuários de serviços de microfilmagem; 
- Entidades Sociais; 
- Organizações Estrangeiras; 
- Cidadãos; 
- Órgãos públicos em geral; 
- Condecorado pela concessão da medalha. 
Subunidade responsável 
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação – DEJUS. 
Principais parceiros externos 
- Ministério Público;  
- Receita Federal;  
- Departamento de Policia Federal;  
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;  
- CGU;  
- Secretaria Geral da Presidência da República;  
- Tribunais de contas em geral. 
Descrição sucinta de sua condução 
Em 2014, a Unidade promoveu importantes mudanças administrativas, com especial enfoque na simplificação e 
desburocratização de processos. As melhorias impactaram positivamente nos prazos de resposta, gerando entregas 
mais rápidas, seguras e econômicas. Para assegurar  a continuidade dessas melhorias foram elaboradas e expedidas 
inovações normativas, bem como adaptações em sistemas informatizados, além das necessárias adequações do corpo 
funcional disponível.    

 
Macroprocesso 
Garantia e Expansão dos Direitos Migrantes e Refugiados. 
Descrição 
Execução da Política Nacional para Garantia e Expansão dos Direitos dos Migrantes e Refugiados, assim como 
fortalecimento da cooperação jurídica para assuntos de extradição e transferência de condenados. 
Principais insumos 
- Documentos e solicitações encaminhados por estrangeiros e brasileiros; 
- Sentenças judiciais ou mandados de prisão para efeitos de cooperação jurídica ou eventual medida compulsória; e 
- Solicitações de países estrangeiros. 
Principais fornecedores 
- Ministro da Justiça; 
- Sociedade; 
- País estrangeiro; 
- Poder Judiciário; 
- Pessoa condenada (no Brasil ou no exterior); 
- Estrangeiros; 
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- Brasileiro residente ou não no exterior; e 
- Estrangeiro. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Efetivar expulsão do estrangeiro; 
- Decisão de arquivamento sobre expulsão; 
- Minuta de Portaria (decisão da expulsão); 
- Revogação de Portaria de Expulsão; 
- Parecer técnico e elaboração de minuta de aviso ministerial para o Supremo Tribunal Federal - STF (extradição 
passiva); 
- Despacho com decisão sobre autorização de efetivação da extradição (extradição passiva); 
- Termo de entrega ou arquivo do pedido de extradição; 
- Parecer técnico e minuta de aviso ministerial para o Ministério das Relações Exteriores - MRE (extradição ativa); 
- Despacho do SNJ aprovando ou não a transferência do condenado (ativa ou passiva); 
- Certificado de naturalização entregue; 
- Carta de indeferimento de naturalização entregue; 
- Termo de entrega do certificado elaborado; 
- Carta/Certificado de deferimento ou indeferimento sobre cidadania e nacionalidade, contendo a publicação da 
decisão; 
- Concessão da prorrogação de estada no país; 
- Carta de comunicação da decisão informando o arquivamento do pedido de prorrogação do prazo de estada, com 
possibilidade de desarquivamento; 
- Carta de comunicação de decisão informando o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de estada, com 
possibilidade de recurso; 
- Despacho decisório sobre a permanência definitiva/transformação de visto do estrangeiro publicado no DOU; 
- Registro Nacional sobre solicitação de refúgios e de reassentamentos de refugiados estrangeiros entregue; 
- Notificação de Indeferimento sobre solicitação de refúgios e de reassentamentos de refugiados estrangeiros entregue;  
- Convênio Celebrado (Prestação de Contas realizada). 
Principais clientes 
- Ministro da Justiça; 
- Sociedade; 
- País estrangeiro; 
- Poder Judiciário; 
- Pessoa condenada (no Brasil ou no exterior); 
- Estrangeiros; 
- Brasileiro residente ou não no exterior; e 
- Estrangeiro. 
Subunidade responsável 
Departamento de Estrangeiros – DEEST. 
Principais parceiros externos 
- Sociedade; 
- País estrangeiro; 
- Poder Judiciário; 
- Ministério das Relações Exteriores 
- Brasileiro residente ou não no exterior; 
- Ministério do Trabalho e Emprego; e 
- DPF. 
Descrição sucinta de sua condução 
O macroprocesso passou por reavaliação de fluxos e simplificação de processos internos para melhorias de 
atendimento aos clientes. 
No último ano, o Departamento de Estrangeiros focou na criação de processos de estruturação de políticas voltadas 
para a promoção dos direitos dos migrantes no Brasil. Como parte desse processo, criou-se a Coordenação de Projetos, 
no âmbito do Gabinete do DEEST, para fomentar projetos de participação e diálogo social e para reestruturação e 
modernização do Departamento. Dentre os projetos finalizados, destacam-se as ações para modernização do 
Departamento, como levantamento de posições e foros internacionais que participa e o mapeamento, a organização e 
estudo sobre a estratégia de arquivo e recuperação de documentos sobre o tema “Extradição”. Ainda, foi reestruturado 
o trâmite de documentos no DEEST, havendo agora uma segunda triagem e acompanhamento de prazos de resposta 
via gabinete. Foi também adaptado o rito de atendimento ao público, estando agora concentrado na Central de 
Atendimento, inclusive para triagem de marcação de audiências, e consultas realizadas apenas pelo e-mail 
estrangeiros@mj.gov.br . 
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Em setembro de 2014, houve a publicação de portaria ministerial para a discussão e organização de novo fluxo de 
recebimento de pedidos de permanência. Referida portaria também trouxe mudança temporária no fluxo, fazendo com 
que a análise inicial de documentos, sem a compulsoriedade de execução de diligências, pudesse permitir o 
recebimento do registro de estrangeiro em tempo menor que 2 (dois) meses. 
Os esforços de simplificação e desburocratização ganharam novo impulso a partir da digitalização dos fluxos internos 
com o advento do SEI. O departamento ainda investe em encontrar soluções mais harmonizadas com seus processos 
internos e em atualizar rotinas, de modo a otimizar os ganhos de qualidade e celeridade possibilitados pelo constante 
aperfeiçoamento dos fluxos, incorporação de novas tecnologias e valorização de recursos humanos. 

 
Macroprocesso 
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. 
Descrição 
Atuar na qualidade de autoridade central brasileira na coordenação do trâmite dos pedidos de cooperação jurídica 
internacional em matéria criminal e não criminal (comercial, trabalhista, administrativa e fiscal), bem como 
recuperação de ativos, realizando a análise formal e material dos pedidos ativos e passivos com a finalidade de obter o 
cumprimento das solicitações com maior eficácia, celeridade, esclarecendo e orientando os cidadãos e as autoridades 
requerentes e requeridas para a elaboração de pedidos. Além disso, atuar na coordenação dos diversos pedidos de 
recuperação de ativos que possam incidir sobre os mesmos bens e/ou valores objeto de medidas solicitadas, bem como 
realizar o acompanhamento constante dos respectivos processos judiciais que originaram os pedidos. 
Adotar providências para ampliar a rede de contatos internacionais e para a negociação e a ratificação de instrumentos 
internacionais que permitam ou facilitem pedidos de prestação internacional em matéria penal e civil. 
Adotar providências para ampliar a negociação e a ratificação de instrumentos que permitam ou facilitem a tramitação 
de pedidos de cooperação jurídica internacional em matérias penal e civil, realizando análise de propostas de acordos, 
negociando tais acordos e acompanhando o trâmite no Congresso Nacional e na Casa Civil até a promulgação. 
Produzir, atualizar e divulgar, por meio de publicações, informações sobre os temas de competência do Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça - DRCI/SNJ, por 
meio da internet, manuais e cartilhas. 
Organizar e atuar em eventos com a participação de outros órgãos públicos e de público externo, destinados à 
disseminação da relevância e dos direitos disponíveis aos cidadãos por meio da cooperação jurídica internacional em 
matérias civil e penal. 
Planejar, coordenar e executar a Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e a Lavagem 
de Dinheiro - ENCCLA e atuar como Secretaria Executiva da Estratégia, realizando toda a organização das reuniões 
de trabalho das ações aprovadas na plenária, bem como do Gabinete de Gestão Integrada, além dos respectivos 
registros.  
Planejar, coordenar e executar os cursos de capacitação nos temas de combate à lavagem de dinheiro, ao crime 
organizado e cooperação jurídica internacional, especialmente, no âmbito do Programa Nacional de Capacitação e 
Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD e do Programa Grotius Brasil, além do 
apoio nos demais eventos realizados pelas outras áreas do DRCI/SNJ. 
Coordenar a Rede Nacional de Laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro - REDE-LAB e replicar as políticas 
identificadas nos demais órgãos da estrutura; confeccionar e fiscalizar os termos constantes nos Acordos firmados 
entre o Ministério da Justiça e órgãos estaduais e federais para a replicação de Laboratórios; e promover a 
comunicação entre os Laboratórios, por meio do “Portal da REDE-LAB”, onde são discutidos assuntos afetos a 
REDE-LAB e resolução de questões metodológicas e técnicas. 
Principais insumos 
- Pedido de cooperação jurídica internacional; e 
- Pedido de acesso internacional à justiça. 
Principais fornecedores 
 - Poder Judiciário; 
- Ministério Público; 
- Defensoria Pública da União; 
- Autoridades administrativas nacionais; 
- Autoridades estrangeiras; 
- Ministério das Relações Exteriores (Penal); e 
- Cidadão (Civil). 
Principais produtos e/ou serviços 
- Respostas às solicitações de cooperação jurídica internacional; 
- Respostas às solicitações de viabilização do efetivo retorno dos bens ou valores recuperados; 
- Resposta a consultas genéricas ou sobre casos concretos de cooperação jurídica internacional; 
- Consultas atendidas sobre cooperação jurídica internacional; 
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- Novos tratados de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Nova legislação de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Novas regulamentações de cooperação jurídica internacional em vigor; 
- Representação do MJ em eventos; 
- Eventos realizados; 
- Relatório de acompanhamento das ações da ENCCLA elaborados; 
- Cursos aplicados; 
- Treinamentos implementados; 
- Acordos de cooperação técnica da REDE-LAB geridos; 
- Equipamentos da REDE-LAB adquiridos e disponibilizados; 
- Acordos bilaterais negociados; e 
- Resposta à consulta bilateral. 
Principais clientes 
- Cidadão comum; 
- Poder Judiciário; 
- Ministério Público; 
- Defensoria Pública da União; 
- Autoridades administrativas nacionais; 
- Autoridades centrais estrangeiras; 
- Outros Operadores do Direito (advogados, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB , etc); 
- Órgãos da ENCCLA); 
- Poder Judiciário; 
- Universidades Estaduais e Federais; 
- REDE-LAB (Ministério Públicos dos Estados, Secretarias de Segurança Publica, etc); 
- Sociedade Civil; e 
- Países e Foros Internacionais. 
Subunidade responsável 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI. 
Principais parceiros externos 
- Poder Judiciário; 
- Ministério Público; 
- Defensoria Púbica da União; 
- Polícias; 
- Autoridades administrativas nacionais; 
- Cidadão comum; e 
- Autoridades estrangeiras. 
Descrição sucinta de sua condução 
A execução do Macroprocesso Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional é realizada continuamente 
de acordo com as demandas recebidas dos insumos e com monitoramento permanente dos produtos, processos e 
prazos estabelecidos pela unidade. A condução dessas atividades objetiva, prioritariamente, dar efetividade e 
celeridade à cooperação jurídica internacional e ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no país. 

 
Quadro A.1.4.5 – Macroprocessos Finalísticos da Secretaria de Reforma do Judiciário 
Macroprocesso 
Formular, implementar e promover políticas públicas de acesso à justiça. 
Descrição 
Desenho, normatização e execução de políticas públicas com o objetivo de ampliar o acesso à justiça. A execução é 
realizada por meio de convênios, execução descentralizada, cooperação técnica, projetos locais e articulação com 
atores do Sistema de Justiça. 
Principais insumos 
- Modelagem de programa; e  
- Recursos orçamentários. 
Principais fornecedores 
 - Secretaria de Reforma do Judiciário, 
- Ministério da Fazenda, 
- Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Núcleos de Justiça Comunitária Implantados;  
- Núcleos de atendimento especializado à mulher, à população de rua e aos depoentes especiais implantados;  
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- Casas de Direitos implantadas; 
- Mutirões de Defensoria Pública realizados; e 
- Centrais de Integradas do Brasil Mais Seguro em operação. 
Principais clientes 
- Entes do Sistema de Justiça; 
- Governos Estaduais; e 
- Governos Municipais. 
Subunidade responsável 
Diretoria de Política Judiciária, Gabinete – SRJ/GAB e Coordenação-Geral de Modernização da Administração da 
Justiça. 
Principais parceiros externos 
Não se aplica. 
Descrição sucinta de sua condução 
É conduzido pelo Departamento de Política Judiciária e suas unidades subordinadas. Com a identificação da demanda 
por uma política pública, o Departamento estabelece diretrizes de execução seja por meio de edital de convênio, 
proposta de Acordo de Cooperação Técnica, Termo de Descentralização Orçamentária. Nos casos em que sejam 
necessária a articulação, essa é realizada diretamente pelo Secretário ou pelas Diretoria ou assessoria, conforme o nível 
adequado de interlocução. A condução do processo também envolve a proposição das normas adequadas para a 
execução da política. No caso de convênios, a execução é realizada por meio da Unidade de Convênios da SRJ, 
subordinada à Coordenação-Geral de Modernização da Administração da Justiça e executada pelos parceiros 
envolvidos com o auxílio e fiscalização da SRJ. 

 
Macroprocesso 
Formular, implementar e promover políticas públicas de métodos de solução de conflitos e de redução de litígios. 
Descrição 
Desenho normatização e execução de políticas públicas com o objetivo de ampliar a utilização de métodos alternativos 
de solução de conflitos, em especial a mediação e a conciliação. A execução é realizada de forma descentralizada, por 
meio de cooperação técnica, projetos locais e articulação com atores do Sistema de Justiça. 
Principais insumos 
- Modelagem de programa; e  
- Recursos orçamentários. 
Principais fornecedores 
- Secretaria de Reforma do Judiciário; 
- Ministério da Fazenda; e 
- Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Alunos Capacitados;  
- Material didático distribuído;  
- Cursos organizados; e  
- Projetos implantados. 
Principais clientes 
- Servidores públicos; 
- Professores; 
- Magistrados; 
- Procuradores; 
- Estudantes; e  
- Público em geral. 
Subunidade responsável 
Departamento de Política Judiciária, Gabinete – SRJ/GAB e Coordenação-Geral de Provimento e Vacância. 
Principais parceiros externos 
- Universidade de Brasília – UNB; 
- Escola do Ministério Público de Minas Gerais; 
- Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
- Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
- Associação Nacional dos Magistrados - ANAMAGIS; 
- Advocacia-Geral da União – AGU; 
- Associação Nacional dos Juízes Federais - AJUFE; 
- Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho - ANAMATRA; e 
- Associação Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP. 
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Descrição sucinta de sua condução 
É conduzido pelo Departamento de Política Judiciária e executado pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação 
(ENAM). Com a identificação da demanda por uma política pública, o Departamento estabelece diretrizes de execução 
seja por meio de edital de convênio, proposta de Acordo de Cooperação Técnica ou Termo de Descentralização 
Orçamentária. Nos casos em que seja necessária articulação, essa é realizada pelo Gabinete, ou pela Diretoria ou 
assessoria, conforme o nível adequado de interlocução. A condução do processo também envolve a proposição das 
normas adequadas para a execução da política. No caso de convênios, como no exemplo da Justiça Comunitária, a 
execução é realizada por meio da Unidade de Convênios da SRJ, subordinada à Coordenação-Geral de Modernização 
da Administração da Justiça. São casos exemplares: a Estratégia Nacional de Redução de Litígios (conduzida por 
assessoria ligada ao Departamento), a Escola Nacional de Mediação e Conciliação (conduzida pela Coordenação-Geral 
de Provimento e Vacância) e a proposição de projeto de lei de Mediação (conduzida pela assessoria e colaboradores 
vinculados ao Departamento). 

 
Macroprocesso 
Formular, implementar e promover políticas públicas de modernização do Sistema de Justiça. 
Descrição 
Apoio a projetos de modernização de entes do Sistema de Justiça por meio de transferências voluntárias. 
Principais insumos 
- Modelagem de programa; e  
- Recursos orçamentários. 
Principais fornecedores 
-Secretaria de Reforma do Judiciário; 
- Ministério da Fazenda; e 
- Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Projetos implantados. 
Principais clientes 
- Órgãos do Sistema de Justiça; 
- Órgãos do Poder Executivo; e 
- Órgãos estaduais ou municipais. 
Subunidade responsável 
Departamento de Política Judiciária, Gabinete – SRJ/GAB e Coordenação-Geral de Modernização da Administração 
da Justiça. 
Principais parceiros externos 
- Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; e 
- Universidade de Brasília. 
Descrição sucinta de sua condução 
Conduzido pelo Departamento de Política Judiciária e executado pela Coordenação-Geral de Modernização e 
Administração da Justiça (CGMAJ). Com a identificação da demanda por uma política pública, a Diretoria estabelece 
diretrizes de execução seja por meio de edital de convênio, proposta de Acordo de Cooperação Técnica ou Termo de 
Descentralização Orçamentária. Nos casos em que seja necessária articulação, essa é realizada pelo Secretário, ou pela 
Diretoria ou assessoria, conforme o nível adequado de interlocução. A condução do processo também envolve a 
proposição das normas adequadas para a execução da política. No caso de convênios a execução é realizada por meio 
da Unidade de Convênios da SRJ, subordinada à CGMAJ. 

 
Macroprocesso 
Produzir e difundir conhecimento, informações e dados estatísticos sobre o Sistema de Justiça. 
Descrição 
Realizar pesquisas e disseminar conhecimento. Opera por meio de contratos decorrentes de financiamento pelo PNUD, 
bem como por execução descentralizada. 
Principais insumos 
- Definição de linhas de pesquisa; 
- Recursos orçamentários; 
- Recursos PNUD; e  
- Modelagem de programa. 
Principais fornecedores 
- Secretaria de Reforma do Judiciário; 
- Ministério da Fazenda; 
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- Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão; 
- Ministério das Relações Exteriores; e 
- Programa das Nações Unidas para  Desenvolvimento - PNUD. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Estudos Publicados;  
- Portal do Acesso à Justiça; e 
- Indicadores de Acesso à Justiça. 
Principais clientes 
Público em geral. 
Subunidade responsável 
Departamento de Política Judiciária e Gabinete – SRJ/GAB. 
Principais parceiros externos 
- Universidade de Brasília – UNB; 
- Escola do Ministério Público de Minas Gerais; 
- Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
- Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
- Associação Nacional dos Magistrados - ANAMAGIS; 
- Advocacia-Geral da União – AGU; 
- Associação Nacional dos Juízes Federais - AJUFE; 
- Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho - ANAMATRA; 
- Associação Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP; e 
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Descrição sucinta de sua condução 
Coordenado pelo Departamento de Política Judiciária e conduzido pelo Centro de Estudos Sobre o Sistema de Justiça - 
CEJUS e pela CGMAJ, o macroprocesso é executado por meio de financiamento à realização e à divulgação de 
pesquisas sobre o sistema de justiça e sobre temas relacionados ao acesso à Justiça, com recursos oriundos do PNUD, 
pelo Centro de Estudos Sobre o Sistema de Justiça, vinculado ao Departamento de Política Judiciária. Também é 
executado pela CGMAJ, no caso da condução do projeto Atlas de Acesso à Justiça, realizado por meio de TED com a 
Universidade de Brasília. 

 
Macroprocesso 
Instruir e opinar sobre atos e processos relativos a membros do Poder Judiciário e Ministério Público, de competência 
exclusiva do Presidente da República ou delegada ao Ministro da Justiça. 
Descrição 
Realizar avaliação dos candidatos a vagas nos tribunais e oferecê-la à Presidência da República com parecer opinativo. 
Principais insumos 
- Listas de indicação; 
- Análise dos processos de promoção (merecimento/antiguidade) e nomeação de magistrados dos Tribunais Federais 
de 2ª Instância e Tribunais Superiores; 
- Aposentadorias de Magistrados e Ministros. 
Principais fornecedores 
- Tribunais de Justiça;  
- Tribunais Superiores; e  
- Ministério Público da União. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Pareceres elaborados. 
Principais clientes 
- Presidência da República; 
- Tribunais de Justiça;  
- Tribunais Superiores; e 
- Ministério Público da União. 
Subunidade responsável 
Departamento de Política Judiciária e Gabinete – SRJ/GAB. 
Principais parceiros externos 
- Tribunais de Justiça; 
- Tribunais Superiores; e  
- Ministério Público da União. 
Descrição sucinta de sua condução 
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Conduzido pelo Gabinete da Secretaria de Reforma do Judiciário é realizado por meio da avaliação dos perfis de 
indicados a vagas nos tribunais superiores e de segunda instância, bem como pela análise de processos encaminhados 
pelo Poder Judiciário. 

 
Macroprocesso 
Analisar e elaborar processos de desapropriação de imóveis do Poder Judiciário da União. 
Descrição 
Avaliação de processos de desapropriação de imóveis para uso do Poder Judiciário. 
Principais insumos 
Processos encaminhados pelo Poder Judiciário. 
Principais fornecedores 
- Tribunais de Justiça; e  
- Tribunais Superiores. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Pareceres elaborados. 
Principais clientes 
- Tribunais de Justiça; e 
- Tribunais Superiores. 
Subunidade responsável 
Departamento de Política Judiciária e Gabinete – SRJ/GAB. 
Principais parceiros externos 
- Tribunais de Justiça; e 
- Tribunais Superiores. 
Descrição sucinta de sua condução 
Conduzido pelo Gabinete da Secretaria de Reforma do Judiciário. Realização de avaliação de processos de 
desapropriação de imóveis para uso do Judiciário. 

 
Quadro A.1.4.6 – Macroprocessos Finalísticos da Secretaria de Assuntos Legislativos 
Macroprocesso 
Elaboração Normativa e Acompanhamento Legislativo. 
Descrição 
Elaboração normativa – elaboração de minuta de norma jurídica a partir da demanda de uma unidade do Ministério da 
Justiça, e a correspondente exposição de motivos que fundamenta a necessidade de sua edição, bem como a nota 
técnica em que é analisada sua constitucionalidade, juridicidade, o interesse público e a técnica legislativa do ato 
proposto.  
Acompanhamento do processo legislativo – definição de estratégias para articulação das demandas de projeto de lei e 
de emenda constitucional no Congresso Nacional, com base no trabalho de acompanhamento e análise da Assessoria 
Parlamentar.  Posteriormente, a Secretaria consulta as unidades do Ministério para se manifestarem sobre a temática 
das propostas e, com base nestas respostas, elabora nota técnica sobre o mérito, a constitucionalidade, a oportunidade e 
a conveniência política do projeto, com vistas a influenciar o debate parlamentar. 
Principais insumos 
Para o processo legislativo o insumo se dá a partir de reuniões, conforme descrito acima. Analisam-se os projetos que 
estão na pauta do Congresso e a partir de então se define a estratégia de atuação. 
Para a elaboração normativa, os insumos são tanto demandas recebidas como prioritárias pela Presidência e de outros 
Ministérios, como também demandas da sociedade civil. 
Principais fornecedores 
- Ministérios; 
- Presidência da República; e 
- Sociedade Civil. 
Principais produtos e/ou serviços 
- Exposição de Motivos; 
- Notas Técnicas; 
- Projetos de Lei Prioritários aprovados pelo Congresso Nacional; e  
- Pareceres. 
Principais clientes 
Sociedade civil. 
Subunidade responsável 
Departamento de Processo Legislativo e Departamento de Elaboração Normativa. 
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Principais parceiros externos 
- Demais órgãos e Ministérios; e 
- Organizações da Sociedade Civil que tratem das temáticas afetas ao MJ. 
Descrição sucinta de sua condução 
Para a elaboração normativa: Elaboração de atos normativos de interesse do Ministério, sempre acompanhados da 
exposição de motivos, expediente dirigido à Presidência pelo Ministro, elencando argumentos e justificativas para a 
implementação das propostas sugeridas. 
Para o processo legislativo: A equipe da SAL, com auxílio da Assessoria de Assuntos Parlamentares – ASPAR/GM,  
acompanha  as proposições em tramitação no Congresso Nacional e analisa de forma mais aprofundada aquelas cujas 
temáticas são consideradas prioritárias para o Ministério. A partir disso, elaboram-se notas técnicas com apreciação de 
constitucionalidade, juridicidade, interesse público e técnica legislativa. Quando em fase de sanção, emitem-se 
pareceres com análise de constitucionalidade e adequação quanto ao interesse público. 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 
 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a estrutura de governança da SE e suas 
unidades consolidadas. Contém informações referentes ao item 2 da Portaria TCU nº 90/2014, e 
subitens de 2.1 a 2.5.  

No subitem 2.1 faz uma descrição das estruturas de governança da Secretaria Executiva e suas 
unidades consolidadas, identificando as normas de instituição e de regência de cada instância e 
descrevendo suas atribuições e formas de atuação. O subitem 2.3 apresenta uma demonstração da 
execução das atividades de correição no âmbito da Se e suas consolidadas, destacando os principais 
eventos apuradas e as providências adotadas. 

O subitem 2.4 traz a avaliação do dirigente da unidade jurisdicionada, sobre a qualidade e 
suficiência dos controles internos administrativos instituídos para garantir a consecução dos seus 
objetivos estratégicos. 

Por fim, cabe ressaltar que os itens 2.2 e 2.5 não se aplicam à natureza da UJ, sendo 
necessário, portanto a remuneração dos itens inseridos no referido capítulo. 

 
2.1.  Estrutura de Governança 
 

A estrutura de governança do Ministério da Justiça está institucionalizada e se destina a uma 
atuação conjunta e sinérgica das instâncias que a compõem para definição e implementação de 
políticas públicas, buscando proporcionar um melhor ambiente de controle. O estabelecimento de 
instâncias internas de governança torna possível garantir um processo decisório mais transparente e 
estratégias mais aderentes às funções organizacionais.  

No ano 2014, foi criado o Comitê de Governança Estratégica do Ministério da Justiça – CGE, 
por meio da Portaria MJ nº 1.185, de 2 de julho de 2014, a partir da necessidade de se consolidar 
um conjunto de práticas voltadas ao estabelecimento da cultura de governança estratégica nos 
órgãos da estrutura do MJ.   

Presidido pelo Ministro de Estado da Justiça, o CGE envolve a alta administração das 
unidades, sendo composto pelo Secretário-Executivo, Secretário-Executivo Adjunto e titulares dos 
órgãos específicos singulares e das entidades vinculadas, tendo como atribuições: i) propor 
diretrizes estratégicas do MJ; ii) promover o alinhamento e a convergência do planejamento 
estratégico do MJ com as diretrizes estratégicas; iii) incentivar, no contexto do MJ, o alinhamento 
das ações relacionadas à gestão de tecnologia da informação, de processos, de projetos, de pessoas, 
orçamentária, financeira e contábil com as diretrizes estratégicas; iv) definir e institucionalizar o 
plano de comunicação do planejamento estratégico; v) apreciar matérias diversas de relevância 
estratégica; e vi) monitorar os objetivos, indicadores, metas e/ou iniciativas que foram priorizados 
pelo Secretário-Executivo e pelo Ministro da Justiça. 

Sendo considerada instância interna de apoio a governança, a Coordenação-Geral de 
Planejamento Setorial – CGPLAN é responsável pelo apoio administrativo ao CGE, realizando a 
comunicação entre as partes interessadas (interna e externa) e a administração.  

No mesmo exercício, com o intuito de promover o alinhamento entre as diretrizes estratégicas 
do MJ e a gestão administrativa, de recursos humanos e logísticos, foi instituído o Comitê de 
Governança Administrativa – CGA pela Portaria SE nº 590, de 25 de junho de 2014. Dentre suas 
atribuições, destacam-se a proposição de políticas e diretrizes para a melhoria contínua nas práticas 
da gestão administrativa, de logística e de recursos humanos, bem como de fomentar a parceria 
entre órgãos e entidades vinculadas ao Ministério da Justiça para o desenvolvimento de ações 
referentes à capacitação, treinamento e desenvolvimento profissional em temas relacionados às 
atividades institucionais. Cabe ainda ao CGA propor ao Secretário Executivo e avaliar a priorização 
de demandas, incluindo-se as referentes às aquisições e contratações de bens e serviços e à alocação 
de recursos humanos, à luz de diretrizes, objetivos, indicadores, metas e/ou iniciativas estratégicas. 
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O CGA é composto pelos chefes de gabinete, ou por servidores que exercem atribuições 
equivalentes, das seguintes unidades: Gabinete do Ministro - GM, Secretaria Executiva - SE, 
Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, Secretaria de Assuntos Legislativos - SAL, 
Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ, Secretaria Nacional de Justiça - SNJ, Secretaria 
Nacional de Segurança Pública - SENASP, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - 
SENAD, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE, Departamento 
Penitenciário Nacional - DEPEN, Comissão de Anistia - CA, Consultoria Jurídica - CONJUR. 

Com vistas a colaborar com as atividades de aperfeiçoamento dos processos de gestão 
envolvidos, o Comitê poderá convidar representantes de outros órgãos e unidades da estrutura 
organizacional do MJ.  

Ainda em 2014, foi instituído o Comitê de Monitoramento da Gestão de Convênios – 
COMGEC, por meio da Portaria SE nº 350, de 10 de abril de 2014, com o objetivo de acompanhar a 
gestão de convênios por determinadas Unidades do MJ (GM, SE, SENACON, SRJ, SNJ, SENASP, 
SENAD, SESGE, CA e DEPEN), atuando de forma permanente.  

Dentre as medidas adotadas pelo referido Comitê para a realização do monitoramento das 
atividades relacionadas a convênios, destacam-se: i) definição de modelo e métrica de 
acompanhamento da gestão de convênios; ii) análise de fluxo de convênios quanto à celebração, ao 
acompanhamento concomitante e à prestação de contas, e sugerir medidas para evitar ampliação de 
estoque; iii) proposta de critérios para priorização da análise de prestação de contas, incluindo o 
valor dos convênios e a existência de indícios de irregularidade; iv) proposta de critérios e 
parâmetros quantitativos que orientem os limites para celebração de novos convênios, incluindo o 
alinhamento com as políticas, programas, projetos e processo prioritários do MJ, as emendas 
parlamentares de execução obrigatória, o desempenho dos convenentes na execução de recursos já 
recebidos por parte da Pasta; v) promoção da interlocução com órgãos e instituições, tais como a 
CGRH e a CGU, no intuito de fomentar a capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de 
celebração, acompanhamento e análise de prestações de contas. 

O COMGEC deverá, ainda, encaminhar à Secretaria Executiva e aos titulares das unidades 
relacionadas acima relatórios trimestrais contendo dados sobre o monitoramento da gestão de 
convênios e sobre as demais providências adotadas. 

A estrutura de governança conta ainda com o Grupo de Acompanhamento de Auditoria e 
Fiscalização – GAAF, instituído pela Portaria MJ nº 2.323, de 15 de julho de 2009, e alterada pelas 
Portarias MJ nº 2.330, de 14 de outubro de 2011 e 2.587, de 17 de outubro de 2012. O GAAF é 
composto por representantes das unidades do MJ, sendo estes responsáveis pelo acompanhamento 
das auditorias, fiscalizações, prestações de contas e demais demandas realizadas em suas 
respectivas áreas. A coordenação do grupo é realizada pelo Assessor Especial de Controle Interno 
do Ministério da Justiça, que, por sua vez, monitora prazos de resposta de demandas e analisa o teor 
destas. 

A Comissão de Ética do Ministério da Justiça – CEMJ, considerada instância interna de 
governança de correição, desenvolve seus trabalhos em consonância com os princípios 
fundamentais de: preservação da honra e da imagem da pessoa investigada; proteção da identidade 
do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar; e atuação com 
independência e imparcialidade. A Comissão conta com uma Secretaria-Executiva, que contribui 
para a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho da gestão da ética.  

Em sua estrutura de Governança, o MJ conta ainda com a contribuição de um Assessor para 
Assuntos Disciplinares, vinculado diretamente ao Gabinete do Ministro, com a incumbência de 
“assessorar o Ministro da Justiça nos assuntos relacionados às atividades correcionais e 
disciplinares, bem como na instauração de sindicâncias e composição de comissões disciplinares”, 
apurando a responsabilidade de servidores das Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça e 
também de outros órgãos, como o Arquivo Nacional e o Departamento Penitenciário Federal - 
DEPEN. 
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É importante também mencionar a Comissão Especial de Prospecção para Aquisições – 
COPAQ, antiga Comissão Especial de Aquisições e Contratações para Grandes Eventos – CEGE, 
criada por meio da Portaria MJ nº 2710, de 1º de dezembro de 2011, com o Regimento Interno 
aprovado pela Portaria COPAQ nº 1, de 11 de dezembro de 2013, publica no DOU de 13 de 
dezembro de 2013. 

A Comissão, composta por representantes do MJ, Secretaria Nacional de Segurança Pública – 
SENASP, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE, Departamento 
de Polícia Federal – DPF, Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF, DEPEN, 
Ministério do Esporte; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e Autoridade Pública Olímpica, visa fortalecer a observância 
dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade 
administrativa, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da ampla competitividade nas 
contratações do Ministério da Justiça. 

Cabe à COPAQ receber e apreciar pedidos de audiência de empresas ou instituições, quando 
houver interesse de algum órgão do Ministério da Justiça representado na referida Comissão, ou 
ainda em atendimento a edital de chamamento público. Tem ainda a atribuição de realizar 
procedimentos de intermediação nos contatos entre empresas ou instituições privadas e unidades do 
MJ, em fase de prospecção para contratação de produtos, obras ou serviços relacionados a ações no 
âmbito de políticas de segurança para grandes eventos ou ações de projetos designados especiais, 
conforme ato do Ministro de Estado da Justiça, quando a estimativa de despesas for superior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais).  

Representantes da Assessoria Especial de Controle Interno, da Consultoria Jurídica e do 
Programa de Transparência do Ministério da Justiça, e da Controladoria-Geral da União – CGU 
podem participar das reuniões da COPAQ como observadores especiais, bem como sugerir 
alterações nos procedimentos e propor pontos de deliberação.  

No âmbito da Tecnologia da Informação, o Comitê instituído pela Portaria MJ nº 405/2012, 
vem atuando de forma efetiva desde o ano 2013. O Comitê de Tecnologia da Informação - CTI 
aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2013/2015 do Ministério da Justiça 
por meio da publicação da Portaria SE nº 1.204/2013, DATA, vinculando suas ações com as 
diretrizes estabelecidas pela Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI 2013/2015 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MPOG. O PDTI foi ainda revisado em 
2014 pelo CTI e suas alterações consignadas na Portaria SE nº 604, de 2 de julho de 2014, Além 
disso, promoveu a transformação das necessidades de TI em projetos, o que possibilita melhor 
planejamento e controle das ações. Após apresentações e discussões sobre os projetos apresentados, 
o CTI dispõe em ordem de prioridade aqueles que serão providos pelo Ministério da Justiça no 
biênio 2013/2015. O processo foi realizado com a participação efetiva de todas as áreas de negócio 
do Ministério da Justiça, sob monitoramento da Secretaria Executiva, promovendo a transparência e 
envolvimento das áreas de negócio.  

 Após esse importante início de organização das demandas, o CTI continua se reunindo 
mensalmente, no entanto com nova definição de nomenclatura e atividades conforme Portaria MJ nº 
3.528, de 3 de dezembro de 2013, onde passou a se chamar Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação – CTI. O Comitê permanece deliberando sobre a priorização das demandas, autorização 
de desenvolvimento de novos projetos, apresentação dos status dos projetos priorizados em 
execução e outros assuntos referentes à tecnologia da informação que os membros julgam 
pertinentes de deliberação. Entretanto, apesar dos esforços em se constituírem uma instância 
estratégica ainda não foi possível em 2014, a instituição de auditoria de TI. 

Cabe ainda destacar o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual – CNCP, que a partir de competência estabelecida no Decreto nº 
5.244/2004, desenvolve atividades relacionadas à tomada de decisão, elaboração, implementação e 
revisão de diretrizes estabelecidas pelo 3º Plano Nacional de Combate à Pirataria 2013-2016, 
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instituído por intermédio da Portaria MJ nº 2.114, de 24 de maio de 2013. Tendo como missão 
propor e coordenar ações públicas e privadas para prevenir e combater a pirataria e os delitos contra 
a propriedade intelectual no país sobre as vertentes econômica, repressiva e educacional, e visando 
garantir a concretização dos objetivos previstos no referido Plano, criou-se 19 (dezenove) 
Comissões Especiais com o intuito de avaliar e acompanhar a implementação das diretrizes 
estabelecidas. A Secretaria Executiva do CNCP juntamente com um membro do Conselho 
escolhido como gestor conduz os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Especiais, contando 
com a participação de membros e colaboradores do Conselho.  

Dessa forma, com base na abordagem orientada por projetos, o CNCP vem consolidando a 
visão de que a pirataria e os demais delitos contra a propriedade intelectual devem ser enfrentados 
não apenas pelo viés repressivo, mas também com medidas econômicas e educativas ou 
preventivas, que devem ser pensadas e articuladas em conjunto, com a participação tanto de 
entidades públicas quanto privadas. Além disso, o Conselho participa efetivamente em diversos 
eventos nacionais e internacionais a fim de promover o intercâmbio de informações que possam 
enriquecer a estratégia no combate à pirataria. 

A Comissão de Anistia também dispõe de uma estrutura de governança formada por: 
a) Conselho da Comissão de Anistia – órgão de assessoria ao Ministro da Justiça, previsto no 

art. 12 da Lei nº 10.559/2002. Atualmente é composto por 25 conselheiros que prestam serviço 
público relevante sem qualquer tipo de remuneração. Cabe a esse Conselho definir as diretrizes da 
Comissão de Anistia e assessorar o Ministro em decisões referentes à anistia; 

b) Presidência da Comissão de Anistia - composta pelo Presidente e dois Vice-presidentes. À 
Presidência tem por competência garantir o funcionamento adequado da Comissão de Anistia e a 
realização plena de todos os seus objetivos. Cabe ainda à Presidência submeter pareceres e 
resoluções da Comissão ao Ministro da Justiça, convocar e presidir as sessões ordinárias e 
extraordinárias, representar a Comissão perante órgãos públicos, imprensa e sociedade em geral, 
dentre outras atribuições; 

c) Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil – CASC – criado pela Portaria CA/MJ nº 
01, de 11 de março de 2009, tem o objetivo de atuar como instância social consultiva e orientadora 
para projetos e ações de promoção da Justiça de Transição desenvolvidas pela Comissão de Anistia; 

d) Diretoria da Comissão de Anistia e unidades a ela vinculadas – a Diretoria, unidade criada 
pelo Decreto nº 8.031, de 20/06/2013 tem como competência auxiliar o órgão no cumprimento de 
suas competências estabelecidas na Lei nº 10.559/2002, além de supervisionar as atividades 
referentes à gestão processual, às políticas públicas e projetos formulados pela Comissão, e ao 
Memorial da Anistia Política do Brasil e às atividades administrativas. 

Visando aprimorar a governança em consonância com a sociedade, a Secretaria Nacional de 
Justiça criou comitês de acompanhamento da sociedade civil para as políticas públicas de migrações 
e refúgio, e classificação indicativa. Esses comitês permitem que a sociedade acompanhe o 
desenvolvimento das políticas, opine, sugira e monitores as implementações. Em relação à Política 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a legislação pertinente criou vários mecanismos de 
governança, como o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP e o 
GI, grupo interministerial de acompanhamento da execução do II Plano Nacional de ETP (2013-
2016). 
 
2.2. Sistema de Correição 
 

O sistema de correição do Poder Executivo Federal é regulado pelo Decreto nº 5.480, de 30 de 
junho de 2005, que “Dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, e dá outras 
providências”.  

O Ministro de Estado da Justiça avocou para o seu Gabinete os assuntos relacionados com as 
atividades correcionais e disciplinares, por intermédio do art. 2º, Portaria MJ nº 2.783, publicada no 
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DOU de 12 de dezembro de 2011, antes afetas à Secretaria Executiva deste Ministério, por meio do 
inciso VIII, da Portaria MJ nº 145, de 26 de janeiro de 2004.  

Neste sentido, apura-se a responsabilidade de servidores das Secretarias vinculadas ao 
Ministério da Justiça e também de outros órgãos como o Arquivo Nacional e o Departamento 
Penitenciário Federal – DEPEN, desde que não tenham corregedoria específica.  

Em acréscimo, pode-se mencionar que todos os órgãos da administração direta e indireta têm 
inerente às suas atribuições o poder disciplinar. Porém, no âmbito do Ministério da Justiça, não há 
uma Corregedoria Seccional, como prevê o Decreto nº 5480/05, a qual seria uma unidade específica 
responsável por cuidar dos assuntos disciplinares, 

Atualmente, não há efetivo suficiente a ser lotado no Gabinete para atuar na condução dos 
procedimentos disciplinares no MJ, sendo necessário buscar servidores em Órgãos como o 
Departamento de Polícia Federal, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Departamento 
Penitenciário Nacional, Fundação Nacional do Índio e Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

No ano de 2014, No ano de 2014, o MJ encaminhou ao Ministério do Planejamento proposta 
de reestruturação do Gabinete do Ministro, com aumento de cargos, inclusive destinados 
especificamente à criação da Corregedoria Seccional. No entanto, a referida proposta não foi 
aprovada.    

Por este motivo, o Gabinete do Ministro, com amparo no Decreto nº 5480/05, está elaborando 
proposta de reorganização, sem aumento de cargos e remanejando de outras unidades os já 
existentes no âmbito do MJ, com o intuito de criar a referida Corregedoria, unidade específica 
responsável por cuidar dos assuntos disciplinares. Tal criação permitirá que a administração 
agregue celeridade na resolução dos procedimentos administrativos. 

Apesar de tal contexto, em 2014, o Gabinete conseguiu dar andamento em todos os 
procedimentos disciplinares, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 1: Procedimentos Disciplinares 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTAURADOS RELATADOS 

Processo Administrativo Disciplinar 21 
16     

(76%) 
Sindicância Acusatória 0 0 

Sindicância Investigativa 53 
50      

(94%) 
Fonte: Gabinete do Ministro 
 
Observa-se, no entanto, que o "Relatório de Procedimentos Instaurados", extraído do Sistema 

CGU-Pad apresenta um total de procedimentos em número inferior ao citado no quadro acima. 
Ressalta-se que tal divergência decorre das seguintes situações: i) Não foi incluído no filtro do 
Sistema CGU-Pad para emissão do referido Relatório os processos que envolvem apuração de 
responsabilidade de servidores lotados no órgão central do Departamento Penitenciário Nacional, 
visto que seriam incluídos também aqueles instaurados no âmbito das Penitenciárias Federais, os 
quais são de responsabilidade de apuração pelo Diretor daquele Departamento; e ii) dos 74 
processos instaurados no exercício de 2014, e devidamente registrados no Sistema CGU-Pad, 28 
procedimentos foram inicialmente cadastrados como local do fato o órgão superior "Ministério da 
Justiça", e não o respectivo órgão de lotação do agente, o que impossibilita a delimitação para 
aqueles instaurados no âmbito da Secretaria Executiva e suas unidades consolidadas.  

Entretanto, seguem abaixo os procedimentos não descriminados no Relatório do Sistema 
CGU-Pad, cujo cadastro foi impresso individualmente, e de igual modo constam no Anexo I, que 
tratam dos procedimentos instaurados: 
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Tabela 2: Procedimentos de Apuração 
PROCEDIMENTOS DE APURAÇAO DE RESPONSABILIDADE DE SERVIDORES DO 

ÓRGÃO CENTRAL DO DEPEN, SOB RESPONSABILIDADE DO MJ 

Nº Nº PROCESSO 
TIPO 

PROCESSO 
SITUAÇÃO 

DATA  
SITUAÇÃO 

1 08001.001253/2014-14 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
12/05/2014 

2 08001.011768/2014-14 Sindicância Instauração/Instrução 06/11/2014 
Fonte: Sistema CGU-Pad - Situação em 31/12/2014. 
 

Tabela 3: Procedimentos Cadastrados 
PROCEDIMENTOS CADASTRADOS NO SISTEMA CGU-PAD NO ÓRGÃO SUPERIOR "MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA" 

Nº Nº PROCESSO TIPO PROCESSO SITUAÇÃO 
DATA  

SITUAÇÃO 

1 08001.001257/2014-94 
Processo Administrativo 

Disciplinar 
Julgado 18/11/2014 

2 08001.001260/2014-16 
Processo Administrativo 

Disciplinar 
Julgado 18/11/2014 

3 08001.001251/2014-17 
Processo Administrativo 

Disciplinar 
Julgado 18/11/2014 

4 08001.004552/2014-01 
Processo Administrativo 

Disciplinar 
Julgado 02/09/2014 

5 08001.004589/2014-21 
Processo Administrativo 

Disciplinar 
Instauração/Instrução 28/04/2014 

6 08001.004588/2014-86 
Processo Administrativo 

Disciplinar 
Julgado 14/04/2014 

7 08001.010845/2014-19 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
19/12/2014 

8 08001.013185/2014-28 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
12/12/2014 

9 08001.011723/2014-40 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
10/12/2014 

10 08001.011772/2014-82 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
04/12/2014 

11 08001.011722/2014-03 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
25/11/2014 

12 08001.008741/2014-44 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
29/10/2014 

13 08001.011724/2014-94 Sindicância Instauração/Instrução 16/10/2014 

14 08001.001247/2014-59 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
06/10/2014 

15 08001.008742/2014-99 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
03/10/2014 

16 08001.001259/2014-83 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
11/09/2014 

17 08001.005686/2014-31 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
22/08/2014 

18 08001.006717/2014-71 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
25/07/2014 

19 08001.005688/2014-20 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
17/07/2014 

20 08001.001837/2014-81 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
20/05/2014 

21 08001.005632/2014-75 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
14/05/2014 

22 08001.001246/2014-12 Sindicância Indiciamento/Citação/Defesa 12/05/2014 
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Escrita/Relatório Final 

23 08001.001252/2014-61 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
09/05/2014 

24 08001.001250/2014-72 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
16/04/2014 

25 08001.001248/2014-01 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
16/04/2014 

26 08008.003584/2013-30 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
16/04/2014 

27 08001.001249/2014-48 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
15/04/2014 

28 08001.006716/2014-26 Sindicância 
Indiciamento/Citação/Defesa 

Escrita/Relatório Final 
05/06/2014 

Fonte: Sistema CGU-Pad - Situação em 31/12/2014. 
 

Assim, considerando os 44 processos constantes no "Relatório de Procedimentos 
Instaurados", somados aos 2 procedimentos de apuração de servidores do Depen e aos 28 
cadastrados no Sistema CGU-Pad no órgão superior Ministério da Justiça, tem-se o total de 74 
procedimentos instaurados no exercício de 2014, devidamente cadastrados no Sistema CGU-Pad, 
conforme apresentado na Tabela 1, dentre os quais 66 deles foram relatados (não necessariamente 
julgados) até o final do mesmo ano, ou seja, representou 89% do total.  

Além disso, diversos controles foram realizados: 1) escrituração em livro Tombo; 2) 
escrituração digital em “Tombinho” e, por fim registro das informações no Sistema de Gestão de 
Processos Disciplinares – CGU-PAD. Quanto a este último, a Assessoria para Assuntos 
Disciplinares cumpre o disposto no art. 5º, da Portaria da CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.  
 
2.3. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 
Quadro A.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. 
   x  

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 níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

   
x  
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14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 
risco da UJ ocasionadas por transformações nos 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 
de responsabilidade da unidade.  

   
 x 

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 nível de 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 
permitir ao 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 informações perpassa 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 2014, o Ministério da Justiça envidou esforços no sentido de melhorar os controles internos da UJ. Neste 

sentido, foram publicadas diversas delegações de competência que trouxeram, de forma clara, as responsabilidades 
dos gestores, bem como foi observada a necessidade da segregação de funções. Além disso, embora determinados 
procedimentos e rotinas não estejam formalizados, a Secretaria Executiva vem avaliando as incertezas que possam 
comprometer os principais objetivos da unidade como, por exemplo, com a promoção de reuniões periódicas entre a 
alta administração e as unidades da UJ para acompanhamento de ações em curso, especialmente de projetos 
prioritários da Presidência da República.  

Além disso, cabe ressaltar que o MJ implementou alguns mecanismos de controle formais. A partir da 
necessidade de se consolidar um conjunto de práticas voltadas ao estabelecimento da cultura de governança 
estratégica nos órgãos da estrutura do Ministério, e visando a melhoria da gestão, foi instituído o Comitê de 
Governança Estratégica - CGE, que reúne o Ministro da Justiça e os Secretários, e o Comitê de Governança 
Administrativa – CGA, que reúne todos os chefes de gabinetes das unidades que compõem o Ministério, com o 
objetivo de proposição de políticas e diretrizes para a melhoria contínua nas práticas da gestão administrativa, de 
logística e de recursos humanos, bem como de fomentar a parceria entre órgãos e entidades vinculadas ao MJ.  

A portaria que criou o CGE também deu início ao processo de planejamento estratégico do Ministério da 
Justiça para os próximos 5 anos. Dessa forma, pretende-se fortalecer a gestão estratégica, bem como criar a cultura de 
planejamento e de se organizar as políticas públicas para médio e longo prazo. 
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Na área de tecnologia da informação, especificamente no que diz respeito a ações afetas à governança de TI, 
várias iniciativas foram tomadas para implementação de recomendações do Tribunal de Contas da União, estando 
estas elencadas no item 11.1 do presente Relatório. 

Ainda referente ao ambiente de controle, sob o ponto de vista do acompanhamento de assuntos referentes à 
conduta de servidores, o Ministério da Justiça conta com um código de ética e, periodicamente, a Comissão de Ética 
analisa eventuais desvios éticos e matérias relacionadas ao tema que lhe são encaminhados. Os indícios de 
impropriedades e/ou de irregularidades, por sua vez, são encaminhados para apuração pela Assessoria Disciplinar do 
Ministro.  

Com relação à informação e comunicação no âmbito da UJ, especialmente a comunicação em seus diversos 
níveis, direções e componentes (item 27 do quadro acima), a alta Administração tem investido na melhoria das 
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do Ministério da Justiça, considerada o mais importante canal de 
comunicação com os diversos níveis hierárquicos da UJ.  

Em suma, embora a Secretaria Executiva entenda que houve uma melhoria dos controles internos da UJ, estes 
não são ainda abrangentes e suficientes para coibir os riscos e para darem o suporte mais adequado ao funcionamento 
da UJ, razão pela qual continuarão sendo aprimorados. 
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 

 

Este capítulo tem por objetivo identificar, no âmbito da Secretaria e suas unidades 

consolidadas, a existência de estruturas que garantam canal de comunicação com o cidadão. 

Contém informações referente ao item 3 da Portaria TCU nº 90/2014, e subitens de 3.1 a 3.6.  

 O subitem 3.1 traz a descrição dos canais de acesso do cidadão às unidade presentes no RG 

para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, contemplando informações gerenciais 

e estatísticas sobre o atendimento às demandas e os resultados decorrentes. 

 O subitem 3.2. contempla informações sobre a elaboração e divulgação da Carta de Serviços 

ao Cidadão. Em seguida, o subitem 3.3 demonstra os mecanismos utilizados para medir a satisfação 

dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação das unidades e 

seus resultados. 

 No subitem 3.4, é demonstrado o caminho de acesso, na internet, às informações da SE e 

consolidadas, úteis à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão. 

 O subitem 3.5 apresenta os resultados da avaliação do desempenho da unidade 

jurisdicionada na prestação de serviços ao cidadão. 

 Por fim, o subitem 3.6 traz informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento das 

normas relativas à acessibilidade. 

 

3.1. Canais de Acesso do Cidadão 

 

O Ministério da Justiça conta, em sua estrutura, com áreas responsáveis para receber 

demandas do cidadão, tais como: Coordenação do Programa Transparência e Acesso à Informação 

(GM), que coordena as atividades do serviço de informação ao cidadão; Ouvidoria-Geral do 

Ministério da Justiça (GM); Central de Atendimento da Comissão de Anistia e da Secretaria 

Nacional de Justiça; o Portal do Projeto Pensando o Direito da Secretaria de Assuntos Legislativos, 

que permite a participação social na proposição de novas pautas para discussão; e o Atlas de Acesso 

à Justiça, da Secretaria de Reforma do Judiciário.   

O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC é um dos principais canais utilizados pelo MJ 

para registrar solicitações de informação da sociedade. O cidadão pode realizar seu pedido por 

correspondência eletrônica (e-mail), por correspondência física (correios), pessoalmente, inclusive 

com agendamento de horários para sua maior comodidade ou por meio do Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informações ao Cidadão – E-SIC, mantido pela Controladoria-Geral da União, e 

devidamente implantado no âmbito deste Ministério, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011, 

conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI. 

O E-SIC, que se encontra disponível a qualquer pessoa física ou jurídica, gera um número de 

protocolo para que o requerente acompanhe o andamento do processo, além de sistematizar todos os 

pedidos dirigidos a todos os órgãos e entidades. O sistema permite que a CGU, bem como outros 

órgãos e entidades, acompanhem a implementação da referida lei, podendo gerar informações 

gerenciais e estatísticas, ou seja, relatórios relativos aos pedidos de informação e aos recursos 

interpostos, assim como os dados sobre o perfil dos requerentes que protocolaram solicitações de 

informações no Ministério da Justiça.   

Como canal direto de acesso do cidadão, o Ministério da Justiça dispõe da Ouvidora-Geral 

criada com a finalidade de planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades de 

ouvidoria no âmbito deste Ministério. 

Por meio da Portaria MJ nº 2.984, de 9 de setembro de 2013, foi delegada à Coordenadora-

Geral do Gabinete do Ministro a competência para, dentre outras, “exercer a coordenação e 

articulação, e orientar tecnicamente as unidades descentralizadas de ouvidoria no âmbito do 

Ministério da Justiça e de seus órgãos e entidades vinculadas”. 
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Visando fortalecer a Ouvidoria Geral buscou-se a implantação de sistema eletrônico para 

tratamento das demandas apresentadas pela sociedade. O sistema, customizado do Serviço Federal 

de Processamento de Dados – SERPRO está em constante atualização a fim de adequá-la à 

realidade das responsabilidades do Ministério da Justiça, pode ser acessado no seguinte endereço 

http://www.justica.gov.br/servicos/contato. 

No ano de 2014, a Ouvidoria Geral recebeu 5.837 (cinco mil oitocentas e trinta e sete) 

manifestações dos cidadãos, incluindo sistema eletrônico e e-mail, conforme tabela abaixo:  

                         
Tabela 4: Manifestações dos Cidadãos à Ouvidoria Geral 

Tipo Quantidade Respondidas 

Elogio 37 35 

Solicitação 2031 1886 

Sugestão 202 198 

Reclamação 1666 1519 

Denúncia 1901 1851 

Total  5.837 5.441 

Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 

Vale destacar que diante dos dados colhidos, no que se refere às manifestações apresentadas à 

Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça, relacionados aos serviços de naturalização e permanência 

prestados pelo Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça e pelo Departamento 

de Polícia Federal, a Ouvidoria Geral submeteu à apreciação ministerial a Recomendação nº 01, de 

26 de junho de 2014, propondo medidas que visavam aprimorar a prestação dos serviços daquela 

Secretaria. 

Neste contexto, foi publicada a Portaria MJ nº 1.351, de 8 de agosto de 2014, dispondo sobre 

a desburocratização do procedimento de permanência definitiva e de registro de estrangeiros com 

base nas modalidades de reunião familiar, prole, casamento e união estável, e de transformação em 

registro permanente previsto no Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do 

Mercado Comum do Sul, e instituindo Grupo de Trabalho sobre processos de estrangeiros. 

Outro canal de relacionamento com a sociedade é o Portal de Transparência do Ministério da 

Justiça, com acesso a partir do site do Ministério e utilizado para disponibilizar o maior número de 

informações possíveis, a fim de serem reduzidos os custos gerados no processamento e 

gerenciamento dos pedidos de acesso. Assim, torna-se possível a verificação de diárias e passagens, 

execução do orçamento, ações e programas, bem como informações sobre as atividades realizadas 

no âmbito do MJ. 

 A Comissão de Anistia e a Secretaria Nacional de Justiça disponibilizam, por intermédio de 

sua Central de Atendimento Integrada, localizada nas dependências do Ministério da Justiça, canais 

de acesso ao cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões sobre os temas 

de anistia política, direitos de estrangeiros e titulações de entidades sociais. A Central de 

Atendimento visa auxiliar os requerentes no esclarecimento de suas dúvidas, elucidar 

questionamentos sobre a tramitação dos processos, bem como dar prosseguimento aos documentos 

e requerimentos recebidos de particulares e de órgãos internos e externos ao Ministério da Justiça. 

Estão entre suas atividades: 

- Prestar informações gerais ao público, por meio de atendimento presencial, telefônico e 

eletrônico sobre procedimentos necessários para protocolo de novos requerimentos de anistia; 

- Prestar informações sobre requerimentos de anistia e disponibilização de autos a requerentes 

e procuradores; 

- Encaminhar solicitações e problemas identificados aos demais setores; 

- Atualizar dados cadastrais de requerentes; 

- Orientar os interessados sobre a legislação de estrangeiros e sua aplicação; 
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- Prestar informações sobre processos (prorrogação de prazo de estada, transformação de 

visto, permanência definitiva, mudança de empregador, entre outros); 

- Esclarecer dúvidas acerca das exigências formuladas durante a instrução dos pleitos, bem 

como a forma de melhor atendê-las; 

- Prestar informações sobre qualificação de entidades sociais sem fins lucrativos como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) ou Utilidade Pública Federal (UPF) 

ou organizações estrangeiras (OEs) sem fins lucrativos para funcionarem no país, bem como a 

renovação anual das respectivas qualificações e autorizações; 

- Disponibilizar autos a requerentes e procuradores. 

 
Tabela 5: Canais de Acesso da Comissão de Anistia 

Canal de Acesso Endereço 
Média 

Mensal 2014 

Atendimento presencial 

(balcão) 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, 

Sala T3 – Brasília/DF. 
199,75 

E-mails anistia@mj.gov.br 728,08 

Telefones 
(61) 2025-3213/ 2025-9991 / 2025-3150 / 2025-

9400 /2025-9404 
460,33 

Site http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia  * 

Fonte: Comissão de Anistia 
* No site, o cidadão-usuário visualiza informações sobre o trabalho da Comissão de Anistia e a tramitação dos pedidos.  

Para solicitações, dúvidas, reclamações e sugestões, ele é direcionado ao contato por e-mail e telefones do órgão. 

 
Tabela 6: Canais de Acesso da Secretaria Nacional de Justiça 

Canal de Acesso Endereço 
Média 

Mensal 2014 

Atendimento presencial 

(balcão) 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, 

Sala T3 – Brasília/DF. 
457,16 

E-mails estrangeiros@mj.gov.br, sac.dejus@mj.gov.br  4174,41 

Telefones 
(61) 2025-3232/ 2025-3150 / 2025-3675 / 2025-

9991 /2025-3213 
1147,08 

Site 
www.mj.gov.br/estrangeiros e 

www.mj.gov.br/cidadania  
* 

Correios 
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, Sala 

T3 – Brasília/DF. 
** 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ 
* No site, o cidadão-usuário visualiza informações sobre o trabalho da SNJ e a tramitação dos pedidos. Para 

solicitações, dúvidas, reclamações e sugestões ele é direcionado ao contato por e-mail e telefones do órgão. 

** As correspondências são respondidas por telefone ou por e-mail. 

 

Os gráficos abaixo indicam percentual de atendimentos por canal de acesso (exceto site e 

correios).  

 



 

Fonte: Central de Atendimento da CA

 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ

 

 

Já os dois gráficos que seguem se referem ao monitoramento realizado pelas unidades 

envolvidas no tocante à natureza da solicitação formulada pelo 

 

 

Gráfico 1: Demandas por canal de acesso 

Fonte: Central de Atendimento da CA 

Gráfico 2: Demandas por canal de acesso 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ 

Já os dois gráficos que seguem se referem ao monitoramento realizado pelas unidades 

envolvidas no tocante à natureza da solicitação formulada pelo cidadão. 
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: Demandas por canal de acesso - CA 

 

: Demandas por canal de acesso - SNJ 

 

Já os dois gráficos que seguem se referem ao monitoramento realizado pelas unidades 



 

Fonte: Central de Atendimento da CA

 

 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ 

 

 

Outro indicador monitorado diz respeito ao percentual de demandas classificadas como 

“simples” e que, portanto, são de atendimento imediato. 

identificou-se que 98% das demandas são imediatamente atendidas pela Central

órgão, enquanto que pela Secretaria Nacional de Justiça, a porcentagem de demandas atendidas de 

imediato é de 97%. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Demandas por tipo de solicitação 

Fonte: Central de Atendimento da CA 

Gráfico 4: Demandas por tipo de solicitação 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ  

Outro indicador monitorado diz respeito ao percentual de demandas classificadas como 

“simples” e que, portanto, são de atendimento imediato. Assim, no caso da Comissão de Anistia, 

se que 98% das demandas são imediatamente atendidas pela Central

, enquanto que pela Secretaria Nacional de Justiça, a porcentagem de demandas atendidas de 
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: Demandas por tipo de solicitação - CA 

 

: Demandas por tipo de solicitação - SNJ 

 

Outro indicador monitorado diz respeito ao percentual de demandas classificadas como 

Assim, no caso da Comissão de Anistia, 

se que 98% das demandas são imediatamente atendidas pela Central de Atendimento do 

, enquanto que pela Secretaria Nacional de Justiça, a porcentagem de demandas atendidas de 



 

Fonte: Central de Atendimento da CA

 

 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ

 

 

A Central de Atendimento Integrada (SNJ/CA) monitora o tempo de resposta ao cidadão, 

conforme gráfico abaixo, que retrata o tempo médio de resposta para 

“não simples” (as demandas classificadas como simples são de atendimento imediato).

Tanto a Comissão de Anistia quanto a Secretaria Nacional de Justiça trabalham com duas 

metas, uma interna e outra externa, sendo a interna de 10

estabelecido na Lei de Acesso à Informação, de 20 dias.

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Complexidade de demandas 

Fonte: Central de Atendimento da CA 

Gráfico 6: Complexidade de demanda

Fonte: Central de Atendimento da SNJ 

A Central de Atendimento Integrada (SNJ/CA) monitora o tempo de resposta ao cidadão, 

conforme gráfico abaixo, que retrata o tempo médio de resposta para demandas classificadas como 

“não simples” (as demandas classificadas como simples são de atendimento imediato).

Tanto a Comissão de Anistia quanto a Secretaria Nacional de Justiça trabalham com duas 

metas, uma interna e outra externa, sendo a interna de 10 dias e a externa, decorrente do prazo 

estabelecido na Lei de Acesso à Informação, de 20 dias. 
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: Complexidade de demandas - CA 

 

: Complexidade de demandas - SNJ 

 

A Central de Atendimento Integrada (SNJ/CA) monitora o tempo de resposta ao cidadão, 

demandas classificadas como 

“não simples” (as demandas classificadas como simples são de atendimento imediato). 

Tanto a Comissão de Anistia quanto a Secretaria Nacional de Justiça trabalham com duas 

dias e a externa, decorrente do prazo 



 

Fonte: Central de Atendimento da CA

 

Fonte: Central de Atendimento da SNJ

 

Ainda, é possível afirmar que algumas atividades levadas a cabo pela Comissão de Anistia, 

por serem realizadas fora das dependências do Ministério da Justiça e, muitas vezes, fora da cidade 

de Brasília, acabam se transformando em canais de acesso da sociedade ao trabalho que ela realiza. 

Assim, muitas solicitações e contribuições são coletadas pela Comissão por meio das sessões 

públicas de análise dos requerimentos de anistia (as Caravanas da Ani

e seminários realizados, dos editais de seleção de projetos das iniciativas “Marcas da Memória” e 

“Clínicas do Testemunho”, e das reuniões com o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil 

CASC. 

No âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos o canal de acesso do cidadão se dá por 

meio do Portal do Projeto Pensando o Direito, lançado em dezembro de 2012, com o acesso livre 

por meio da Internet. Sua proposta, além de divulgar a agenda da Secretari

espaço para a participação social na proposição e elaboração de novas pautas, apresentando

como uma rede de debates, de conhecimento, de consultas públicas, de participação popular no 

processo legislativo, de produção e publici

compartilhamento de dados e experiências e de divulgação de conteúdos e notícias de interesse da 

SAL.  

O Portal possibilita a postagem de conteúdos jornalísticos, políticos, normativos, 

acadêmicos, didáticos, com arquivos, editais, banners, links e multimídia. Além do site, foram 

criados também perfil do projeto no 

Outro canal de acesso à informação do cidadão é o Atlas de Acesso à Justiça, disponibilizado 

pela Secretaria de Reforma do Judiciário. 

Gráfico 7: Tempo médio de atendimento 

Fonte: Central de Atendimento da CA 

Gráfico 8: Tempo médio

Fonte: Central de Atendimento da SNJ 

Ainda, é possível afirmar que algumas atividades levadas a cabo pela Comissão de Anistia, 

por serem realizadas fora das dependências do Ministério da Justiça e, muitas vezes, fora da cidade 

rasília, acabam se transformando em canais de acesso da sociedade ao trabalho que ela realiza. 

Assim, muitas solicitações e contribuições são coletadas pela Comissão por meio das sessões 

públicas de análise dos requerimentos de anistia (as Caravanas da Anistia), das audiências públicas 

e seminários realizados, dos editais de seleção de projetos das iniciativas “Marcas da Memória” e 

“Clínicas do Testemunho”, e das reuniões com o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil 

No âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos o canal de acesso do cidadão se dá por 

meio do Portal do Projeto Pensando o Direito, lançado em dezembro de 2012, com o acesso livre 

por meio da Internet. Sua proposta, além de divulgar a agenda da Secretari

espaço para a participação social na proposição e elaboração de novas pautas, apresentando

como uma rede de debates, de conhecimento, de consultas públicas, de participação popular no 

processo legislativo, de produção e publicização de pesquisas da Série Pensando o Direito, de 

compartilhamento de dados e experiências e de divulgação de conteúdos e notícias de interesse da 

O Portal possibilita a postagem de conteúdos jornalísticos, políticos, normativos, 

os, com arquivos, editais, banners, links e multimídia. Além do site, foram 

criados também perfil do projeto no Twitter e página no Facebook.  

Outro canal de acesso à informação do cidadão é o Atlas de Acesso à Justiça, disponibilizado 

eforma do Judiciário. Consiste em um veículo de informações básicas sobre o 
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: Tempo médio de atendimento - CA 

 

: Tempo médio de atendimento - SNJ 

 

Ainda, é possível afirmar que algumas atividades levadas a cabo pela Comissão de Anistia, 

por serem realizadas fora das dependências do Ministério da Justiça e, muitas vezes, fora da cidade 

rasília, acabam se transformando em canais de acesso da sociedade ao trabalho que ela realiza. 

Assim, muitas solicitações e contribuições são coletadas pela Comissão por meio das sessões 

stia), das audiências públicas 

e seminários realizados, dos editais de seleção de projetos das iniciativas “Marcas da Memória” e 

“Clínicas do Testemunho”, e das reuniões com o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil – 

No âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos o canal de acesso do cidadão se dá por 

meio do Portal do Projeto Pensando o Direito, lançado em dezembro de 2012, com o acesso livre 

por meio da Internet. Sua proposta, além de divulgar a agenda da Secretaria, é de disponibilizar um 

espaço para a participação social na proposição e elaboração de novas pautas, apresentando-se 

como uma rede de debates, de conhecimento, de consultas públicas, de participação popular no 

zação de pesquisas da Série Pensando o Direito, de 

compartilhamento de dados e experiências e de divulgação de conteúdos e notícias de interesse da 

O Portal possibilita a postagem de conteúdos jornalísticos, políticos, normativos, 

os, com arquivos, editais, banners, links e multimídia. Além do site, foram 

Outro canal de acesso à informação do cidadão é o Atlas de Acesso à Justiça, disponibilizado 

Consiste em um veículo de informações básicas sobre o 
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Sistema de Justiça (www.acessoajustica.gov.br), possuindo mecanismos de consulta 

individualizada, oferecendo a possibilidade de o cidadão informar erros e imprecisões na base de 

dados. O portal oferece acesso aos mesmos canais de interlocução do SIC e às redes sociais do 

Ministério. 

 

3.2. Carta de Serviços ao Cidadão 

 

A elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão do MJ iniciou-se em 2013, sob a coordenação 

da Ouvidoria-Geral/MJ, com o mapeamento das unidades que prestam serviços diretamente aos 

cidadãos. Após o levantamento, essas unidades foram instadas a elaborar suas respectivas 

informações as quais foram encaminhadas pela Ouvidoria ao Gabinete do Ministro para 

consolidação e análise qualitativa, cabendo à Assessoria de Comunicação Social a sua formatação, 

diagramação e divulgação no portal do Ministério da Justiça. 

A Carta de Serviços traz informações sobre as competências do Ministério da Justiça, sua 

estrutura organizacional, sua localização, bem como importante conteúdo sobre acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais. Consta ainda no documento, como conteúdo principal, 

descrição detalhada sobre os serviços prestados pelas unidades diretamente aos cidadãos, como por 

exemplo: a forma e os meios de acesso, prazo para atendimento, meios de acompanhamento do 

andamento da demanda, bem como canais e contatos para avaliação desses serviços pelo 

interessado.  

A referida Carta está disponível de forma integral aos servidores do MJ, e ainda fragmentada 

por unidade, conforme a natureza do serviço pretendido, podendo ser acessada no sítio 

http://www.justica.gov.br/Acesso/servicos-ao-cidadao-2. 

Paralelamente, no âmbito da Comissão de Anistia, foi produzida uma Cartilha Informativa 

com o intuito de melhor divulgar aos cidadãos os serviços prestados, esclarecer dúvidas sobre a 

concessão de anistia política e sobre as formas de encaminhar requerimento e acompanhar o 

andamento dos respectivos processos. Destaque-se ainda que, no processo de elaboração da Carta 

de Serviços, foram incluídas as informações pertinentes referentes à Comissão de Anistia à qual 

coube identificar seus macroprocessos e respectivos produtos e indicadores de desempenho, 

disponíveis em http://www.justica.gov.br/Acesso/servicos-ao-cidadao-

2/anexos/comissao_anistia.pdf e http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia.  

Por fim, ressalte-se que a Carta de Serviços é um documento que demanda uma série de 

avaliações permanentes por parte do órgão, o qual deve avaliar  seus serviços por meio da análise 

das manifestações dos usuários e buscar adequá-los de forma a atender sempre com mais eficiência 

ao cidadão. Diante disso, foram disponibilizados aos usuários, na Carta de Serviços, meios de 

contatos para reclamarem, elogiarem ou sugerirem melhorias sobre esses serviços. 

 

3.3. Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços 

 

O MJ tem como mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes de 

seus serviços o Serviço de Informações ao Cidadão – E-SIC, que tem o dispositivo de mensuração 

da satisfação dos usuários inserido no próprio sistema. O E-SIC permite que o cidadão, ao receber a 

resposta ao seu pedido, avalie se esta é de fácil compreensão, se atende às expectativas e se o órgão 

foi prestativo e cordial na resposta, além de também ser possível ao requerente fazer comentários. 

Já o Sistema da Ouvidoria-Geral contempla a avaliação dos atendimentos e das respostas que 

são enviadas pelas setoriais e/ou formuladas pela própria Ouvidoria. O cidadão pode avaliar o 

atendimento e as respostas dadas como “satisfeito, relativamente satisfeito e totalmente 

insatisfeito”. 

 No entanto, apenas 10,35% avaliaram o atendimento e as repostas enviadas, uma vez que 

não há obrigatoriedade de fazê-lo. 
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Tabela 7: Avaliações Realizadas no Sistema 

Tipo Quantidade 

Estou satisfeito com a resposta 51 

Estou relativamente satisfeito com a resposta 53 

Estou totalmente insatisfeito com a resposta 186 

Estou satisfeito com o atendimento 109 

Estou relativamente satisfeito com o atendimento 33 

Estou completamente insatisfeito com o atendimento 17 

Total  449 

Fonte: Ouvidoria-Geral do MJ 

 

A Secretaria de Reforma do Judiciário não dispõe de mecanismos gerais para a aferição da 

satisfação do cidadão ou parceiros, dada à natureza de articulação institucional das atividades que 

desempenha.  Porém, no contexto dos projetos desenvolvidos, há mecanismos de aferição. No caso 

do desenvolvimento de projetos por meio de convênios, cujos destinatários são entes públicos, é 

realizada avaliação individualizada do cumprimento do objeto social de cada convênio. Já o Portal 

de Acesso à Justiça, cujos destinatários são os usuários de internet, é realizada aferição por meio do 

número de acessos e outras estatísticas de uso do sistema. No que tange a Escola Nacional de 

Mediação e Conciliação, cujo público alvo é formado por estudantes e operadores do direito, a 

aferição é feita ao término de cada curso aplicado. 

Com relação à Secretaria Nacional de Justiça, esta não dispõe de mecanismos diretos de 

aferição da satisfação dos cidadãos-usuários em relação a seus produtos e serviços. Indiretamente e 

de forma não estatisticamente validada inferimos a satisfação por meio das reclamações e elogios 

recebidos pelos canais da Central de Atendimento Integrada e da Ouvidoria Geral do Ministério da 

Justiça. 

 

3.4. Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada 

 

 A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. 

Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a 

qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de 

informações públicas dos órgãos e entidades. Seu escopo compreende todas as informações 

produzidas ou sob guarda do poder público, as quais são públicas e, portanto, acessíveis a todos os 

cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas, 

conforme arts. 5º, XXXIII e 37, caput da Constituição Federal, estando disponíveis em: 

http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/principais-aspectos/principais-

aspectos. 

 Apesar de não possuir portal próprio para divulgação de informações sobre a sua atuação, o 

Gabinete do Ministro disponibiliza as informações relevantes relacionadas aos atos de seu dirigente 

máximo no portal do Ministério da Justiça, http://www.justica.gov.br. Ainda nesta linha, as 

informações de interesse da sociedade e que contribuem para a transparência da gestão, como 

Relatórios de Gestão, Relatórios de Auditoria são divulgadas no portal do Programa de 

Transparência no sítio http://www.justica.gov.br/Acesso/auditorias. Já as informações referentes ao 

Plano Plurianual, seus programas, objetivos, metas e ações, bem como as informações de seu 

monitoramento, estão disponíveis no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas. 

A Carta de Serviços, responsável por informar quais os serviços prestados por entes públicos, 

as formas de acesso a estes, os prazos de atendimentos, entre outras informações está disponível nos 

links: http://www.justica.gov.br/Acesso/arquivos-anexos/carta-de-servicos-do-mj.pdf, para acesso à 

Carta de Serviços do MJ e  http://www.justica.gov.br/Acesso/servicos-ao-cidadao-

2/anexos/comissao_anistia.pdf, para acesso à Carta de Serviços da Comissão de Anistia. 
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Já o canal para encaminhamento de reclamação, sugestão, denúncia ou elogio ao Ministério 

da Justiça é disponibilizado pela Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça no link:   

http://www.justica.gov.br/endereco/ouvidoria. 

Ainda nos sites do Ministério da Justiça e da Comissão de Anistia é possível consultar 

andamento processual de requerimentos de anistia, acessar publicações, ter acesso ao calendário das 

sessões de julgamento, o histórico da Comissão de Anistia e as suas principais ações e projetos: 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia.  

Com relação às políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Justiça, estas 

podem ser visualizadas por meio do sitio eletrônico do Ministério da Justiça: 

http://www.justica.gov.br/. Existem ainda informações sobre:  

- Entidades Sociais: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/entidades-sociais;  

- Classificação indicativa: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao;  

- Migrações e refúgio: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros;  

- Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro: http://www.justica.gov.br/sua-

protecao/lavagem-de-dinheiro;  

- Cooperação jurídica internacional: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-

internacional;  

- Tráfico de pessoas: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas.  

As informações sobre as políticas públicas estão atualizadas e evidenciam os principais 

serviços prestados ao cidadão, além de informações sobre legislação pertinente, campanhas de 

conscientização, programas de capacitação, comitês interinstitucionais, estatísticas, publicações, 

relatórios produzidos, e notícias.  

Já as informações básicas da relacionadas à Secretaria da Reforma do Judiciário estão 

disponíveis nos links: http://portal.mj.gov.br/reforma/ e http://www.acessoajustica.gov.br/  (Portal 

do Acesso à Justiça). 

 

3.5. Avaliação de Desempenho da Unidade Jurisdicionada 

 

O Ministério da Justiça ainda não possui mecanismo estabelecido para avaliação do 

desempenho dos serviços prestados. Dispõe hoje apenas de uma avaliação, facultativa, que é 

disponibilizada ao cidadão que utiliza o sistema de ouvidoria e o Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão - e-SIC.  

O E-SIC permite que o cidadão ao receber a resposta do seu pedido, avalie se esta é de fácil 

compreensão, se atende às expectativas e se o órgão foi prestativo e cordial na resposta, além de 

também ser possível ao requerente fazer comentários. Já com relação ao Sistema da Ouvidoria-

Geral contempla a avaliação dos atendimentos e das respostas que são enviadas pelas setoriais e/ou 

formuladas pela própria Ouvidoria. 

 

3.6.  Medidas Relativas à Acessibilidade 

 

Com relação à promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, cabe informar que, atualmente, existem no Ministério da Justiça: 

- rampas de acesso aos Edifícios Sede e Anexo II, com rebaixo do meio-fio para facilitar a 

circulação das pessoas portadoras de deficiência; 

- vagas de estacionamento reservadas próximas aos acessos de circulação de pedestres dos 

Edifícios Sede e Anexo II, com identificação por placa e pintura no asfalto; 

- plataforma para cadeirante no Anexo II, que possibilita o acesso da garagem para o subsolo; 

- banheiros destinados a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida no pavimento térreo e 

2ª pavimento do Edifício Sede e no 1º e 2º subsolos e 2º, 4º e 6º pavimentos do Edifício Anexo II;  

- balcão de autosserviço do restaurante SENAC. 
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4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

O objetivo deste capítulo é descrever o planejamento estratégico da Secretaria Executiva e 
suas Unidades Consolidadas, bem como apresentar suas inter-relações com as competências legais e 
o PPA, identificando e contextualizando os resultados da gestão no exercício. Traz as informações 
correspondentes ao item 5 da Portaria TCU nº 90/2014, com os subitens 5.1 a 5.4 e item 62 da Parte 
B, do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, sendo o próprio capítulo e, por consequência, também 
seus subitens renumerados. 

O subitem 4.1 traz informações sobre o planejamento da Secretaria Executiva e as suas 
Unidades Consolidadas, descrevendo os planos estratégico, tático e/ou operacional, identificando os 
principais objetivos estratégicos, além da avaliação sobre os estágios de implementação do 
planejamento estratégico e a demonstração da sua vinculação com o PPA. 

 O subitem 4.2 apresenta a programação orçamentária e financeira e os resultados alcançados 
especificando, entre outros, a relação dos objetivos do PPA, o programa ao qual este objetivo está 
vinculado, suas iniciativas, a relação das ações da Lei Orçamentária Anual, a programação e a 
execução orçamentária e financeira, os resultados alcançados e os fatores intervenientes que 
concorreram para o alcance desses resultados. Cabe ressaltar que os quadros referente à 
“Ações/Subtítulos – OFSS” e “Ações – Orçamento de Investimento – OI”, que correspondem 
respectivamente aos subitens 5.2.3.2 e 5.2.3.4 da referida Portaria, não se aplicam, uma vez que a 
UJ foi responsável por executar integralmente as ações tratadas no capítulo. 

 O subitem 4.3 demonstra informações sobre outros resultados gerados pela gestão com 
relação aos objetivos estratégicos da Secretaria Executiva e suas Unidades Consolidadas. 

 O subitem 4.4 traz a identificação dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e 
avaliar o desempenho operacional das Unidades que compõem o presente relatório. 

 Já o item 62, Parte B, contemplado no capítulo como subitem 4.5, refere-se às unidades que 
firmaram termo de parceria nos termos da Lei 9.790/99. Tem como objetivo apresentar informações 
quantitativas e qualitativas sobre o acompanhamento e a supervisão dos termos de parceria 
celebrados pela secretaria executiva e suas consolidadas, com entidades privadas. Contempla, entre 
outros, a forma de escolha do parceiro, a execução do cronograma físico-financeiro e os resultados 
da parceria. 

 Por fim, o subitem 5.5 da Portaria nº 90/2014, apesar de ter aplicabilidade quanto à natureza 
do órgão, não está contemplado no relatório por não conter informações a serem apresentadas.  
 
4.1. Planejamento da Unidade 
 

No âmbito do Ministério da Justiça, o planejamento e a elaboração de planos respondem às 
diretrizes nacionais de atuação do Estado Brasileiro definidas na Constituição Federal de 1988, em 
complemento, na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios e na Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012 – PPA 
2012-2015. Dentre as diretrizes relacionadas às Unidades contempladas no presente relatório, 
destacam-se: Defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; 
Segurança pública; Nacionalidade, imigração e estrangeiros; Defesa dos bens e direitos da União e 
das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta; Prevenção e repressão à 
lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional; e Assistência ao Presidente da República 
em matérias não afetas a outro Ministério. 

Alinhada a tais diretrizes e ao comando dos regulamentos citados, o Ministro de Estado da 
Justiça definiu uma agenda estratégia norteadora para a atuação dos órgãos de sua estrutura, 
resultando na elaboração de planos para o atingimento dos objetivos traçados.  

Ao longo de 2014, a execução de tal agenda estratégica foi monitorada pela Secretaria 
Executiva e pelo Gabinete do Ministro, garantindo o envolvimento de órgãos e entidades 
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vinculadas, estabelecendo prioridades para implementação de planos e políticas a cargo do 
Ministério, bem como definindo procedimentos de monitoramento, apuração de resultados e 
realinhamento de estratégias. 

Neste sentido, as políticas públicas a cargo do MJ foram implementadas tanto pela elaboração 
e consecução de planos quanto pelo atendimento aos objetivos e metas traçados no Plano Plurianual 
do Governo Federal. Este último instrumento espelha os planejamentos das unidades, condizendo 
com a missão do órgão. 
 
4.1.1. Planejamento Estratégico no Ministério da Justiça – 2009 a 2014 

 
A Secretaria Executiva, no exercício de 2009, incorporando a gestão estratégica, elaborou seu 

planejamento estratégico, avançando em direção ao aperfeiçoamento de sua missão institucional – 
“assegurar o perfeito funcionamento do Ministério da Justiça”, por meio da excelência dos 
processos de gestão, com estratégias definidas para a profissionalização de pessoal e integração de 
informações.  

Após tal experiência, e considerando que novos mecanismos de governança pública 
emergiam, principalmente dos modelos de gestão voltados para resultados, decidiu-se promover o 
desenvolvimento de uma agenda estratégica para o MJ como um todo, estando voltada para a 
segurança pública em âmbito nacional e para as demais áreas que compõem a instituição, ouvindo 
os diversos atores envolvidos no processo. Uma vez desenvolvida, tal agenda permite a 
identificação de missão, visão, objetivos, metas e iniciativas de médio ou longo prazo, tanto para a 
gestão à época como para as futuras, possibilitando ainda o monitoramento do desempenho da 
pasta, que, por sua vez, contribui as tomadas de decisão. 

Neste sentido, em 2011, a SE iniciou a elaboração do planejamento estratégico no âmbito do 
Ministério da Justiça, desdobrando a estratégia no sentido de alcançar os seguintes produtos: mapa 
estratégico, painel de gestão e iniciativas estratégicas.  

Inicialmente, foi realizada revisão dos planos internos, possibilitando conhecer as vivências 
relacionadas ao processo, tais como: Plano Estratégico da Secretaria Executiva do MJ; Plano 
Estratégico e de Gestão das Secretarias e Departamentos; Publicações e Documentos da Segurança 
Pública; dentre outros.  

Além disso, objetivando coletar informações capazes de subsidiar a elaboração do 
Planejamento Estratégico do MJ, efetuaram-se entrevistas com as lideranças cujos dados foram 
fundamentais para a construção do mapa estratégico, a partir da metodologia Balanced Scorecard – 
BSC, com objetivos balanceados em diversas perspectivas interligadas por relações de causa e 
efeito.  

No mesmo exercício, tendo o Planejamento Estratégico do MJ como fundamento e seguindo 
as diretrizes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, o Plano Plurianual - 
PPA 2012-2015 foi constituído por Programas Temáticos alinhados à agenda estratégica 
estabelecida. 

Para tanto, envidaram-se esforços no sentido de promover discussões, por meio de oficinas de 
trabalho, em conjunto com o Ministério do Planejamento, para alinhamento do novo modelo do 
PPA com as estratégias definidas no Planejamento Estratégico desenhado. Em complemento, foram 
realizadas oficinas internas, com representantes de todas as Unidades do MJ, sob orientação do 
MPOG e coordenação da SE, a fim de definirem conjuntamente programas temáticos e seus 
respectivos atributos (objetivos, metas, iniciativas), que foram posteriormente validadas e aprovadas 
pelos dirigentes máximos do Ministério da Justiça.  

Desde 2013, a Secretaria de Planejamento e Investimento – SPI/MPOG realiza anualmente o 
processo de revisão do PPA 2012-2015. Cabe registrar que no primeiro ano de revisão, a própria 
SPI sugeriu modificações nos programas temáticos para adequação do instrumento à nova realidade 
estratégica do MJ. Naquele momento, as propostas inicialmente sugeridas pela SPI foram 
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encaminhadas às respectivas unidades para análise, sendo também aberto espaço para inclusão de 
novos objetivos, metas e iniciativas que se fizessem necessários. Em 2014, no entanto, o escopo 
para a revisão abrangeu apenas a possibilidade de: i) alterar o valor global do programa; ii) adequar 
as vinculações entre ações orçamentárias e iniciativas; iii) incluir, excluir, ou alterar iniciativas; 
incluir, excluir ou alterar metas. 

Tendo em vista o disposto na Lei nº 12.593, que institui o Plano Plurianual da União para o 
período de 2012 a 2015, art. 9º, no inciso I, do Decreto nº 7.866, de 2012, e na Portaria MPOG nº 
16, de 2013, o Ministro da Justiça por meio da Portaria nº 553, de 11 de junho de 2014, que altera a 
Portaria nº 2.969, de 6 de setembro de 2013, estabeleceu as unidades responsáveis pela produção 
das informações sobre os objetivos e respectivos atributos constantes do PPA 2012 a 2015, e ainda 
evidenciou as unidades externas que compartilham metas com esta Pasta. A Portaria nº 553, do 
Ministro da Justiça formaliza as responsabilidades das unidades que compõem o MJ; 
institucionaliza a atividade de monitoramento como atributo indissociável da prática cotidiana de 
planejamento governamental; e, estabelece prazos e identifica atributos compartilhados que contam 
com a participação e colaboração de outros órgãos federais. Destaque-se que tal instrumento 
normativo possibilitou, além da identificação de órgãos externos, a reavaliação da manutenção de 
metas transversais.  

Dessa forma, a sistemática de monitoramento interno do MJ pode oferecer informações 
substantivas e de maior qualidade sobre o andamento dos projetos, planos e ações, que são 
subsídios para correção dos desvios ao plano, primado pela manutenção da meta e objetivo, se for o 
caso.  

Em 2014, foi identificada também a necessidade de revisão do Planejamento Estratégico do 
MJ 2011-2014. Isso resultou na publicação da Portaria nº 1.185, de 02 de julho de 2014, que 
instituiu o processo de planejamento estratégico e o Comitê de Governança Estratégica do 
Ministério da Justiça, bem como na contratação de consultoria para dar apoio no processo de 
planejamento e gestão estratégica do MJ. 

A referida contratação, realizada por meio de adesão à Ata de Registro de Preço nº 03/2014, 
do MPOG, engloba serviços relativos à análise ambiental e formulação da estratégia; ao 
desdobramento da estratégia, com a elaboração do mapa estratégico, indicadores e metas, projetos e 
painéis estratégicos; e ao monitoramento da gestão estratégica, com a implementação e o 
acompanhamento do processo de monitoramento da estratégia. 

Para tanto, o contrato nº 88/2014, de 22 de dezembro de 2014, celebrado entre o Ministério da 
Justiça e a Empresa Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda, prevê, inclusive, ciclos de 
monitoramento dos resultados. Estes ciclos, por sua vez, serão realizados ao longo da vigência do 
planejamento estratégico (2015-2019), mesmo após encerramento da contratação. Importante 
salientar que, como previsto da citada portaria, esses ciclos de monitoramento serão alinhados aos 
do Plano Plurianual 2016-2019.   
  
4.1.2. Vinculação dos Planos das Unidades ao PPA 2012-2015 
4.1.2.1. Unidade Consolidadora – Secretaria Executiva 

 
A Secretaria Executiva encontra-se inserida no Programa 2112 – Programa de Gestão, 

Manutenção do Ministério da Justiça, do PPA vigente, especialmente na ação 2000 – Administração 
da Unidade. Esta agrega diversas ações de natureza administrativa e de apoio que não são passíveis 
de apropriação em ações finalísticas, mas que são de extrema importância para dar suporte às metas 
estabelecidas na agenda estratégica do MJ, a saber: 

a) Gestão da Informação, de Patrimônio e Almoxarifado e de Licitações: coordenar e 
supervisionar a política de documentação e informação do MJ, incluindo a implantação do Sistema 
Eletrônico de Informação – SEI, além das atividades de gestão de documentos e o controle e a 
manutenção do acervo bibliográfico de interesse do Ministério; editar o código de classificação e 
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tabela de temporalidade de documentos, classificando documentos/processos para devida guarda, 
recolhimento ou eliminação; planejar as licitações, a partir da elaboração de projetos básicos e 
termos de referência, conforme demandas das unidades do MJ; acompanhar e fiscalizar a execução 
de contratos, com o consequente monitoramento do nível da qualidade dos serviços; coordenar o 
uso e a manutenção de frota veicular, a manutenção e a conservação de bens imóveis próprios da 
União (cedidos ou alugados); monitorar atividades relativas a material, patrimônio, almoxarifado e 
compras. 

b) Gestão de Planejamento e de Projetos: acompanhar, assessorar e articular no processo de 
elaboração, monitoramento e revisão das estratégias e das metas institucionais, apoiando 
tecnicamente os planejamentos das unidades; elaborar e consolidar documentos e relatórios 
governamentais que tratem das diversas políticas públicas e realizações das áreas; orientar o 
mapeamento de processos e desenho de fluxogramas no Núcleo Central do MJ, capacitando 
servidores de acordo com as necessidades específicas de cada área; elaborar e consolidar propostas 
de estruturação, com ou sem criação de cargos, no âmbito do Ministério. 

c) Gestão Orçamentária e Financeira: orientar quanto às normas aplicáveis ao tema; 
supervisionar tecnicamente os orçamentos fiscal e da seguridade social; elaborar a programação 
financeira, observando as diretrizes provenientes dos órgãos centrais dos sistemas de orçamento e 
finanças, visando otimizar a alocação dos recursos orçamentários disponíveis.  

d) Gestão Contábil: demonstrar as informações contábeis do MJ e de suas Unidades Gestoras 
– UG vinculadas de modo transparente; analisar e acompanhar informações, além de regularizar 
inconsistências das UGs; apoiar a elaboração de Tomadas de Contas Especiais, implantar as 
seccionais contábeis e capacitar as unidades tecnicamente para realizar a gestão contábil; gerir a 
criação de unidades gestoras, e zelar pela regularidade do CNPJ do Ministério, matriz ou filiais.  

e) Gestão de Pessoas: executar a meta de “aperfeiçoar a gestão de pessoas no Núcleo Central 
do MJ”, a partir das seguintes ações: implantar o Sistema de Ponto Eletrônico; reestruturar o 
sistema de distribuição e avaliação das FCT`s; elaborar a proposta do Plano de Carreira para os 
servidores do MJ; suprir a força de trabalho; elaborar política de qualidade de vida no trabalho; 
realizar a gestão por competências; conduzir a avaliação de desempenho. 

f) Governança da Tecnologia da Informação: elaborar, atualizar e publicar, por meio do 
Comitê de Tecnologia da Informação, lista de prioridades dos projetos do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI, principal instrumento de planejamento das ações da CGTI, para 
o biênio 2013/2015. O PDTI do MJ contempla as necessidades de informação, plano de 
investimentos, contratações de serviços, aquisição de equipamentos, quantitativo e capacitação de 
pessoal, gestão de risco. Dentre os projetos concluídos, destacam-se: i) aquisições de licenças 
antivírus, de Firewall tipo appliance e suporte técnico, e de Serviço de Manutenção e Atualização 
de Licenças de Solução Integrada - Appliance Mcafee; ii) reestruturação do Portal MJ; iii) Infovia; 
iv) Governança de TI Fase 02; v) contratações de serviços de atendimento ao usuário e de Fábrica 
de Software e Serviços de Apoio Técnico; vi) aprovação das Políticas – de Desenvolvimento de 
Sistemas, de Gerenciamento de Serviço, de Gestão de Projetos, de Gestão do Portfólio, de 
Governança de TI; vii) aprovações da Portaria de Instituição do Comitê de Governança de TI e do 
Regimento Interno. 

g) Gestão de Recursos Logísticos: normatizar os procedimentos internos dos processos 
licitatórios de contratação e revisar fluxos para redução do tempo de trâmite interno de tais 
processos; revisar os procedimentos internos, bem como criar/ atualizar manuais; criar rotina para 
análise e revisão tanto dos processos financeiros vigentes quanto das contratações vigentes; 
identificar necessidades de capacitação e viabilizar treinamento à força de trabalho, capacitar e 
reciclar a força de trabalho. Além disso, estão relacionados como estratégias da unidade a criação 
da força de trabalho para tratamento do passivo dos processos de penalidade, bem como a 
importação das informações contratuais para o portal da transparência. 
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Além do Programa de Gestão e Manutenção, a Secretaria Executiva tem parte de sua 
estratégia espelhada no Programa Temático 2070 – Segurança Pública com Cidadania, 
especificamente no objetivo 0835 – “Implantar e garantir o funcionamento do Sistema Nacional de 
Registro de Identificação Civil”, que consiste em um mecanismo de integração de bases de dados 
automatizado, centralizado e integrado com a geração do número de registro de identidade civil, 
com o objetivo de tornar o registro de identidade muito mais seguro e confiável, o que justifica a 
sua importância estratégica e social.  

Como parte inicial do processo de replanejamento, foi elaborado em janeiro de 2014 o 
Planejamento Estratégico do SINRIC, sendo aprovado pelo Comitê Gestor do Sistema Nacional de 
Registro de Identificação Civil – CGSINRIC, concebido pelo Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 
2010. Como desdobramento desse planejamento, a equipe do MJ em parceria com a Universidade 
de Brasília - UnB deu continuidade ao processo de revisão dos projetos que havia sido iniciado no 
segundo semestre de 2013, visando à elaboração do novo Plano de Projeto. Foram construídas 
novas Estruturas Analíticas dos Projetos e definição dos artefatos a serem desenvolvidos para a 
implementação do SINRIC. 

Compõe ainda a estrutura da SE o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra 
a Propriedade Intelectual – CNCP, órgão colegiado, inserido no Programa Temático 2070 – 
Segurança Pública com Cidadania, especificamente no objetivo 0825 – “Aprimorar o combate à 
criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, repressão e fortalecimento das 
ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem de dinheiro e 
corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e na intensificação da 
fiscalização do fluxo migratório”.  

Conforme dispõe o art. 1º, do Decreto 5.244, de 14 de outubro de 2004, compete ao CNCP 
elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional para o combate à pirataria, à 
sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a propriedade intelectual. O Ministro da 
Justiça, por meio da Portaria nº. 2.114, de 24 de maio de 2013, lançou o III Plano Nacional de 
Combate à Pirataria (2013-2016), representado pelo conjunto de diretrizes e metas que orientam a 
atuação do MJ, em conjunto com outros órgãos e entidades dos setores público e privado.  

O Plano se encontra estruturado em três eixos – educacional, econômico e repressivo, tendo 
como objetivos: i) conscientizar os consumidores e os agentes públicos a respeito da necessidade de 
se proteger os direitos de propriedade intelectual; ii) fortalecer o ambiente de negócios e a 
segurança jurídica no Brasil; e iii) promover a interação entre os órgãos públicos e a sociedade civil 
no que concerne à repressão às infrações contra a propriedade intelectual.  

No ano de 2014, dentre os resultados alcançados a partir das diretrizes traçadas, podem ser 
destacados: 

- Assinatura do Acordo de Cooperação “Cidade-Livre de Pirataria” com Natal e Fortaleza, 
cidades-sede da Copa do Mundo Fifa 2014. A parceria entre o CNCP e as prefeituras de Caxias do 
Sul, Rio Grande do Sul, Blumenau, Santa Catarina se encontram em tratativas para formalizar o 
acordo. 

- Radiografia da Pirataria: representantes do IPEA e do CNCP se reuniram para debater 
aspectos técnicos da pesquisa a ser realizada pelo instituto para realizar o mapeamento do consumo 
de produtos piratas e contrafeitos; 

 - Assinatura do Plano de Ação Conjunta para o biênio 2014-2015 relativo à Declaração de 
Intenção entre o CNCP e o Comité National Anti-Contrefaçon – CNAC (França) sobre cooperação 
em matéria de observância de Direitos de Propriedade Intelectual, no dia 14 de fevereiro de 2014;  

- Atuação em conjunto com a Frente Parlamentar Mista de Combate à Pirataria, do Congresso 
Nacional, pela aprovação de projetos de lei e demais assuntos de interesse do CNCP, sendo 
acompanhada a tramitação do PLC nº 63/2012, bem como de outras proposições de interesse do 
CNCP, em todas as comissões temáticas e fases do processo legislativo; 
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- Prêmio Nacional de Combate à Pirataria – PNCP: foi instituído o PNCP 2014, por meio da 
Resolução nº 1, de 19 de setembro de 2014, sendo este dividido em categorias de ações para os três 
eixos (educacional/preventivo, econômico e repressivo), de acordo com o previsto no 3º Plano 
Nacional de Combate à Pirataria 2013-2016, aprovado pela Portaria MJ nº 2.114, de 24 de maio de 
2013. 
 
4.1.2.2. Unidade Consolidadas 
 

O Gabinete do Ministro – GM tem suas estratégias identificadas nos Programas 2112 – 
Programa de Gestão, Manutenção do Ministério da Justiça e 2020 – Cidadania e Justiça. Neste 
último, encontra-se inserido o Objetivo 0880 - “Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça 
com ênfase na articulação e integração das ações garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, 
realçando a participação social e os diálogos interfederativos”, com a meta de estruturar a Ouvidoria 
Geral do MJ e de outros canais de interlocução com a população e sociedade civil organizada. 

No Programa 2112, insere-se a ação 4641 – “Publicidade de Utilidade Pública”, voltada para 
a divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter 
educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma 
orientação à população habilitando-a ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com 
objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão. 
Essa ação, de caráter estratégico, busca atender o princípio constitucional da publicidade, mediante 
manifestações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população 
ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o 
fim de melhorar a sua qualidade de vida. 

Em 2011, a Comissão de Anistia realizou seu planejamento estratégico, que vem orientando 
suas ações desde então. A missão institucional do órgão é “ser instrumento legítimo que contribui 
para a consolidação da Anistia Política, da Democracia e dos Direitos Humanos, por meio dos 
mecanismos da Justiça de Transição: Reparação, Memória, Verdade e Justiça”. Para o alcance dessa 
missão, foram traçados os seguintes objetivos estratégicos: 

i) Aprimorar a política de comunicação da Comissão de Anistia para entendimento e 
valorização da sua “missão” política/institucional; 

ii) Julgar com celeridade aprimorando a qualidade; 
iii) Obter reconhecimento institucional; 
iv) Contribuir para o reconhecimento da anistia política como dever de Estado; 
v) Construir a base de conhecimento da Comissão de Anistia; 
vi) Apoiar a Comissão da Verdade; 
vii) Reforçar a coesão de toda a equipe para enfrentar os desafios; 
viii) Envolver a juventude; 
ix) Conquistar melhores condições de trabalho: estrutura e recursos humanos. 
 
Anualmente, esse planejamento passa por revisões, quando são coletadas diretrizes por parte 

do Conselho e das entidades representantes da sociedade. Ademais, há o planejamento setorial das 
coordenações que compõe o órgão – a Coordenação Geral de Gestão Processual e a Coordenação 
Geral do Memorial da Anistia Política do Brasil e unidades a elas vinculadas, elaborado também 
anualmente, sendo as atividades priorizadas, sob orientação do Conselho, acompanhadas durante 
todo o ano. 

Dentro do PPA, os objetivos estratégicos da Comissão de Anistia estão refletidos no 
Programa Temático 2020 – “Cidadania e Justiça”, especificamente no objetivo 0867 – “Garantir e 
promover o direito à reparação, à memória e à verdade, por meio da análise de requerimentos de 
anistia política e da formulação, gestão e fomento de políticas públicas e projetos para a promoção 
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da justiça de transição, preservação da memória e educação para a democracia e o Estado de 
Direito”. 

No que tange à Secretaria Nacional de Justiça – SNJ seu planejamento está consubstanciado 
no PPA vigente que foi embasado no planejamento estratégico realizado pela Secretaria no ano de 
2011, alinhado ao elaborado pelo Ministério da Justiça. Os seguintes objetivos possuem aderência 
às competências e ao planejamento estratégico da SNJ e constam do PPA: 

a) Programa 2020 – Cidadania e Justiça: 
Objetivo: 0880 – Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça com ênfase na 
articulação e integração das ações garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, 
realçando a participação social e os diálogos interfederativos. 

b) Programa 2070 – Segurança Pública com Cidadania 
Objetivo: 0825 - Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de 
prevenção, assistência, repressão e fortalecimento das ações integradas para superação do 
tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem de dinheiro e corrupção, enfrentamento de 
ilícitos característicos da região de fronteira e na intensificação da fiscalização do fluxo 
migratório. 

A Secretaria de Reforma do Judiciário tem seus programas e planos de ação inseridos no 
PPA, especificamente no Objetivo 0875 – “Tornar o sistema de Justiça mais moderno, efetivo e 
democrático, com ênfase na garantia do direito ao acesso à Justiça, por meio da integração e 
aperfeiçoamento das instituições que compõem o sistema e da implementação de políticas públicas 
que enfoquem formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos”, referente ao Programa 
2020 – Cidadania e Justiça. 

Tem destaque, entre as ações implementadas, o Projeto Atlas, cujo Portal foi lançado em 2013 
com dois indicadores de acesso à Justiça, tendo sido lançado um novo layout do Portal em 2014, 
com vistas à adequação do padrão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República –  
SECOM/PR. Também foi lançado o “Aplicativo do Atlas”, que tem por objetivo facilitar o acesso 
às informações referentes à Justiça de forma mais rápida.  

A Estratégia Nacional de Redução de Litígios – ENAJUD foi instituída para “Formalizar 
articulação interinstitucional e multidisciplinar para desenvolver, consolidar e difundir 
procedimentos, mecanismos, instrumentos e métodos alternativos de solução de conflitos”, com o 
intuito de promover a prevenção e a redução dos litígios, contribuir para a ampliação do acesso à 
justiça e para a celeridade e a efetividade dos direitos e garantias fundamentais. A estratégia foi 
estabelecida em parceria com alguns dos maiores litigantes no âmbito da Justiça brasileira, 
incluindo representantes dos setores financeiro, de varejo e de telecomunicações. As principais 
realizações foram: a assinatura de Portaria Conjunta que instituiu a ENAJUD, assinatura de acordos 
de cooperação técnica com associações e empresas privadas responsáveis pela maioria dos 
processos judiciais em curso no país, além da realização de reuniões de Grupos de Trabalho 
Temáticos e do Comitê Gestor.  

Com relação ao Programa Brasil Mais Seguro, lançado em 2012 pelo Governo Federal, 
especificamente no estado de Alagoas/AL, novos paradigmas foram adotados, colocando em prática 
ações mais efetivas no combate à violência e à criminalidade no país, na tentativa de reduzir os 
índices de criminalidade violenta. Para que as ações tenham resultados é essencial que exista a troca 
de experiências, a interação e a cooperação entre as esferas envolvidas.  Para isso, o Programa 
busca induzir e promover a atuação qualificada e eficiente dos órgãos de Segurança Pública, 
Sistema de Justiça Criminal e Sistema Prisional, para a redução dos índices de violência e 
criminalidade. Dentre os vários eixos do programa, a SRJ é responsável por fomentar a articulação 
entre os órgãos de Segurança Pública e de Justiça Criminal.  

O Programa Justiça Comunitária, por sua vez, é uma política pública que busca ampliar o 
acesso à Justiça em áreas de vulnerabilidade social, por meio da implantação de núcleos nos quais 
é oferecida instrução sobre direitos e é realizada mediação de disputas. Tem como objetivo 
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estimular comunidades carentes a construir e escolher vias alternativas para a realização da Justiça, 
de forma pacífica e solidária. Prevê a formação de agentes comunitários para a disseminação de 
informação acerca de direitos e, para o uso da mediação na resolução de conflitos. Realiza, ainda, 
triagem de demandas para encaminhamento à rede de serviço público e órgãos da Justiça.  

No âmbito do programa mencionado, as Casas de Direitos buscam facilitar a promoção de 
políticas e serviços públicos de acesso à Justiça e à cidadania nas comunidades em situação de 
vulnerabilidade, para uma aproximação do Estado à população, envolvendo também os governos 
estaduais e municipais e os órgãos do sistema de Justiça. 

Já o Programa Eurosocial II, no eixo de Acesso à Justiça, buscou-se a implementação de um 
Protocolo nacional de “boas práticas” para reduzir as barreiras de acesso à justiça aos jovens negros, 
onde a SRJ atuou como ponto focal no Brasil com o intuito de buscar parcerias que tornassem 
viável a implementação de tal protocolo.  Nesse sentido, foi possível reunir esforços de relevantes 
instituições para o Sistema de Justiça, quais sejam: Conselho Nacional de Justiça, Conselho 
Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  

A partir da elaboração e assinatura do Protocolo de Intenções, foi elaborado um plano de 
trabalho detalhado com as atividades que serão desenvolvidas por todas as instituições signatárias, 
de forma a executar e implementar as ações com as quais se comprometeram no âmbito do 
documento. O plano de ação prevê, entre outras atividades, o apoio à aprovação do PL 4471/12, 
projeto este que intenciona acabar com os chamados “autos de resistência” que impedem que 
homicídios cometidos por agentes de Estado em serviço sejam devidamente investigados e punidos. 
Prevê, também, a inclusão do tema “Políticas Raciais” nos cursos de formação dos magistrados, 
bem como a realização de pesquisa institucional para traçar diagnóstico do perfil racial da 
instituição.  

Ainda no Eurosocial II, a Secretaria colabora no Projeto “Violência de Gênero na Ibero-
América: investigação dos delitos, atenção às vítimas e coordenação interinstitucional”. No âmbito 
deste projeto, como iniciativa da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos – AIAMP e 
da Conferência de Ministros da Justiça de Países Ibero-Americanos – COMJIB (sendo este último 
parceiro operativo do Programa), foram elaborados Protocolos Regionais que estabelecem 
mecanismos de investigação de delitos, atenção às vítimas e coordenação interinstitucional, de 
forma a prevenir, erradicar e punir a violência contra as mulheres. A SRJ trabalhou junto com a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, Secretaria de Políticas para as Mulheres – 
SPM e Comissão Permanente para erradicação da Violência Doméstica – CNPG para adaptar os 
documentos às particularidades do país, de forma a elaborar planos de ação nacionais, evolvendo 
instituições brasileiras que possam contribuir para a implantação de serviços e capacitação de 
operadores do direito em matéria de violência de gênero.  

Foi lançado ainda, neste ano, o Programa Segurança sem Violência, fruto de parceria entre 
CNMP, CNJ, Colégio Nacional dos Defensores Público-Gerais – CONDEGE, OAB, MJ e 
Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e 
Administração Penitenciária – CONSEJ, e criada a Estratégia Nacional do Sistema Humanizado de 
Execução Penal – ENASEP, ação interinstitucional permanente para o imediato acompanhamento 
das metas estabelecidas no “Programa Segurança sem Violência”. 

 A Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL manteve como objetivo estratégico em 2014, 
seguindo o planejamento desenvolvido nos anos anteriores, o aprimoramento de sua interlocução 
com o Congresso Nacional e com a sociedade civil, por meio do aperfeiçoamento dos canais já 
existentes. 

A SAL busca coordenar de forma aprimorada as posições de cada órgão do Ministério para 
que haja sintonia e alinhamento junto ao Congresso. Visa ainda o aprimoramento do processo de 
elaboração normativa e das manifestações técnicas a respeito das proposições legislativas em 
análise pela Secretaria, por meio do financiamento de estudos empíricos especializados. Nesse 
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sentido, estreita-se a relação com o Congresso Nacional, de tal forma que as notas técnicas 
produzidas pela SAL possam instruir e subsidiar as discussões jurídicas travadas no Poder 
Legislativo, apresentando o posicionamento efetivo desta Pasta com subsídios bem fundamentados. 

Por sua vez, o aprimoramento da interlocução com a sociedade civil decorreu do 
fortalecimento do Projeto Pensando o Direito. A contratação de consultorias especializadas em 
participação social e em comunicação tem auxiliado especialmente no incremento desta pauta por 
tais contribuições, em franco processo de internalização pela Secretaria, tendo sido um ótimo 
exemplo de boa prática implementada. 

A outra consultoria, destinada a conteúdo audiovisual, possibilitou a avaliação de todo 
material do acervo do Pensando o Direito e sua consequente divulgação à sociedade, ampliando 
cada vez mais o alcance do projeto. 
Cabe ressaltar que o referido projeto está inserido no PPA no Programa 2112 – Gestão e 
Manutenção da Unidade, com a ação 2733 – “Qualificação e Democratização do Processo de 
Elaboração Normativa”, que tem por objetivo a realização e apoio a pesquisas e debates nas áreas 
de interesse do Ministério da Justiça, por meio do financiamento a instituições de pesquisa e da 
promoção de debates públicos sobre propostas normativas por meio de encontros, seminários e 
publicações. 
 
4.2.  Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados 
 
4.2.1. Programa Temático 
 
Quadro A.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 
1.451.625.480 365.629.266 542.044.159 543.952.055 

Total 1.451.625.480 365.329.266 542.044.159 543.952.055 
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  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 
h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

456.227.082,59 385.080.984,87 384.321.915,58 759.069,29 71.146.097,72 0,00 
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 57.130.024,87 40.305.332,93 40.304.693,39 -5.150.285,06 11.469.450,03 
Processados 1.926.634,50 - 1.848.419,72 -14.446,12 63.768,66 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 
Dotação OFSS 164.182.618,00 Dotação OI   Outras Fontes  

 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2060 

Título 
  

Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, 
Álcool e Outras Drogas 

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

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/ 

 Posições 2012 e 
2013 

c) Dotação/ 
 Posição 2014 

d) 
Remanescente 

(a-b-c) 

Orçam. Fiscal e da Seguridade 
Social - OFSS 

1.173.312.712 687.273.120 245.953.700 240.085.892 

Total 1.173.312.712 687.273.120 245.953.700 240.085.892 
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  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 
h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

192.194.931,83 15.231.884,56 14.933.116,01 298.768,55 176.963.047,27 0,00 
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 164.337.144,32 91.647.476,60 91.115.095,64 -2.496.450,33 70.725.598,35 
Processados 2.506.125,64  2.505.525,64 -600,00 0,00 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 
Dotação OFSS 245.953.700,00 Dotação OI   Outras Fontes   

 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2065 
Título   Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

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) 

Orçam. Fiscal e da Seguridade 
Social - OFSS 

5.076.537.136 2.216.201.895 1.386.785.938 1.473.549.303 

Total 5.076.537.136 2.216.201.895 1.386.785.938 1.473.549.303 
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  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 
h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i) Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

1.210.841.088,39 1.098.168.062,40 1.094.057.827,71 4.110.234,69 112.673.025,99 0,00 
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 194.673.036,72 115.525.985,37 114.677.502,58 -14.257.580,58 65.737.953,56 
Processados 4.446.355,50  3.983.053,23 -358.339,96 104.962,31 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 
Dotação OFSS 104.074.718,00 Dotação OI   Outras Fontes   

 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2070 
Título Segurança Pública com Cidadania 

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

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 
b) Acumulado 

Dotações/Posições  
c) Dotação/ 

Posição - 2014 
d) 

Remanescente 
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 2012 e 2013 (a-b-c) 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social - OFSS 
13.516.918.030 7.969.957.252 2.985.513.646 2.561.447.132 

Total 13.516.918.030 7.969.957.252 2.985.513.646 2.561.447.132 
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  

e) Despesa 
Empenhada 

  

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 
h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i) Despesa 
Realizada h.1) Processados 

h.2)  Não 
Processados 

2.074.378.037,42 886.064.700,72 826.354.339,53 59.710.361,19 1.188.313.336,70 0,00 
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 2.072.504.708,78 1.221.719.353,45 1.046.126.716,02 -72.457.563,49 953.920.429,27 
Processados      

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 
Dotação OFSS 2.913.436.600,00 Dotação OI   Outras Fontes  

 
4.2.2. Objetivo 

 
Quadro A.4.2.2 – Objetivos fixados pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Garantir e promover o direito à reparação, à memória e à verdade, por meio da análise de 
requerimentos de anistia política e da formulação, gestão e fomento de políticas públicas e projetos 
para a promoção da justiça de transição, preservação da memória e educação para a democracia e o 
Estado de Direito. 

Código  0867 Órgão  Ministério da Justiça 
Programa Cidadania e Justiça Código  2020 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

1 
Digitalizar 60% do acervo da 
Comissão de Anistia 

Percentual 60,00 25,30 98,30 163,83% 

2 
Implantar 01 Observatório de Justiça 
de Transição: reparação, memória e 
verdade 

Observatório de 
Justiça de 
Transição 

1 0 2 200% 

3 
Julgar 6.605 processos de anistia 
política 

Processos de 
 anistia política 

6.605 1.590 5.263 79,68% 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 
 1 Implantar lugares de memória histórica 

e consciência política nas 
Monumentos 10 5 9 90% 

  
Regionalização da Meta Unidade medida

a) Prevista 
2015 

b) Realizada 
em 2014 

c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 
 Região Nordeste  unidade 2 1 1 50% 
 Região Sudeste  unidade 5 2 4 80% 
 Região Sul unidade 1 2 4 400% 
 Região Centro-Oeste unidade 2 0 0 0% 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 
2 Realizar 20 Caravanas da Anistia Caravanas da 20 11 35 175% 
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Anistia 
  

Regionalização da Meta Unidade medida
a)Prevista 

2015 
b)Realizada 
em 2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 

(c/a) 
 Região Norte unidade 2 1 1 50% 
 Região Nordeste unidade 3 2 6 200% 
 Região Centro-Oeste unidade 2 1 3 150% 
 Região Sudeste unidade 8 4 17 212,50% 
 Região Sul unidade 5 3 6 120% 

METAS QUALITATIVAS 
Seq. Descrição da Meta 

1 Implantar, ampliar e manter o Memorial de Anistia Política do Brasil. 

 INICIATIVAS VINCULADAS AO OBJETIVO 

03KA 
Gestão do acervo da Comissão de Anistia, estruturação do Memorial da Anistia Política do Brasil e implantação 
de ações para a promoção da cidadania, democracia, direitos humanos e Justiça de Transição: reparação, 
memória e verdade. 

 
Análise Situacional: 

 
Além de reconhecer a cada requerente sua condição de anistiado político e o direito às 

reparações morais e econômicas, compensando prejuízos causados pelo arbítrio estatal (dimensão 
individual), o Ministério da Justiça, por meio da Comissão de Anistia, tem cumprido a função 
pública de aprofundar o processo democrático brasileiro a partir da busca de valores próprios da 
Justiça de Transição: o direito à reparação, à memória e à verdade. Suas ações se inserem em um 
contexto maior de políticas do Estado brasileiro, organizadas e estruturadas no eixo Direito à 
Memória e à Verdade, do Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 
7.037/2009. 
 
- Política Nacional de Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política 
a) Reparação material 

A política de reparação econômica de caráter indenizatório, baseada na Lei nº 10.559/2002, 
prevê prestação mensal, permanente e continuada aos anistiados políticos que conseguem 
comprovar a existência de vínculos laborais à época das violações de seus direitos. Já a reparação 
em prestação única é concedida aos anistiados que tiveram seus direitos violados, porém, não 
conseguem comprovar perda de vínculo empregatício nos períodos de exceção do Estado Brasileiro. 

Ao longo de seu período de funcionamento, a Comissão de Anistia recepcionou 
aproximadamente 74.000 requerimentos. Cerca de 64.000 processos já foram apreciados, restando, 
portanto, aproximadamente 10.000 requerimentos a serem julgados. No acumulado do período de 
abrangência do PPA vigente, até 31 de dezembro 2014, a Comissão julgou 5.263 processos, 
realizando 79,68% da meta prevista para o período 2012-2015. 

Para conferir maior celeridade e segurança ao trâmite processual de requerimentos de anistia, 
em 2014 foi dada continuidade ao processo de digitalização do acervo da CA, iniciado em 2012. 
Até 31 de dezembro de 2014, foram digitalizados 98,3% de seu acervo, superando a meta 
estabelecida para 2015 de 60%.  

Outra ação de destaque iniciada em 2012 foi o desenvolvimento do SINCA, sistema gerencial 
de tramitação de requerimentos de anistia. Em virtude da necessidade de compatibilizá-lo com o 
sistema estruturante de gestão documental do Ministério da Justiça, seu desenvolvimento ficou 
suspenso até o primeiro semestre de 2014, e a partir de repriorização foram retomadas as atividades 
para o seu desenvolvimento.  
 
b) Reparação moral 
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- Caravanas da Anistia: constituem-se de sessões públicas itinerantes de apreciação de 
requerimentos de anistia, seguidas de atividades educativas e culturais que compõem as ações da 
política de reparação moral da Comissão. Em 2014, foram realizadas 11 Caravanas que percorreram 
diversas regiões do Brasil, nas quais foram apresentados também projetos apoiados pela Comissão 
de Anistia. No acumulado, desde janeiro de 2012, foram realizadas 35 Caravanas da Anistia, 
distribuídas no território nacional da seguinte forma: seis na Região Nordeste (meta suplantada - 
três), dezessete na Região Sudeste (meta suplantada - oito), sete na Região Sul (meta suplantada - 
cinco), quatro na Região Centro-Oeste (meta suplantada - duas), e uma na Região Norte (meta a ser 
alcançada – duas). Para alcance total da meta, em termos regionalizados, falta ser realizada apenas 
uma caravana na Região Norte, o que deve ocorrer até o final do período monitorado no PPA. 

- Projeto Marcas da Memória: instituído em 2008, tem como objetivo principal dar 
visibilidade à memória das vítimas que tiveram sua voz brutalmente calada no período ditatorial, 
construindo um acervo de fontes orais e audiovisuais com critérios teóricos e metodológicos 
próprios de registro e organização. Tal acervo será, quando finalizado o projeto, disponibilizado 
para consulta pública e pesquisa no Centro de Documentação e Pesquisa do Memorial da Anistia 
Política do Brasil. Até dezembro de 2014, estiveram em execução 25 instrumentos de repasse, entre 
convênios, termos de parceria e termos de cooperação. Um deles firmado em 2011, outros onze em 
2012, dez em 2013 e, por fim, três em 2014. No acumulado a partir de 1º de janeiro de 2012, foram 
firmados 29 instrumentos de repasse com objetos relacionados à temática da anistia e da Justiça de 
Transição.  

A Comissão de Anistia vem ainda desenvolvendo, juntamente com a ONG Agência Livre 
para Informação, Cidadania e Informação – ALICE (Convênio nº 773823/2012), a implantação de 
lugares de memória histórica e consciência políticas nas regiões do país. O projeto consiste na 
implementação de dez monumentos em locais públicos de grande circulação, buscando preservar a 
memória da anistia de cada local. Em 2012, a Comissão de Anistia inaugurou, em parceria com o 
Fórum Paranaense Verdade, Memória e Justiça, um museu de percurso em Curitiba/PR. Já em 
2013, no âmbito do projeto Trilhas da Anistia, foram inaugurados monumentos em Belo 
Horizonte/MG, Curitiba/PR e Ipatinga/MG. Em 2014, até dezembro, foram inaugurados 
monumentos em Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Porto Alegre/RS e Florianópolis. Os 
dois monumentos restantes previstos serão inaugurados em São Paulo/SP e Brasília/DF no primeiro 
semestre de 2015. 

- Projeto Clínicas do Testemunho: concebido em 2012, visa selecionar projetos da sociedade 
civil para formação de núcleos de apoio e atenção psicológica aos afetados por violência de Estado 
entre os anos de 1946 e 1988, que contemplem as dimensões de atenção às vítimas, capacitação 
profissional, e geração de insumos de referência para aproveitamento profissional múltiplo em 
novas experiências. Naquele ano, foram celebrados quatro convênios que se encontram ainda em 
execução, e cuja vigência se estende até junho de 2015.  

Importante ressaltar também que o referido projeto recebeu a adesão da Clínica implementada 
em Pernambuco, no âmbito do Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência da Secretaria 
Executiva de Justiça e Direitos Humanos, sem aporte de recursos por parte da Comissão de Anistia. 
Essa adesão deu início à Rede Clínicas do Testemunho, que visa à troca de experiências entre as 
unidades. Até 31 de dezembro de 2014, as quatro Clínicas apoiadas pela Comissão de Anistia já 
promoveram mais de 4.000 atendimentos terapêuticos, e já realizaram 450 horas de capacitação 
para profissionais de diversas áreas. Ainda, as Clínicas realizaram eventos de divulgação pública do 
projeto e sua metodologia, (as chamadas “Conversas Públicas”, com alcance de cerca de 1.900 
pessoas), abrindo espaço para o debate e a reflexão sobre as marcas psíquicas deixadas pela 
violência de Estado. 

- Memorial da Anistia Política do Brasil: criado no âmbito do Ministério da Justiça em maio 
de 2008, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e com o apoio da 
Secretaria de Patrimônio da União, da Prefeitura de Belo Horizonte e do Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), trata-se da construção de um espaço de memória e 
consciência, com sede na cidade de Belo Horizonte, destinado a preservar o legado e o acervo da 
Comissão de Anistia, bem como a servir de instrumento simbólico de reparação moral e coletiva 
àqueles que foram perseguidos e tiveram seus direitos violados durante os governos ditatoriais.  

Em 2012, foram concluídos os projetos executivos finais e a orçamentação das obras para 
reforma, adaptações ao uso e novas edificações do complexo do Memorial da Anistia. O contrato 
entre a UFMG e a empresa de engenharia que hoje executa os serviços de construção foi assinado, e 
as obras foram iniciadas em dezembro daquele mesmo ano. Em 2013, a construtora contratada pela 
UFMG deu andamento ao cronograma físico-financeiro elaborado, e foi contratada a empresa 
responsável pelo desenvolvimento do projeto museográfico, área em que se avançou em 2014 
(foram contratados, via PNUD, dois consultores técnicos especializados em museografia, que 
devem apoiar a produção da exposição de longa duração).  

Outra iniciativa visando à implementação do projeto do Memorial da Anistia foi a edição da 
Portaria nº 8/2014, de 9 de julho de 2014, que reconheceu a legitimidade da Associação de Amigos 
do Memorial da Anistia Política do Brasil (AAMA) para apoiar e colaborar com as atividades 
relacionadas ao projeto, nos termos do art. 50 e seguintes da Lei nº 11.904/2009, e do art. 31 do 
Decreto nº 8.124/2013. 

- Observatórios de Justiça de Transição: reparação, memória e verdade: em 2012, a Comissão 
de Anistia firmou Acordo de Cooperação Recíproca com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
para apoiar o Observatório dos Direitos Humanos daquele estado, que analisa, entre outros temas, a 
Justiça de Transição. No ano de 2013, a Comissão de Anistia lançou edital próprio de chamada 
pública para a seleção de uma universidade federal brasileira interessada em atuar, por 24 meses, 
como Secretaria Executiva da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição (RLAJT), formada 
ao longo dos anos de 2010 e 2011. A instituição selecionada foi a Universidade de Brasília (UnB), 
que firmou termo de cooperação cujos objetivos principais são a manutenção do Observatório da 
RLAJT (sítio web) e a promoção de seminários sobre a temática. No primeiro semestre de 2014, no 
âmbito do Congresso Internacional “50 Anos do Golpe e a Nova Agenda da Justiça de Transição no 
Brasil”, ocorrido entre 10 e 14 de março em Recife/PE, aconteceu o lançamento público dos 
trabalhos que serão desenvolvidos pela Secretaria Executiva da RLAJT até 2015. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Tornar o sistema de Justiça mais moderno, efetivo e democrático, com ênfase na garantia do 
direito ao acesso à Justiça, por meio da integração e aperfeiçoamento das instituições que 
compõem o sistema e da implementação de políticas públicas que enfoquem formas alternativas de 
prevenção e resolução de conflitos.   

Código  0875 Órgão  Ministério da Justiça 
Programa Cidadania e Justiça Código  2020 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

1 
Apoiar a instituição de 20 Casas de 
Direito pelos atores do sistema de 
Justiça 

Casa de Direito 20 2 2 10% 

2 
Apoiar a instituição de 20 núcleos 
de Justiça Comunitária pelos atores 
do sistema de Justiça 

Núcleos de Justiça 
Comunitária 

20 4 13 65% 

3 

Articular a realização do programa
Brasil Mais Seguro pela criação de 7 
centros de acompanhamento do
sistema de justiça 

Centros de 
acompanhamento 
do sistema de 

justiça 

7 1 4 57,14% 

4 
Debater, subsidiar e fomentar 
políticas de aprimoramento do 
sistema de Justiça pela publicação 

Pesquisas, 
relatórios ou 

projetos 
30 5 13 43,33% 
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de 30 pesquisas, relatórios ou 
projetos normativos 

normativos 

5 

Promover a solução autocompositiva 
de conflitos por meio da formação 
de 21 mil alunos pela Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação 

Alunos 21.000 5.125 9.565 45,55% 

METAS QUALITATIVAS 
Seq. Descrição da Meta 

1 
Desenvolver a Estratégia Nacional de Acesso à Justiça e a Estratégia Nacional de Redução de Litígios, para 
disseminação do uso de técnicas autocompositivas de solução de conflitos (conciliações judiciais, conciliações 
e mediações extrajudiciais, desistência de recursos). 

2 
Disseminar conhecimento agregado acerca do sistema de Justiça, por meio do Atlas do Acesso à Justiça, com a 
criação e divulgação de 5 indicadores. 

3 
Fomentar a modernização do sistema de justiça, por meio do apoio à implantação de 50 unidades 
especializadas, aprimoramento normativo e apoio ao desenvolvimento gerencial e produção de conhecimento 
de 03 iniciativas com projetos referência para atender às 26 unidades da Federação. 

4 Instituir e gerenciar o Portal do Acesso à Justiça. 

5 
Modernizar e padronizar a tramitação do processo eletrônico de provimento e vacância de magistrados, 
facilitando a troca de informações entre o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da 
Justiça e a Casa Civil da Presidência da República. 

 INICIATIVAS VINCULADAS AO OBJETIVO 

03KV 
Aprimoramento do sistema de Justiça, por meio do aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, da promoção da 
interoperabilidade entre sistemas de processos eletrônicos e da modernização da gestão. 

03KW 
Desenvolvimento de políticas públicas de democratização do acesso à Cidadania e à Justiça e de promoção de
formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos, bem como ações voltadas à conscientização e à 
efetivação de direitos. 

 
Análise Situacional: 

 
O objetivo 0875 apresenta nível satisfatório de execução, considerados os projetos nele 

inseridos. Observa-se o fortalecimento do objetivo por meio de apoio aos programas prioritários 
como o Brasil Mais Seguro, Justiça Comunitária e Casas de Direitos, além dos projetos Atlas de 
Acesso à Justiça, ENAM e atuação da ENAJUD. Tais ações têm contribuído para o aprimoramento 
do Sistema de Justiça, de forma a torná-lo mais acessível, ágil e efetivo.  

Após priorizar projetos dentre os que foram apresentados, novos instrumentos foram 
celebrados, com a finalidade de se ampliar o Acesso à Justiça aos cidadãos. Tais projetos 
possibilitarão a instalação de mais Casas de Direitos e Núcleos de Justiça Comunitária, além de 
outros eventuais instrumentos para atendimento à população em situação de rua. 

Uma das grandes realizações de 2014 foi a inauguração da Casa de Direitos de Alagoas que 
oferece mais de 15 serviços, entre os quais: Justiça Comunitária, orientação sobre direitos, 
atendimento jurídico gratuito, atendimento a dependentes químicos e seus familiares, emissão de 
carteira de trabalho, oficina do primeiro emprego, inscrição no PRONATEC, consulta processual, 
atendimento ao consumidor, audiências de conciliação, informações sobre registro civil, dentre 
outros.  

Em razão da Casa de Direitos não funcionar sem o programa Justiça Comunitária, é 
fundamental que a política deste seja normatizada com a aprovação de um decreto sobre a política, 
e de um projeto de lei que regulamente os pagamentos de bolsas para agentes comunitários. 
Aprimorar a gestão dos convênios que envolvem o programa Justiça Comunitária também impacta 
diretamente nas propostas das Casas de Direitos. O Programa encontra-se difundido em todas as 
regiões do Brasil.  

No projeto Atlas de Acesso à Justiça, foi criado um aplicativo com o objetivo de facilitar o 
acesso às informações de Acesso à Justiça de forma mais rápida e na palma da mão. O projeto teve 
ainda um de seus grandes objetivos atendidos: dialogar com o Sistema de Justiça e com a Academia 
para ampliar as discussões acerca dos Indicadores Nacionais de Acesso à Justiça. No entanto, sabe-
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se que esta é uma discussão contínua, sendo necessária a inclusão de novos atores nos diálogos. 
Dentre os diálogos realizados até o momento, conclui-se que o Atlas é um grande ponto de partida 
para o Acesso à Justiça no país, embora sejam necessários aperfeiçoamentos.  

Para o alcance dos objetivos maiores do projeto, encontra-se em fase de elaboração um 
Sistema de Direcionamento de Serviços, direcionando o usuário final ao serviço pretendido. Para 
tanto, verifica-se que é imprescindível um mapeamento dos serviços prestados pelo sistema de 
Justiça com grande nível de detalhamento e uso de notação apropriada.  

Outro sistema em elaboração é o de Justiça Comunitária que pretende desenvolver uma 
ferramenta para auxiliar na gestão do núcleo e produzir indicadores. Neste sistema, será possível 
registrar e cadastrar os núcleos, suas equipes, coordenadores e usuários, além dos encaminhamentos 
de cada atendimento, possibilitando um acompanhamento permanente do desenvolvimento do 
programa. 

Com relação à Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM, esta formula e oferece, 
em parceria com os principais atores do Sistema de Justiça, cursos de capacitação presencial e à 
distância em mediação, conciliação, negociação e outras formas consensuais de solução de 
conflitos. Os principais desafios estão relacionados à impossibilidade, até o momento, de remunerar 
docentes para ministrar os cursos presenciais e as limitações de executar os cursos à distância 
diretamente pela ENAM. Atualmente, eles são executados por meio de Termo de Cooperação com a 
Universidade de Brasília – UnB, parceira essencial para a realização dos projetos Atlas de Acesso à 
Justiça e ENAM, ambos com execução satisfatória e atividades contínuas. 

Já o Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça – CEJUS consiste em ação desenvolvida 
pela Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ para produzir conhecimento qualificado sobre o 
Sistema de Justiça brasileiro e promover a aproximação das universidades, centros de pesquisa e 
pesquisadores com os atores do sistema de justiça. O CEJUS tem por finalidade organizar e 
coordenar atividades de caráter técnico-científicas destinadas ao conhecimento do Sistema de 
Justiça brasileiro; promover diagnósticos dos problemas estruturais e conjunturais que afetam a 
Justiça; construir e disponibilizar aos cidadãos ferramentas e serviços de informação referentes ao 
Sistema de Justiça e executar iniciativas que levem ao aperfeiçoamento profissional. Além das 
pesquisas lançadas em 2014, foi publicada a primeira edição da revista “Diálogos Sobre Justiça”, 
com o tema “Acesso à Justiça”. Foram instituídas, ainda, Comissões de Altos Estudos, formadas por 
especialistas de áreas de interesse para discutir temas relevantes aos agentes e instituições do 
Sistema de Justiça.  Novas pesquisas serão lançadas em 2015. 

A Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD foi instituída pela Portaria 
Interinstitucional nº 1.186, de 02 de julho de 2014, e consiste em uma articulação interinstitucional 
e multidisciplinar entre entidades públicas e privadas. Tal estratégia tem como objetivo 
desenvolver, consolidar e difundir procedimentos, mecanismos e métodos alternativos de solução 
de conflitos, no intuito de promover a prevenção e a redução dos litígios, contribuir para a 
ampliação do acesso à justiça e para a celeridade e a efetividade dos direitos e garantias 
fundamentais. Para o ano 2014-2015, o grande desafio tem sido a implantação do desenho 
organizacional da ENAJUD e a implementação do fluxo de procedimentos e comunicações, de 
modo a viabilizar a sua continuidade em longo prazo, considerando a complexidade do problema 
conjuntural que visa resolver. 

No projeto Brasil Mais Seguro, a principal ação da Secretaria é a criação de Câmaras de 
Monitoramento Locais em cada Estado partícipe do programa, atuando de forma articulada por 
meio da unificação de ações dos participantes. O objetivo é expandir a criação das Câmaras para 
além dos Estados pactuantes do Programa: Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 
Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça por meio da defesa dos direitos dos migrantes, 
intensificação da cooperação jurídica internacional, e ênfase na articulação e integração das ações 
garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, realçando a participação social e os diálogos 
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interfederativos.   

Código  0880 Órgão  Ministério da Justiça 
Programa Cidadania e Justiça Código  2020 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

1 
16 tratados/acordo internacional 
sobre cooperação jurídicos 
internacionais assinados. 

Tratados/acordos 
internacionais 

16,00 9 9 56,25 % 

METAS QUALITATIVAS 
Seq. Descrição da Meta 

1 Realizar a primeira conferência nacional dos migrantes. 

 INICIATIVAS VINCULADAS AO OBJETIVO 

03L8 
Criação da Ouvidora Geral do MJ e de outros canais de interlocução com a população e sociedade civil 
organizada 

03L9 Implementação da Política Nacional de Justiça e promoção das políticas públicas de Justiça 

 
Análise Situacional: 

 
O objetivo tem sido executado a contento ao longo dos últimos três anos, com destaque para o 

ano de 2014, em que foi realizada a primeira conferência nacional sobre migrações e refúgio, e 
negociados diversos acordos de cooperação jurídica internacional. 

A I Conferência de Migrações e Refúgio (Comigrar), realizada de 30 de maio a 1º de Junho de 
2014, em São Paulo (SP), foi promovida pelo Ministério da Justiça em parceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego e o Ministério das Relações Exteriores, com apoio as agências das Nações 
Unidas (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC, International Organization for 
Migration – OIM, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR e Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD). A Comigrar teve como objetivo a promoção 
de um diálogo social ampliado para subsidiar a construção da Política Nacional sobre Migrações e 
Refúgio pautada nos direitos humanos. O evento contou com a ampla participação de migrantes e 
refugiados e promoveu a convergência entre as agendas do tema nas políticas de Estado. Foram 
debatidos o acesso a serviços e direitos pelos migrantes; a sua inserção econômica, social e 
produtiva; a cidadania e o reconhecimento da diversidade; meios de prevenção e proteção nos casos 
de violação de direitos; e a participação social. A Comigrar deixa como legado uma grande 
mobilização e sensibilização no Brasil sobre o tema da migração.  

A etapa nacional da Comigrar contou com a participação de 788 pessoas, sendo 232 
observadores, 556 delegados de 30 nacionalidades em 21 estados brasileiros, 65 voluntários e 22 
veículos de imprensa. Os delegados foram eleitos entre migrantes, refugiados, estudiosos, 
servidores públicos e profissionais envolvidos na temática. Para a elaboração dos documentos da 
Comigrar, foram realizadas 202 conferências preparatórias, que contaram com a participação das 
entidades e movimentos sociais (45%); comunidade acadêmica (16%), Brasileiros no Exterior 
(13%); Governo (11%); Estrangeiros no Brasil (5%) e outros (10%). Foram encaminhadas para a 
etapa nacional 2.840 propostas elaboradas por 5.374 participantes. Durante a Conferência também 
foi entregue o Prêmio Simone Borges a três projetos que foram expostos na Feira de Boas Práticas, 
sendo eles “Mulheres em Movimento”, da ONG “Só Direitos” (1º lugar); “Visitas a Oficinas de 
Costura e Multiplicadores de Base”, do Centro de Apoio ao Imigrantes – CAMI (2º lugar); e o 
Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário – ASAV (3º lugar). A Feira de Boas Práticas nas 
áreas de Trafico de Pessoas, Migrações e Refúgio reuniu 15 projetos de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas, trabalho escravo e defesa dos direitos dos refugiados e imigrantes. Após a exibição, foram 
firmados 47 acordos de cooperação entre os estados e instituições para replicação no País.  
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Além disso, a Comigrar possibilitou conhecer determinadas recomendações, das quais se 
relacionam: i) abandono do Estatuto do Estrangeiro por necessidade de compatibilidade com a 
Constituição Federal e com os tratados internacionais de Direitos Humanos vigentes; ii) mudança 
de paradigma na política migratória, já que atualmente está subordinada à lógica da segurança 
nacional e controle documental voltado ao acesso de mercado de trabalho; iii) abandono da 
tipologia “estrangeiro”, que tem conotação pejorativa, enquanto o termo “migrantes” inclui os 
brasileiros que deixam o país; iv) incorporação de reivindicações da sociedade civil, como a criação 
de um órgão estatal centralizado para atendimento aos migrantes, em especial para regulamentação; 
v) identificação do Brasil como um dos únicos países sem serviço especializado de migrações; vi) 
adaptação legislativa à realidade de mobilidade humana e globalização econômica.  

Sobre a cooperação jurídica internacional, em 2014, ressalta-se a promulgação da Convenção 
de Acesso Internacional à Justiça (Decreto n. 8.343/2014) e o Acordo de Assistência Jurídica Mútua 
em Assuntos Penais entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do 
Chile (Decreto n. 8.331/2014). Além disso, foi assinado o acordo de cooperação jurídica 
internacional em matéria civil com o Marrocos; o Acordo entre os Estados Parte do Mercosul e 
Associados sobre Jurisdição Internacionalmente Competente, Lei Aplicável e Cooperação Jurídica 
Internacional em Matéria de Matrimônio, Relações Pessoais entre os Cônjuges, Regime 
Matrimonial de Bens, Divórcio, Separação Conjugal e União Não Matrimonial; o acordo para 
implementar o Projeto BIDAL (Projeto de Bens Apreendidos e Confiscados na América Latina), 
cujo intuito é proporcionar assistência técnica em matéria de administração de ativos para a criação 
e fortalecimento dos sistemas nacionais de administração de bens apreendidos e confiscados na 
América Latina; o acordo para integrar o sistema seguro de comunicação da Rede Ibero-americana 
de Cooperação Jurídica Internacional; e o acordo para criar Grupo de Trabalho para implementação 
de Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro na Bolívia, nos moldes do modelo 
brasileiro.  

Em âmbito multilateral, ratificou-se a Convenção sobre Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em Matéria Civil ou Comercial, ambas no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado. Foi revisto o texto de 3 acordos: - Protocolo de Medidas Cautelares (Ouro Preto) - 
Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (San Luís) - Acordo de Cooperação e 
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os 
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile.  

Em matéria migratória, foram assinados Acordo para Transferência de Pessoas Condenadas 
entre Brasil e Índia, e Brasil e Japão. Também foi assinado o Acordo de Residência com Uruguai, e 
o Acordo Fronteiriço Brasil – Guiana Francesa. 

Referente à iniciativa 03L8, a partir da criação da Ouvidoria Geral, em 2012, os cidadãos têm 
gradativamente ampliado o acesso à pasta e aos serviços disponíveis. Em 2012, foram registradas 
1.572 demandas; em 2013, a procura cresceu para 4.392 demandas, chegando em 2014 a 5.590 
atendimentos.  

O acesso crescente se deve a diversos fatores, como: a disponibilização dos serviços prestados 
pelo MJ no portal servicos.gov e a efetiva implantação do sistema eletrônico de ouvidoria, que 
permitiu otimizar a recepção, o monitoramento e as respostas às demandas, além de facilitar a 
forma de contato do cidadão com o Ministério. Destaca-se ainda a publicação, no ano de 2014, da 
Carta de Serviços ao Cidadão no sítio do Ministério da Justiça. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

 Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, repressão 
e fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem 
de dinheiro e corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e na 
intensificação da fiscalização do fluxo migratório.  .   

Código  0825 Órgão  Ministério da Justiça 
Programa Segurança Pública com Cidadania Código  2070 
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 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

1 

27 Unidades da Federação com pelo 
menos um Laboratório de 
Tecnologia contra a Lavagem de 
Dinheiro (LABs) em condições 
adequadas de operação  

Unidades da 
Federação 

27 6 27 100% 

  
Regionalização da Meta Unidade medida 

a) Prevista 
2015 

b) Realizada 
em 2014 

c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 
 Região Nordeste   unidade 9,00  5 9,00  100% 
  Região Norte  unidade   7,00 1  7,00 100% 
 Região Centro-Oeste  unidade 4,00 0 4,00 100% 
 Região Sudeste  unidade 4,00 0 4,00 100% 
 Região Sul  unidade 3,00 0 3,00 100% 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

2 

27 Unidades da Federação com pelo 
menos um núcleo de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas e um posto 
avançado de atendimento 
humanizado ao migrante. 

Unidades da 
Federação 

27,00 0 5 18,52% 

  
Regionalização da Meta Unidade medida 

a)Prevista 
2015 

b)Realizada 
em 2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 

(c/a) 
 Região Nordeste   unidade 7,00   0 2,00  28,57% 
  Região Norte  unidade   9,00  0  1,00 11,11% 
 Região Centro-Oeste  unidade 4,00 0 0,00 0% 
 Região Sudeste  unidade 4,00 0 2,00 50% 
 Região Sul  unidade 3,00 0 0,00 0% 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

3 
Capacitação e treinamento, pelo 
CNCP, de 6.800 agentes públicos 
que atuam no combate à pirataria 

Agentes públicos 6.800 0 1.104 16,24%  

  
Regionalização da Meta Unidade medida 

a)Prevista 
2015 

b)Realizada 
em 2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 

(c/a) 
 Região Nordeste  percentagem 20,00 0 2,50 12,50%  
 Região Sudeste  percentagem 25,00 0 9,11 36,44% 
 Região Norte percentagem 15,00 0 0,73 4,87% 
 Região Sul percentagem 20,00 0 1,76 8,80% 

 Região Centro-Oeste percentagem 20,00 0 2,11 10,55% 
METAS QUALITATIVAS 

Seq. Descrição da Meta 

1 
Ampliar a aderência do Brasil às recomendações internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

2 
Consolidar mecanismos estratégicos de cooperação e planejamento integrado com organismos internacionais, 
com países fronteiriços, com entes públicos federais, estaduais e municipais, bem como com entes privados. 

3 

Desenvolver e implantar novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras, o SISCOAF II, com vistas à 
modernização tecnológica para o fortalecimento da produção de inteligência financeira e da supervisão de 
setores econômicos no âmbito da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo. 

4 Elaborar e implementar o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
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5. 

Implantação do Diretório Nacional de Titulares de Marcas com o objetivo de facilitar o contato entre os 
servidores públicos que atuam no combate à pirataria e aos delitos contra a propriedade intelectual e à 
sonegação fiscal deles decorrentes e o titular da marca registrada no INPI, na forma da Resolução nº 01 de 03 
de maio de 2011 do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual 
(CNCP). 

 INICIATIVAS VINCULADAS AO OBJETIVO 

03DM 
Consolidação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e seus 
produtos 

03DN 

Fortalecimento e aprimoramento da capacidade de enfrentamento à criminalidade, em especial ao crime 
organizado, ao tráfico de pessoas, drogas e armas, à pirataria, aos ilícitos característicos da região de fronteira, 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, pelos órgãos de segurança pública e outras 
instituições 

03DO 
Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras para o monitoramento das regiões 
fronteiriças e Amazônia Legal, bem como para a ampliação da presença dos órgãos de segurança pública e 
outras instituições nessas regiões 

03DP 
Implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, conforme Decreto Nº 5.948, de 
26 de outubro de 2006 

 
Análise Situacional: 

 
O objetivo tem sido executado com êxito em relação às atividades de combate à lavagem de 

dinheiro, em que se destaca o ano de 2014, com a assinatura 14 novos Acordos de Cooperação para 
instalação de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) nos seguintes 
órgãos: 1) Departamento de Polícia Federal; 2) Ministério Público do Rio Grande do Norte; 3) 
Polícia Civil de Alagoas; 4) Polícia Civil do Ceará: 5) Polícia Civil do Distrito Federal; 6) Polícia 
Civil de Goiás; 7) Polícia Civil do Maranhão: 8) Polícia Civil da Paraíba; 9) Polícia Civil do Piauí; 
10) Polícia Civil do Paraná; 11) Polícia Civil do Rio Grande do Norte; 12) Polícia Civil de Sergipe; 
13) Polícia Civil de Tocantins; e 14) Ministério Público Federal.  

Tais acordos permitiram atingir a meta de 100% dos Estados Federados com ao menos uma 
unidade LAB-LD – um importante passo para o País no combate à lavagem de dinheiro e outros 
crimes relacionados. Com isso, a Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro 
(REDE-LAB) passa a contar com 43 Laboratórios em todo o Brasil. Com base nas Convenções das 
Nações Unidas para Corrupção e a de Crime Organizado Transnacional, o Ministério da Justiça 
realiza programas de treinamento e capacitação específicos para o combate à lavagem de dinheiro e 
prevenção à corrupção – o PNLD. Em 2014, foram capacitados 1.023 (mil e vinte e três) agentes 
públicos (magistrados, polícias, membros do Ministério Público, analistas de Tribunais de Contas) e 
da sociedade civil em 11 (onze) unidades da Federação: AL, AP, CE, DF, ES, MT, PI, RJ, RO, SC e 
SP. 

Ainda no ano de 2014, foi sediada a 10ª Reunião da Rede de Recuperação de Ativos do Grupo 
de Ação Financeira da América Latina (RRAG). O encontro tratou sobre a dinamização dos 
processos de cooperação internacional envolvendo representantes da Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Guatemala, 
Honduras, Nicarágua, Panamá. Também participaram deste evento representantes do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), do Banco Mundial e da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Além disso, foi presidida a XXXVIII Reunião do Grupo de Especialistas para o 
Controle da Lavagem de Dinheiro (LAVEX), celebrada em Washington. Foi no âmbito do LAVEX 
que o Brasil se envolveu no Projeto BIDAL (Projeto de Bens Apreendidos e Confiscados na 
América Latina). Trata-se da iniciativa mais robusta para auxiliar a construção do escritório 
brasileiro de recuperação de ativos. Também houve contribuições no processo de seguimento da 
avaliação do Brasil pelo GAFI-FATF (Grupo de Ação Financeira) e prosseguiu-se com a atuação 
como país avaliado e como país avaliador do Uruguai, ambos quanto à implementação da 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
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Sobre a matéria do enfrentamento ao tráfico de pessoas, diversas iniciativas foram realizadas, 
como a efetiva implantação do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que foi 
composto a partir da indicação de representantes dos Conselhos Nacionais que o compõem e da 
eleição de representantes da sociedade civil. O Comitê iniciou suas atividades em janeiro de 2014, 
com a posse de seus membros, aprovou seu planejamento estratégico e os planos de trabalho das 
comissões permanentes e já se manifestou em duas ocasiões: sobre tráfico de pessoas em contexto 
de grandes eventos e sobre violações de direitos de profissionais do sexo em ações de segurança 
pública justificadas como de enfrentamento ao tráfico de pessoas. No que tange ao monitoramento 
do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foram publicados até dezembro de 
2014 cinco Relatórios de Progresso referentes à sua implementação. Também em 2014, realizou-se 
a VI Reunião de Autoridades da OEA sobre o tema, lançou-se em parceria com a CNBB a 
Campanha da Fraternidade com a temática da liberdade e enfrentamento a esse ilícito. No âmbito da 
Comigrar (Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio) foi realizada uma feira de boas 
práticas de organizações da sociedade civil e governos locais com o objetivo de divulgar 
experiências bem sucedidas na prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Sobre a rede de núcleos 
e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, informa-se que devido à falta de capacidade 
institucional para conduzir a implantação de novas unidades nos Estados federados, não foi possível 
expandir a rede no ano de 2014. 

Já referente ao combate à pirataria e delitos contra a propriedade intelectual foram 
concentrados esforços na implementação e execução do “III Plano Nacional de Combate à Pirataria 
(2013-2016)”, aprovado por meio da publicação da Portaria n ° 2.114, em 24 de maio de 2013, 
alicerçado em 03 (três) vertentes (educativa/ preventiva, econômica e repressiva), e contemplando 
19 (dezenove) diretrizes que se encontram em fase de implementação. Atualmente, 02 (duas) dessas 
19 (dezenove) diretrizes estão cadastradas no PPA. 

No âmbito das capacitações, foram assinados acordos de cooperação técnica e operacional 
com algumas cidades, visando à municipalização do processo de combate à pirataria, possibilitando 
que seja feita posteriormente a promoção de cursos de capacitação para agentes públicos; 
participação em eventos nacionais, em que foram apresentadas ações e propostas de parcerias para o 
combate à pirataria. 

Em 2014, foram firmados acordos de cooperação com duas Prefeituras, sendo Natal e 
Fortaleza, dando continuidade ao estabelecimento de cooperação “Cidade Livre de Pirataria” com 
as cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014. Encontra-se em tratativas a formalização da 
parceria com o CNCP e as prefeituras de Caxias do Sul e Blumenau.  

Entretanto, as capacitações dependem, além de prévia anuência e assinatura dos acordos de 
cooperação do projeto Cidade Livre de Pirataria com os Municípios, da disponibilidade de agenda 
dos Prefeitos. 

Já o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas é um projeto do CNCP 
desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e normatizado 
pela Resolução nº 1, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério da Justiça. Trata-se de um sistema de 
informação que visa otimizar e tornar mais eficiente os procedimentos fiscais e administrativos em 
casos em que haja indícios de contrafação de produtos apreendidos, através de um acesso exclusivo 
às bases de dados da autarquia federal por parte dos agentes de fiscalização. Estes poderão acessar 
um cadastro específico de representantes de marcas, por seguimento de atividade, facilitando os 
trabalhos de perícia, obtenção de representações e documentos para fins de instauração de inquérito 
policial ou termo circunstanciado, entre outras medidas de combate à pirataria. 

O projeto piloto foi lançado no dia 03 de dezembro de 2013, durante o “Evento de 
Mobilização em Comemoração ao Dia Nacional de Combate à Pirataria”, e já se encontra em fase 
de implementação pelo INPI. 

Em 2014, o referido Diretório alcançou os seguintes números: i) 156 titulares de marcas 
representando 16.973 marcas; ii) 64 arquivos digitais com instruções para identificação de produtos 
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originais e falsos; iii) 226 agentes públicos federais cadastrados de 18 estados da federação e do 
Distrito Federal. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Implantar e garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.  

Código  0835 Órgão  Ministério da Justiça 
Programa Segurança Pública com Cidadania Código  2070 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Seq. Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista 

2015 
b) Realizada 

em 2014 
c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

1 
70.000.000 de Cartões de Registro 
de Identidade Civil emitidos. 

Cartões de Registro 
de 

Identidade Civil 
70.000.000 0 14.000 0% 

METAS QUALITATIVAS 
Seq. Descrição da Meta 

1 
1 Unidade Central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil em Brasília/DF, integrada à 
infraestrutura do Instituto Nacional de Identificação 

2 Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil implantado. 

3 
Unidades Regionais do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil implantadas em Órgãos de 
Identificação das unidades da federação, abrangendo as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

INICIATIVAS VINCULADAS AO OBJETIVO 

03EJ 
Consolidação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil pela implantação e manutenção da 
Unidade Central e das Unidades Regionais e pela implementação do Cadastro Nacional de Registro de 
Identificação Civil e pela emissão dos documentos de registro de identidade civil 

 
Análise Situacional: 

 
Desde 2012, o Projeto RIC, ora denominado Programa RIC, passa por relevante 

reformulação, devido ao seu grau de complexidade, transversalidade e abrangência muito maior do 
que se previu no plano inicial. Essa complexidade deve-se a vários fatores. Por um lado, a 
diversidade tecnológica necessária a sua implantação e evolução, que afeta elementos importantes 
do programa. De outro, a multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, entre eles todos os 
entes federados, os diferentes órgãos do Poder Executivo e os demais Poderes da União, o que exige 
a complementação do esforço de planejamento realizado naquela oportunidade. 

A implementação do Programa RIC tem requerido estudos e pesquisas tanto em nível 
nacional quanto internacional para o desenvolvimento de um conjunto de projetos e subprojetos de 
alta complexidade, sem os quais, quaisquer esforços e investimentos se tornariam inócuos à 
implantação dos processos necessários à identificação unívoca de todo brasileiro nato ou 
naturalizado. 

Nesse sentido, para consolidação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil – 
SINRIC, que envolve a implantação de completa infraestrutura de tecnologia da informação e 
comunicação integrada com todos os entes federados, está em curso o desenvolvimento de parceria 
entre o Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília, por intermédio de Termo de Cooperação 
Técnica, ora denominado Termo de Execução Descentralizada, firmado em 31 de julho de 2013. 
Tal termo abarca dezenas de pesquisas que abrangem além de questões tecnológicas, estudos 
relacionados à necessidade de alterações de regras/normas aplicáveis à identificação civil; formas 
de sustentabilidade; estrutura organizacional e regimental; Plano de Comunicação para o Piloto e 
para implantação definitiva do RIC no país; procedimentos padrões para cadastramento biométrico 
e biográfico para todos os Estados e o Distrito Federal; definição e implantação de procedimentos 
de qualidade e auditoria; definição de requisitos de suporte documental; aquisição e contratação de 
equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e de serviços para a gestão do sistema 
nacional. 
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Também foi realizado o 1º Diagnóstico da Identificação Civil no Brasil envolvendo todos os 
Institutos de Identificação do país, cujo objetivo foi conhecer a realidade dos processos de 
identificação civil, visando promover as adequações necessárias aos desafios a serem enfrentados 
para a implantação do RIC. Foram ainda finalizadas as pesquisas científicas sobre as diferentes 
biometrias utilizadas no mundo, com a indicação de suas vantagens e desvantagens. O trabalho será 
apresentado ao Comitê Gestor para definição das biometrias que serão utilizadas no processo de 
identificação da população brasileira. 

Destaca-se, por fim, a realização de outros estudos e pesquisas fundamentais para composição 
do cabedal de conhecimentos necessários à adequada implantação de um programa, conforme já 
exposto, de elevada complexidade técnica e de inúmeros desafios pela sua transversalidade e 
diversidade de atores e interesses institucionais envolvidos. 
 
4.2.3. Ações 
4.2.3.1. Ações – OFSS 
 
Quadro A.4.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     0181 Tipo: Atividade 

Título     PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 

Iniciativa    - 

Objetivo   -  Código  - 

Programa   Previdência de Inativos e Pensionistas da União Código 0089 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

121.087.719,00 121.087.719,00 120.067.106,75 120.016.266,31 120.016.266,31 
  

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional: 
 
- Execução das metas: A dotação autorizada é provisionada entre o núcleo central do MJ e o 
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. A execução do núcleo central (UG 200006), cujos 
valores foram empenhados, liquidados e pagos alcançou o percentual de 100% da provisão de 
crédito recebida. A ação não possui metas físicas. 
- Fatores intervenientes; superação dos resultados esperados no exercício e/ou mitigação dos fatores 
negativos: O alto índice de execução da Ação, 100%, demonstra que não houve qualquer fator que 
tenha causado prejuízo ao seu desenvolvimento. 
-Restos a Pagar: Não houve inscrição de despesa desta Ação em Restos a Pagar no exercício, nem 
saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores. 
 

Identificação da Ação 

Código     0536 Tipo: Op Especial 

Título     PENSÕES DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES 
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JUDICIAIS 

Iniciativa    - 

Objetivo   -  Código   

Programa   Operações Especiais: Outros Encargos Especiais Código 0909 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

201.500,00 204.500,00 203.337,36 203.337,36 203.337,36 
  

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional: 
 
- Execução das metas: A execução do núcleo central (UG 200006), cujos valores foram 
empenhados, liquidados e pagos alcançou o montante de R$ 203.337,36, correspondendo ao 
percentual de 100% da provisão de crédito recebida de R$ 203.337,36. A ação não possui metas 
físicas. 
- Fatores intervenientes: superação dos resultados esperados no exercício e/ou mitigação dos fatores 
negativos: O alto índice de execução da Ação, 100%, demonstra que não houve qualquer fator que 
tenha causado prejuízo ao seu desenvolvimento.    
- Restos a Pagar: Não houve inscrição de despesa desta Ação em Restos a Pagar no exercício, nem 
saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores. 
 

Identificação da Ação 

Código     20I7 Tipo: Atividade 

Título     POLÍTICA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Iniciativa   
 03L9 - Implementação da Política Nacional de Justiça e Promoção das Políticas Públicas de 
Justiça 

Objetivo 
 

Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça por meio da 
defesa dos direitos dos migrantes, intensificação da cooperação 
jurídica internacional, e ênfase na articulação e integração das ações 
garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, realçando a 
participação social e os diálogos interfederativos. 

Código 0880 

Programa 
 

Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

9.153.020,00 17.053.020,00 16.349.644,52 8.797.889,83 8.797.889,83 
 

7.551.754,69 

Execução Física 
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Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Evento apoiado unidade 15 30 55 

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 

1.727.133,65 1.272.734,61 -     39.935,56 Evento apoiado unidade 0 

 
Análise Situacional:  
 

Verifica-se que as metas foram integralmente atingidas, e até mesmo superadas com a dotação 
orçamentária consignada. Os restos a pagar se referem a convênios e termos de cooperação técnica 
firmados ao final do exercício e ainda não pagos, o que deverá ocorrer dentro do primeiro 
quadrimestre de 2015. A diferença entre a dotação inicial e a final decorre de necessidades 
supervenientes, em especial de atendimento à população migrante em situação de vulnerabilidade, 
como o caso dos haitianos, de modo que foi necessário receber um aporte maior de recursos para 
atender a demandas de estados e municípios no atendimento a essa população. 
 

Identificação da Ação 

Código 
  

8946 Tipo: Atividade 

Título 
  

PROMOÇÃO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E DA ANISTIA POLÍTICA 

Iniciativa 
 

03KA -  Gestão do acervo da Comissão de Anistia, estruturação do Memorial da Anistia 
Política do Brasil e implantação de ações para a promoção da Cidadania, Democracia, 
Direitos Humanos e Justiça e Transição: Reparação, Memória e Verdade. 

Objetivo 
  

Garantir e promover o direito à reparação, à memória e à verdade, 
por meio da análise de requerimentos de anistia política e da 
formulação, gestão e fomento de políticas públicas e projetos para a 
promoção da justiça de transição, preservação da memória e 
educação para a democracia e o Estado de Direito. 

Código 0867 

Programa 
 

Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

11.508.275,00 11.508.275,00 10.094.578,54 2.777.872,78 2.777.872,78 
 

7.316.705,76 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto executado unidade 4 3 4 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
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Valor em 
1/1/2014 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Realizada 

7.522.245,97 5.698.100,77 -     60.004,91 Projeto executado unidade 2 

 
Análise Situacional:  
 

Apesar do contingenciamento orçamentário estabelecido pelo Decreto nº 8.197, de 20 de 
fevereiro de 2014, a Comissão de Anistia conseguiu executar a totalidade de seu orçamento 
finalístico, superando, ainda, a meta de realização de projetos de memória/reparação (4 realizados), 
estabelecida na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2014. 

Não ocorreram alterações ou cancelamentos em sua proposta orçamentária originária 
aprovada pelo Congresso Nacional. 
 

Identificação da Ação 

Código     8974 Tipo: Atividade 

Título     DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CIDADANIA E À JUSTIÇA 

Iniciativa     
03KW - Desenvolvimento de políticas públicas de democratização do acesso a Cidadania e a 
Justiça e de promoção de formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos, bem 
como ações voltadas a conscientização e a efetivação de direitos. 

Objetivo     

Tornar o sistema de Justiça mais moderno, efetivo e democrático, 
com ênfase na garantia do direito ao acesso à Justiça, por meio da 
integração e aperfeiçoamento das instituições que compõem o 
sistema e da implementação de políticas públicas que enfoquem 
formas alternativas de prevenção e resolução de conflitos. 

Código 0875 

Programa     Cidadania e Justiça Código 2020 Tipo: Finalístico 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

72.700.758,00 72.700.758,00 10.554.745,81 1.270.785,88 1.270.785,88 
 

9.283.959,93 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Avença assinada unidade 1 260 260 

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 

8.505.684,49 2.632.759,18 -     27.538,45 Avença assinada unidade 0 
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Análise Situacional:  
 

Apesar do contingenciamento, foi possível desenvolver as ações e objetivos vinculados a SRJ 
no decorrer do exercício financeiro. Os recursos disponibilizados tornaram possível a continuidade 
no desenvolvimento da Estratégia Nacional de Acesso à Justiça e Redução de Litígios. Foi possível 
ampliar os indicadores que disseminou o conhecimento do sistema de justiça por meio do portal 
Atlas do Acesso à Justiça, em parceria com a Universidade de Brasília. Quanto aos recursos 
inscritos em Restos a Pagar, estes se destinaram a efetivação de pagamentos futuros vinculados a 
projetos que ultrapassaram os exercícios financeiros anteriores, como garantia da não interrupção 
das políticas públicas desenvolvidas por parte da SRJ. 
 

Identificação da Ação 

Código     14UY Tipo: Projeto 

Título     SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 

Iniciativa 

  

03EJ - Consolidação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil pela 
implantação e manutenção da Unidade Central e das Unidades Regionais e pela 
implementação do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e pela emissão dos 
documentos de registro de identidade civil 

Objetivo     
Implantar e garantir o funcionamento do sistema nacional de registro 
de identificação civil. 

Código 0835 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Finalístico 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

11.150.000,00 11.150.000,00 4.948.907,15 766.376,55 766.376,55 
 

4.182.530,60 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema implantado 
percentual de 
execução física 

5 1 0 

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 

6.148.054,20 1.947.131,60 0,00 Sistema implantado 
percentual de 
execução física 

0 

 
Análise Situacional:  
 

A meta de 5% (cinco por cento) do sistema implantado não foi atingida, haja vista a 
necessidade, antes do início do desenvolvimento dos sistemas estruturantes do RIC, de 
pormenorizados estudos técnicos que envolvem os projetos e processos componentes do Programa. 

Esse trabalho teve início em agosto de 2013, a partir da assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica firmado entre a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília, 
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que tem como objeto “identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da infraestrutura 
tecnológica necessária para viabilizar a implantação do número único de Registro de Identidade 
Civil – RIC no Brasil”.  

A partir de janeiro de 2014, o Projeto RIC passou a ser gerido como um Programa que 
engloba cinco grandes áreas de trabalho: Infraestrutura Tecnológica, Estrutura Documental, 
Biometria e Controle, Gestão Integrada e Projetos e Processos. 

Nesse primeiro semestre deu-se continuidade à revisão dos artefatos elaborados em 2012 
visando à elaboração do novo Plano de Projeto. Algumas atividades estão em processo de conclusão 
como os estudos sobre as biometrias, outras já foram concluídas como o 1º Diagnóstico da 
Identificação Civil no Brasil e o Planejamento Estratégico do Programa. 

Todavia, é importante salientar que fatores como a não aprovação da estrutura organizacional 
mínima para gestão do Programa podem comprometer o atingimento da meta proposta.  

 A aprovação da proposta de orçamento para o exercício de 2015, conforme solicitado e não 
aprovado para o exercício de 2014, constitui-se em outro elemento estruturante essencial para 
construção da base tecnológica indispensável à execução do Programa. 
 

Identificação da Ação 

Código     00M1 Tipo: Atividade 

Título     
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E 
NATALIDADE 

Iniciativa   - 

Objetivo   - Código  - 

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

238.311,00 238.311,00 192.029,28 192.029,28 192.029,28 
  

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional:  
 

A dotação recebida foi empenhada, liquidada e paga e alcançou o percentual 100% de 
execução da provisão recebida no exercício de 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código     09HB Tipo: Op Especial 

Título     
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O 
CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS 

Iniciativa    - 

Objetivo   -  Código  - 

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do 
Ministério da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

Unidade Orçamentária 30101 

Ação Prioritária (  ) Sim      ( x ) Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 
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Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

26.602.560,00 27.902.560,00 27.498.605,88 27.498.605,88 27.498.605,88 
  

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional:  
 
- Execução das metas: A dotação autorizada é provisionada entre o núcleo central do MJ e o 
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. A execução do núcleo do MJ (UG 200006), cujos 
valores foram empenhados, liquidados e pagos alcançou o percentual de 100% da provisão de 
crédito recebida. A ação não possui metas físicas. Não há valores a serem informados para 
“Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores”.  
- Fatores intervenientes: Não houve ocorrência de eventuais problemas na execução; superações 
significativas das metas estabelecidas; e inscrição de valor em restos a pagar. 
 

Identificação da Ação 

Código     2000 Tipo: Atividade 

Título     ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Iniciativa    - 

Objetivo      - Código   

Programa 
  

Programa de Gestão e Manutenção do 
Ministério da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

149.392.785,00 157.742.530,00 132.736.996,37 80.921.117,12 80.914.578,90 6.538,22 56.114.848,16 

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 

60.739.277,06 16.127.249,04 - 3.207.200,22 
   

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física”. 
 
Análise Situacional: 
 

O contingenciamento e o pedido de falência de empresas contratadas não incorreram em 
impactos negativos na execução orçamentária e financeira, uma vez que a equipe técnica conseguiu 
gerenciar tais situações e dirimir possíveis consequências negativas. 
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 O valor inscrito em Restos a Pagar - RAP 2014 é formado por valores empenhados face a 
execução dos vários contratos de natureza continuada executados na Unidade Gestora 200005 
(CGL) durante o exercício 2014. Dado o tempo decorrido entre a emissão das notas fiscais, análise 
das mesmas pelos fiscais de contratos e, por fim, envio para a Divisão de Execução Orçamentária e 
Financeira - DIOF/COEFIN/CGL, os processos de pagamentos, por vezes, chegam somente no 
exercício 2015. Todavia, por se referirem a serviços em que o fato gerador ocorre no ano de 2014, 
as mesmas são pagas com o saldo de RAP 2014.  

Há também saldo de empenho em RAP em razão de serviços solicitados por meio de 
demandas esporádicas levarem maior tempo entre sua solicitação, emissão de nota de empenho e 
entrega do produto solicitado. Dessa forma, também são pagas com saldo de RAP empenhado nos 
exercícios anteriores. 

 Ademais, são executados nesta ação valores necessários para o funcionamento de duas UJ 
Individuais conforme a seguir, cujo montante foi considerado no quadro supracitado: 

 
Tabela 8: Valores da ação - SESGE e SENASP 

Unidade 

Despesa 
RP inscritos 

2014 
RPNP Exercícios Anteriores 

Empenhada Liquidada Paga 
Não 

Processados 
Valor em 
01/01/2014 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

SESGE 11.743.991,92 10.994.079,61    10.994.079,61   749.912,31  2.027.406,20 1.056.063,85 - 357.391,17  

SENASP 21.962.949,25 18.413.892,65    18.413.892,65  3.549.056,60 2.659.283,04  799.614,55  - 215.403,40  

Fonte: CGOF 
 

Identificação da Ação 

Código     2004 Tipo: Atividade 

Título     
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, 
EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 
Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

6.413.268,00 6.413.268,00 6.268.948,62 5.438.104,12 5.438.104,12 
 

830.844,50 

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 

424.421,00 9.636,00 
    

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física”. 
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Análise Situacional: 
 
- Execução das metas: A dotação recebida foi empenhada, liquidada e paga e alcançou o percentual 
92,2% de execução no exercício de 2014. Do total da provisão recebida, houve a descentralização 
do valor de R$ 443.090,16, para ser executado na UG 200005-CGL, com vistas a celebração de 
contrato, cujo objeto é a realização de exames médicos periódicos para os servidores. 
 

Identificação da Ação 

Código     2010 Tipo: Atividade 

Título     
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, 
EMPREGADOS E MILITARES 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

342.000,00 397.000,00 369.606,56 369.606,56 369.606,56 
  

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional: 
 
- Execução das metas: A dotação inicial foi suplementada em R$ 55.000,00, para atender a atual 
demanda da Unidade. Do montante final, houve o empenho, a liquidação e o pagamento de 100% 
da provisão de crédito recebida.  
- Fatores intervenientes: Não houve qualquer fator que tenha causado prejuízo ao desenvolvimento 
da Ação.  
-Restos a Pagar: Não houve inscrição de despesa desta Ação em Restos a Pagar no exercício, nem 
saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores. 
 

Identificação da Ação 

Código     2011 Tipo: Atividade 

Título     AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

Unidade Orçamentária 30101 

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

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 



107 

 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.347.816,00 1.347.816,00 1.088.160,94 1.053.710,29 1.053.478,78 231,51 34.450,65 

 
Análise Situacional: 
 
- Execução das metas: A execução, cujos valores foram empenhados, liquidados e pagos alcançou o 
percentual de 100% da provisão de crédito recebida. 
- Fatores intervenientes: Não houve qualquer fator que tenha causado prejuízo ao desenvolvimento 
da Ação, contribuindo assim para o alcance dos resultados esperados. 
 

Identificação da Ação 

Código     2012 Tipo: Atividade 

Título     AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

8.631.577,00 8.831.577,00 8.779.715,49 8.779.715,49 8.779.715,49 
  

Obs: Não há valores a serem informados para “Execução Física” e “Restos a Pagar Não processados - Exercícios 
Anteriores”. 
 
Análise Situacional:  
 
- Execução das metas: A execução, cujos valores foram empenhados, liquidados e pagos alcançou o 
percentual de 100% da provisão de crédito recebida. 
- Fatores intervenientes: Não houve qualquer fator que tenha causado prejuízo ao desenvolvimento 
da Ação, contribuindo assim para o alcance dos resultados esperados.  
-Restos a Pagar: Não houve inscrição de despesa desta Ação em Restos a Pagar no exercício, nem 
saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores. 
 

Identificação da Ação 

Código     20TP Tipo: Atividade 

Título     PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 
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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 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

164.243.902,00 186.112.318,00 185.517.115,88 184.973.117,38 184.603.819,16 369.298,22 543.998,50 

 
Análise Situacional:  
 
- Execução das metas: A execução, cujos valores foram empenhados, liquidados e pagos, alcançou 
o percentual de 99,6% da provisão de crédito recebida. 
- Fatores intervenientes: Não houve qualquer fator que tenha causado prejuízo ao desenvolvimento 
da Ação, contribuindo assim para o alcance dos resultados esperados. 
 

Identificação da Ação 

Código     2733 Tipo: Atividade 

Título     
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
NORMATIVA 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.149.000,00 653.419,99 448.919,99 204.500,00 495.580,01 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Documento produzido unidade 4 5 5 

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 

91.950,52 87.684,48 -                0,30 Documento produzido unidade 0 
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Análise Situacional:  
 

O valor inscrito em Restos a Pagar referente ao que foi repassado ao IPEA tem o objetivo de 
custear as despesas das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Projeto Pensando o Direito. Os 
repasses feitos pelo IPEA para as equipes de pesquisas são feitos durante todo o período do 
desenvolvimento das pesquisas. As pesquisas em questão tiveram início em 2013 e 2014 e serão 
encerradas no exercício de 2015. 

 Com relação ao valor inscrito em Restos a Pagar descentralizado à Coordenação-Geral de 
Logística, refere-se a valor a ser repassado para a Empresa GV2 para custear despesas com eventos 
realizados pela Secretaria de Assuntos Legislativos no exercício de 2014. Porém não foi possível 
finalizar os processos no exercício de 2014 e os pagamentos para a Empresa GV2 serão solicitados 
a partir de março de 2015. 

 
Identificação da Ação 

Código     3974 Tipo: Projeto 

Título     
 IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

Iniciativa    - 

Objetivo   -  Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

18.000.000,00 18.000.000,00 17.402.411,83 510.917,47 510.917,47 
 

16.891.494,36 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema implantado unidade 4500 2250 4800 

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 

2.908.813,83 510.513,05 
 

Sistema implantado unidade 0 

 
Análise Situacional:  
 

A meta prevista superou as expectativas, os contratos de serviço e aquisições foram 
finalizados e as empresas contratadas iniciaram a prestação de serviço já no final do ano de 2014, 
impactando na liquidação financeira.  

Alguns fatores foram determinantes no atraso das contratações, como por exemplo, a 
mudança na gestão da Coordenação-Geral, problemas de falta de pessoal e qualificação dos novos 
servidores. 
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O valor de R$ 16.891.494,36 foi inscrito em Restos a Pagar não Processados e será liquidado 
conforme a entrega do material adquirido. A princípio todo o valor inscrito será executado. 

 

Identificação da Ação 

Código     4641 Tipo: Atividade 

Título     PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 

Iniciativa    - 

Objetivo    - Código   

Programa   
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
da Justiça 

Código 2112 Tipo: Apoio 

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 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

37.000.000,00 20.900.000,00 18.807.693,99 18.358.925,04 18.358.925,04 
 

448.768,95 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

     
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 

16.709.908,56 13.935.703,95 -     88.312,84 
   

 
Análise Situacional: 
 
- Execução das metas: Dotação destinada a custear despesas com a realização de campanhas 
voltadas à publicidade de utilidade pública. A ação se desenvolveu por meio da contratação da 
Agência SLA Propaganda Ltda. e se destina à divulgação de conteúdos vinculados a objetivos 
sociais de interesse público, assumindo um caráter educativo, informativo, de mobilização, de 
orientação social, ou ainda que contivesse uma orientação à população que a habilitasse a usufruir 
de bens e serviços públicos. A ação não possui metas físicas e sua execução segue as diretrizes da 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM.  
- Fatores intervenientes: não cabe destacar fatores que tenham causado prejuízos substanciais à 
execução da Ação, as ações priorizadas pela SECOM foram executadas, notadamente as de 
divulgação do Programa “Crack, é possível vencer”. 
- Restos a Pagar: buscando reduzir o saldo dos valores inscritos em Restos a Pagar não processados 
de exercícios anteriores, o Gabinete do Ministro está fazendo uma criteriosa avaliação dos valores 
ainda remanescentes, para que sejam liquidados ou anulados. 
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4.2.3.2. Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS 
 
Quadro A.4.2.3.2 – Ações não Previstas LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
Ações Atuais Ações não Previstas na LOA 2014 Execução Orçamentária e Financeira 

Cód. Título da Ação Cód. Título da Ação Tipo 
Valor em 
01/01/2014 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

2000 Administração da Unidade 
2003 Ações de Informática Atividade 190.692,00 - - 190.692,00 
2272 Gestão e Administração do Programa Atividade 618.062,55 - - 
4572 Capacitação dos Servidores Públicos Federais Atividade 69.480,81 - - 47.269,98 

20I7 Política Nacional de Justiça 

2330 Cooperação Jurídica Internacional Atividade 11.301,82 - - 9.505,27 
6436 Classificação de Diversões e Espetáculos Atividade 819,33 - - 819,33 

8204 
Implementação da Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Atividade 8.266,64 - - 8.025,02 

8217 
Implementação da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro 

Atividade 157.999,22 56.440,00 - 30.144,92 

8972 Apoio e Assistência aos Refugiados Atividade 55.754,34  - 55.754,34 

20I6 
Garantia e Expansão dos Direitos dos 
Migrantes 

Atividade 43.628,44 - - 9.364,77 

8974 
Democratização do Acesso à 
Cidadania e à Justiça 

12GE 
Modernização das Instituições do Judiciário 
Brasileiro 

Projeto 245.484,81 222.223,00 - 

20I8 
Aprimoramento do Sistema de Justiça e do 
Portal das Serventias 

Atividade 287.786,74 729,49 - 19.124,77 

Não tem correspondência em 2014 00DA 
Pagamento de Indenização à União nacional 
dos Estudantes - UNE 

Op. Especial 0,40 - - 0,40 
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Análise Situacional:  
 

O quadro acima relaciona as ações da SE e suas unidades consolidadas não previstas na LOA 
2014 a título de restos a pagar não processados que, por sua vez, apresentam execução não 
representativa.   

Não houve execução de metas na ação 2003 – Ações de Informática, uma vez que se trata de 
ação vinculada ao PPA anterior, cujo montante de restos a pagar não processados de exercícios 
anteriores foi integralmente cancelado. 

Do mesmo modo, não houve execução de metas da ação 4572 - Capacitação dos Servidores 
Públicos Federais, ação vinculada ao PPA 2008-2011, da qual foram inscritos R$ 69.480,81 como 
restos a pagar não processados de exercícios anteriores. Todavia, houve o cancelamento de R$ 
47.269,98, restando um saldo de R$ 22.210,83 a liquidar. 

Com relação às ações 2330 - Cooperação Jurídica Internacional, 8217 - Implementação da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e 20I6 - Garantia e 
Expansão dos Direitos dos Migrantes, estas foram descontinuadas desde 2011, não havendo metas. 
Já os Restos a pagar estão sendo finalizados. 

Já as ações 6436 - Classificação de Diversões e Espetáculos, 8204 - Implementação da 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 8972 - Apoio e Assistência aos 
Refugiados e também não foram continuadas desde 2011, com seus respectivos restos a pagar 
cancelados. 

Por fim, o valor cancelado da ação 00DA - Pagamento de Indenização à União nacional dos 
Estudantes – UNE, do tipo Operações Especiais, refere-se a um resíduo de pagamento no valor de 
R$ 0,40 (quarenta centavos). 
 
4.3. Informações sobre Outros Resultados da Gestão 

  
Dentre os resultados da gestão, transcendendo a execução orçamentária ou aqueles auferidos 

por mecanismos não diretamente afetos ao PPA e ao orçamento apresentados, evidencia-se aqueles 
obtidos a partir de esforços empreendidos no exercício de 2014, visando racionalizar a gestão e 
mitigar riscos, levando o Ministério da Justiça a um novo patamar de governança.  

Além de decisões estratégicas já mencionadas em itens anteriores do presente relatório, como 
a revisão do Planejamento Estratégico do MJ e o reforço nas estruturas de governança da 
instituição, a partir da criação dos Comitês de Governança Estratégica e Administrativa, 
determinadas iniciativas foram realizadas para melhoria da gestão.  

No âmbito da Secretaria Executiva, destaca-se a celebração do Acordo de Cooperação 
Técnica nº 15/2014, entre o Tribunal Regional da 4 ª Região e o Ministério da Justiça, a fim de 
disponibilizar o direito de uso do Sistema Eletrônico de Informação – SEI.  

Tal sistema consiste em uma ferramenta de virtualização dos expedientes administrativos, 
com produção, edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, o que elimina 
ou reduz drasticamente o uso de papel, evitando retrabalho, otimizando rotinas e reorganizando 
fluxos de trabalho. Trata-se de uma iniciativa que facilitará a melhoria contínua dos processos de 
trabalho do MJ, compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos 
eventos em tempo real, atendendo a requisitos de segurança, acessibilidade e interoperabilidade do 
Governo Federal.  Proporciona, portanto, maior transparência no fluxo das informações e facilita a 
aplicação uniforme de diretrizes, normas e ferramentas de gestão documental.  

Para tanto, formou-se uma equipe gerencial do Sistema SEI, responsável pela gestão negocial 
e help desk. Além disso, foi constituído um grupo de apoio, composto por integrantes de todos os 
órgãos do Núcleo Central do MJ, com a responsabilidade de auxiliar a equipe gerencial na 
implantação e configurações do sistema no âmbito de seus órgãos, bem como na capacitação e no 
esclarecimento de dúvidas.  
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Para viabilizar a implantação do SEI, prevista e realizada no dia 02 de janeiro de 2015, foram 
ainda realizadas as seguintes atividades: i) definição de procedimentos de migração dos dados do 
MJDOC para o SEI quando da sua digitalização; ii) realização de capacitações de multiplicadores e 
usuários internos; iii) disponibilização de manual do usuário; iv) simulação em ambientes de teste 
até 31 de dezembro de 2014. 

Outra iniciativa de grande relevância para o MJ em 2014 compreende a realização de estudos 
para reavaliação dos instrumentos utilizados em transferências voluntárias.  

Dessa forma, reuniões foram realizadas entre Ministério da Justiça e algumas instituições, tais 
como Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Planejamento e Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, com o objetivo de prospectar boas práticas 
relacionadas ao tema.  

As análises e estudos avançaram e estão sendo elaboradas propostas normativas para 
estabelecimento de critérios para celebração de tais instrumentos.   

Destaca-se ainda, no exercício de 2014, a implementação do Sistema de Registro de Ponto 
Eletrônico – REP, com identificação biométrica como controle da frequência dos servidores, até 
então efetuado manualmente. Tal sistema contribuirá significativamente para a melhoria da 
atividade administrativa. 

De acordo com o contrato nº 127/2013, celebrados entre MJ e a empresa Velti Tecnologia, 
Sistemas e Engenharia LTDA, foram instalados os equipamentos para registro eletrônico de 
frequência e software gestor. Além disso, foram iniciados testes do sistema com 181 servidores, 
lotados em três unidades distintas (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração com 
as Coordenações-Gerais de Tecnologia da Informação e de Recursos Humanos; Secretaria de 
Assuntos Legislativos; e Comissão de Anistia).  

Como etapas subsequentes estão previstos cadastramento biométrico de todos os servidores, 
elaboração e publicação de portaria dispondo sobre o registro eletrônico de ponto dos servidores em 
exercício nas unidades organizacionais do núcleo central do Ministério da Justiça, bem como a 
realização de apresentações sobre o funcionamento do novo sistema.   

Também em 2014, decidiu-se por planejar um sistema de aquisições compartilhadas de bens e 
serviços pelas unidades da estrutura organizacional do Ministério da Justiça. Dessa forma, será 
possível que, além de vantagens nas licitações em qualidade e seus consequentes ganhos de escala, 
a instituição tenha uma visão integrada, otimizando o uso de seus recursos (humanos, logísticos, 
orçamentários, de tecnologia da informação). A formalização do sistema está prevista para 2015. 

 Além disso, por meio da Portaria do Ministério da Justiça nº 1.695, de 20 de outubro de 
2014, foi criada força tarefa como medida para atenuar/solucionar o problema do passivo da 
prestação de contas de convênios de duas Secretarias do MJ: SENASP e SRJ. Composta de 
servidores das unidades e da Secretaria-Executiva, considerando a insuficiência de força de trabalho 
para fazer frente a todas as demandas das Secretarias do Ministério, a equipe vem buscando atender 
às requisições dos órgãos de controle para que sejam adotadas providências no sentido de 
solucionar a questão. 

 Neste sentido, foi realizada a capacitação dos servidores em “Normas sobre prestação de 
contas de convênios e SICONV”, em parceria com o Ministério do Planejamento. Posteriormente, 
foram realizados: i) levantamento do passivo e critérios de priorização; ii) padronização de 
fluxogramas, documentos e procedimentos; iii) estabelecimento de indicadores e metas. A 
iniciativa, que teve início em outubro de 2014, ainda encontra-se em execução, com resultados a 
serem observados apenas em 2015. 

Ainda no exercício em questão, foi realizado pela SE um estudo para reorganização de 
contratos de aluguel. A partir dos contratos de locação de imóveis vigentes vinculados ao MJ, de 
unidades não endereçadas na Esplanada dos Ministérios (FUNAI, DEPEN, Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI), foi realizado levantamento 
comparativo no mercado imobiliário das variações de preços dos imóveis avaliados.  
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Tal pesquisa resultou num diagnóstico de necessidades, cuja implementação impactará 
positivamente, sendo prevista uma redução de custos para a Administração em aproximadamente 
30% (trinta por cento). 

Outra realização de relevância trata-se da padronização do procedimento e fiscalização de 
contratos do Ministério da Justiça, com o consequente monitoramento do nível da qualidade dos 
serviços. Esta ação tem como objetivo orientar os fiscais de contrato, no que se refere ao 
conhecimento da estrutura e das cláusulas contratuais, bem como da utilização de instrumentos e 
técnicas necessárias ao monitoramento da execução dos contratos de materiais e serviços. Assim, 
busca-se garantir que os mesmos atuem em consonância com as obrigações e cuidados que o 
processo de fiscalização de contrato requer, ou seja, maior segurança na atividade fiscalizatória. 
Cabe mencionar, no entanto, que o manual encontra-se pendente de publicação em virtude de estar 
em processo de atualização quanto a IN 04/2014. 

Ainda relacionada à gestão contratual, a Secretaria Executiva, em 2014, priorizou o 
planejamento das contratações, proporcionando melhorias em suas rotinas de acompanhamento. 
Assim, foram rescindidos contratos em regime de prorrogação, tendo sido providenciadas novas 
contratações com vistas ao suprimento das necessidades deste órgão. Tal medida resultou na 
ausência de contratos em prorrogação excepcional.  

Foi ainda criado, no exercício em questão, um núcleo de aplicação de penalidades a 
fornecedores. Este se destina ao tratamento de penas previstas contratualmente que se encontram 
pendentes no Ministério. Para tanto, servidores com o perfil foram escolhidos e devidamente 
treinados para que possam apresentar avaliações precisas das pendências apontadas. Estima-se que 
todos os processos pendentes terão tratamento até o início do 2º semestre de 2015.  

Cabe ainda ressaltar a implantação de um novo modelo de gestão de Tecnologia da 
Informação. A partir de Acordo de Cooperação firmado entre Movimento Brasil Competitivo – 
MBC e o MJ, foi finalizado o Projeto de Governança de TI para corrigir determinadas deficiências 
apontadas pelos órgãos de controle, implantando um modelo de gestão baseado nas práticas 
adotadas como referência teórica nas auditorias realizadas - Cobit 5 (governança e gerenciamento 
de TI), ITIL 3 (gerenciamento de serviços), NBR ISO/IEC 27.002 (segurança da informação), NBR 
ISO/IEC 20.000 (sistema de gerenciamento de serviços), NBR ISO/IEC 15.999 (gerenciamento da 
continuidade de negócio) e NBR ISO/IEC 38.500 (governança corporativa de TI).  

O projeto, até o momento, resultou no mapeamento de todos os processos da Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação, elaboração das principais diretrizes de Governança de TI, 
criação formal do Comitê de Governança de TI e seu regimento interno, além da publicação das 
políticas de gerenciamento dos serviços de TI, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de 
sistemas. Há ainda o início da implantação dos principais processos ITIL, com a aquisição de 
ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e aquisição de ferramenta de GRC. Outro resultado 
consolidado em 2014 foi o estabelecimento do novo modelo de desenvolvimento de sistemas 
adotado pelo MJ, que consiste na divisão da execução do ciclo de desenvolvimento de sistemas em 
sete empresas diferentes, possibilitando conferir maior qualidade aos sistemas entregues. 

Ainda referente à atuação da Secretaria Executiva, foram realizadas as seguintes iniciativas: 
- Diagnóstico de crise e análise dos fatores impactantes que envolvem a Coordenação-Geral 

de Logística; 
- Definição dos novos prazos de tratamento dos processos licitatórios nas Coordenações; 
- Estruturação do novo Serviço de Liquidação de Pagamento – SLP: visa ampliar o controle 

sobre os processos de pagamentos e respaldar o Ordenador de Despesas; 
- Criação da Divisão de Licitação – DILIC, com vistas à melhor distribuir as atividades, 

dividir responsabilidades e atribuições no âmbito da Coordenação de Procedimentos Licitatórios; 
- Planejamento das licitações: tem-se gerado maior economia no âmbito do MJ, a partir de 

uma cautelosa elaboração de projetos básicos e termos de referência em conformidade com a 
legislação vigente, de acordo com as demandas das unidades. A adequada caracterização do objeto 



115 

 

e dos quantitativos, juntamente com a análise adequada dos valores considerados em vista da 
realidade de mercado, com a ampliação e diversificação das fontes de informações coletadas, tem 
indicado bons resultados no que se refere à maximização da qualidade das contratações de 
aquisições e serviços realizadas, bem como da estimativa de preços; 

- Monitoramento das atividades relativas a patrimônio e almoxarifado: a fim de minimizar 
imprevistos e evitar desperdícios e possíveis prejuízos, tem-se supervisionado atividades referentes 
a material, patrimônio, almoxarifado e compras, com o consequente controle e distribuição de 
materiais de consumo, bem como controle, alienação, cessão, baixa e transferência de bens 
patrimoniais. São realizados, ainda, os procedimentos necessários à classificação e desfazimento de 
bens, bem como o planejamento acerca das especificações de materiais a serem adquiridos e seus 
respectivos quantitativos; 

- Reorganização da rede elétrica: medições da corrente elétrica nos prédios Palácio, Anexo I e 
Anexo II resultaram no recolhimento de equipamentos como geladeira, micro-ondas, frigobar, 
sanduicheira, dentre outros, de diversas salas, com o fim de reduzir a sobrecarga dos equipamentos 
elétricos sobre a rede; 

- Implantação do Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIGRH: sistema desenvolvido 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, encontra-se em fase de verificação de 
ajustes necessários e a integração dos dados cadastrados na base do Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos – SIAPE para a implementação do SIGRH;  

- Reestruturação do Sistema de Distribuição/Avaliação das FCT’s: formulada a proposta de 
revisão dos normativos vigentes sobre a temática, a fim de aprimorar os requisitos de habilitação 
para o exercício das FCTs, a qual se encontra em avaliação. Além disso, dando continuidade ao 
processo de remanejamento de FCTs, foram redistribuídas 24 funções às áreas finalísticas;  

- Elaboração da Proposta do Plano de Carreira para os Servidores do MJ: em razão do 
indeferimento da proposta de criação da carreira para o MJ, formulada em 2012, foi atualizada e 
encaminhada ao Ministério do Planejamento proposta do Plano de Gratificações a serem concedidas 
aos servidores do Núcleo Central do MJ.  Tal proposição tem por finalidade atrair, reter e valorizar 
profissionais com um perfil e quantitativo mais condizentes com o porte e a natureza das 
competências desta Pasta; 

- Elaboração de Política de Qualidade de Vida no Trabalho: foi realizado o diagnóstico de 
Qualidade de Vida no Trabalho, com base nas respostas de 505 servidores e estagiários, voltadas 
para as questões de qualidade de vida organizacional e bem-estar/ mal-estar pessoal no MJ. O 
referido diagnóstico irá embasar a elaboração da Política e do Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho do Ministério da Justiça; 

- Gestão por Competências: foram iniciados os mapeamentos de competências técnicas de 
determinadas unidades (Secretaria-Executiva, da Secretaria de Assuntos Legislativos e da Comissão 
de Anistia), com o objetivo de aperfeiçoar a gestão administrativa, direcionar a força de trabalho e 
subsidiar as ações de capacitação;  

- Reestruturação da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação: um processo de 
reestruturação de sua arquitetura organizacional está em andamento, a partir da identificação da 
insatisfação dos clientes internos no atendimento às necessidades por novos e melhores serviços e a 
emergência em restaurar a infraestrutura física e tecnológica do MJ; 

- Participação da Operação “GOL 14”: em virtude da Copa do Mundo FIFA 2014, o CNCP 
participou do evento de capacitação conjunto com a Receita Federal do Brasil, a Federation of 
European Sporting Goods – FESI e a World Customs Organization – WCO. O evento visou o 
compartilhamento das melhores práticas com os servidores da Aduana brasileira a respeito da 
identificação de produtos e artigos esportivos contrafeitos e também sobre os critérios de 
identificação de situações de alto risco; 

- Condução do Projeto “Radiografia da Pirataria”: com a finalidade de realizar o levantamento 
do consumo de produtos piratas em todo o território brasileiro, representantes do IPEA e o CNCP se 
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reuniram com o intuito de debater aspectos técnicos da pesquisa a ser realizada pelo instituto. 
Assim, foram discutidas a metodologia da pesquisa e a minuta de questionário criado pelo referido 
instituto. A ferramenta escolhida para realizar o mapeamento do consumo de produtos piratas e 
contrafeitos foi o Sistema de Informações de Percepções Sociais – SIPS, voltado a dimensionar os 
hábitos de consumo do público alvo. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de abril e 
maio de 2014, sendo seus primeiros resultados a serem apresentados em 2015. Essas informações 
serão importantes para, a partir de tal dimensionamento de consumo, articular as políticas públicas 
mais adequadas para enfrentar o problema; 

- Promoção da campanha “Empreendedor Legal”: encontra-se em fase de tratativas a 
renovação da parceria institucional entre o CNCP e a Associação Brasileira das Empresas de 
Software – ABES, a fim de promover a campanha que tem por objetivo expor os benefícios da 
utilização de software originais para ganho de competitividade e credibilidade no mercado nacional 
e internacional, estimular a regularização da estrutura de TI das empresas nacionais e promover a 
conscientização sobre a necessidade de uso de softwares e hardwares originais; 

- Realização de Acordo de Cooperação entre CNCP e Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE: foram debatidos os termos de acordo de cooperação a ser firmado entre as 
duas instituições, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de promoção da observância dos 
direitos de propriedade intelectual e da concorrência. A minuta do acordo encontra-se em fase de 
ajustes para posterior celebração. 

- Realização do “Evento em Comemoração dos 10 anos do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual”: por ocasião do “Dia Nacional de Combate à 
Pirataria”, realizou-se evento onde foram apresentados esforços realizados pelo Poder Público e 
pelas entidades civis organizadas durante essa década, bem como os desafios futuros e as ações de 
combate à pirataria que devem ser estimuladas. 

Já no âmbito do Gabinete do Ministro, a Ouvidoria do MJ planeja realizar uma pesquisa de 
satisfação como forma de aprimorar a prestação de serviços do órgão. Para tanto, foi elaborado um 
formulário para que todos os servidores possam contribuir com suas percepções, apontando aqueles 
serviços que necessitam de maior atenção e prioridade de melhoria. Assim, será avaliada a 
qualidade dos serviços de limpeza das áreas comuns e banheiros da instituição, além de copeiragem, 
vigilância, transporte, restaurante, manutenção predial, recepção das portarias, suportes em 
tecnologia da informação. 

  Dessa maneira, será possível identificar setores que estão com bom desempenho, e os que 
precisam melhorar em alguns aspectos, para direcionar as soluções de forma mais rápida e eficiente. 
A pesquisa será aplicada no 1º semestre de 2015.  

Em relação aos resultados das ações voltadas aos migrantes, realizadas pela Secretaria 
Nacional de Justiça, destaca-se a publicação da Portaria MJ nº 1.351, de 08 de agosto de 2014, que 
dispõe sobre a desburocratização do procedimento de permanência definitiva e de registro de 
estrangeiros. A referida portaria institui ainda Grupo de Trabalho, com o objetivo de simplificar os 
processos que tratam da situação jurídica de estrangeiros e que tramitam pelo Ministério da Justiça. 

Desta maneira, os pedidos de permanência com base em prole brasileira, casamento, união 
estável, reunião familiar e transformação do Acordo Mercosul, além da prorrogação do visto 
temporário para estudantes,  jornalistas, religiosos, dentre outros, são beneficiados com um 
procedimento mais célere e moderno, evitando a reiteração de atos, além de atender aos preceitos de 
eficiência e eficácia no serviço prestado pelo Estado e respeitar também à premissa constitucional 
do tempo razoável para tramitação dos procedimentos administrativos. 

Registra-se que, anterior ao processo de Desburocratização, o prazo para que o estrangeiro 
obtivesse o documento de identidade correspondia a aproximadamente 2 anos e 6 meses. Após a 
regra de simplificação, o prazo de entrega ficou inferior a 60 (sessenta) dias após o atendimento do 
requerente nas Unidades da Polícia Federal. 
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O procedimento anterior era feito em duas etapas: i) remessa do requerimento ao 
Departamento de Estrangeiros, ligado à SNJ, para análise do pedido e posterior publicação do 
deferimento no Diário Oficial da União; ii) após a publicação, o estrangeiro solicitava o documento 
à Polícia Federal, em um procedimento análogo à etapa precedente. Após a edição da Portaria, todo 
atendimento passou a ser feito, em regra, em apenas uma fase. Se os documentos estiverem de 
acordo com o anexo apensado à referida norma, a Polícia Federal reconhece o direito de 
permanência e confecciona o Documento de Identidade. 

O passivo de processos vem sendo avaliado e reduzido em virtude da desburocratização, bem 
como o número de atendimento (beneficiados) aumentando consideravelmente, sendo que nos 
meses de outubro e novembro, quando a divulgação foi intensificada, o acréscimo registrado foi da 
ordem de 1.000% em relação à média no ano de 2014. Por conseguinte, houve também aumento do 
número de Cédulas de Identidade de Estrangeiros – CIEs emitidas, sendo que no ano de 2014, 
aproximadamente 217.000 documentos foram emitidos, quando a média dos últimos anos era de 
125.000 CIEs. 

Ainda sobre a temática dos migrantes, por meio da Portaria n° 2.162, de 26 de março de 2013, 
foi criada uma Comissão de Especialistas (professores universitários e membros do Ministério 
Público, juristas e cientistas políticos, especialistas em direitos humanos, direito constitucional e 
direito internacional), com a finalidade de apresentar uma proposta de Anteprojeto de Lei de 
Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Ao longo dos anos de 2013 e 2014, a 
Comissão realizou reuniões com a participação de representantes de órgãos do governo, instituições 
internacionais, parlamentares, especialistas e acadêmicos convidados, que estão envolvidos na 
matéria. A Comissão promoveu, ainda, duas audiências públicas com ampla participação de 
entidades sociais e da cidadania. Dessa forma, uma primeira versão do Anteprojeto foi difundida 
entre março e abril de 2014, e submetida à discussão em audiência pública. Com base naquela 
versão, foram recebidas diversas contribuições de entidades públicas e sociais, e também 
individuais de migrantes e de especialistas, além de levar em consideração os comentários da 
Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL.  

 Já com relação aos refugiados, destaca-se que durante o ano, o Comitê Nacional para os 
Refugiados – CONARE realizou, em conjunto com o ACNUR, capacitações com a Polícia Federal 
e sociedade civil para atendimentos aos refugiados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasília e Curitiba. Visando uma melhor integração dos refugiados no Estado do Rio de Janeiro, o 
Comitê deu suporte ao Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados – CEIPAR na 
ampliação da rede de atendimento, trazendo para a atuação na temática dos refugiados a Cruz 
Vermelha do Rio de Janeiro, bem como auxiliando a construção do Plano Estadual de Atenção ao 
Refugiado no Estado, primeiro a ser implementado no País. 

Sobre a temática do enfretamento ao tráfico de pessoas, foi realizada a 1ª Semana de 
Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (de 28 de julho a 1º de agosto de 2014) e 
do Dia Internacional da ONU de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (30 de julho), com diversas 
atividades organizadas pela rede de núcleos e postos, pelo Comitê Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas – CONATRAP e demais parceiros. 

Em dezembro de 2014, Brasília foi sede da IV Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria 
de Tráfico de Pessoas que aprovou o “Segundo Plano de trabalho para combater o tráfico de pessoas 
no hemisfério ocidental 2015-2018” e a Declaração Interamericana de Enfrentamento do Tráfico de 
Pessoas - “Declaração De Brasília”.  

Referente às entidades sociais, em atenção a pedidos de representantes das entidades, foi 
instituído pela Portaria SNJ nº 75/2014, o Grupo de Trabalho para revisar e atualizar o formulário 
do relatório de atividades apresentado anualmente pelas entidades sociais. Participaram das 
discussões representantes das seguintes instituições governamentais e da sociedade civil: 
Confederação Brasileira de Fundações – CEBRAF, Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Associação Nacional de Procuradores e 
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Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social – MPDFT e PROFIS, 
Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais – ABONG e a Controladoria-Geral 
da União – CGU. Trata-se de um avanço no escopo da prestação de informações pelas entidades ao 
Ministério e à sociedade em geral, uma vez que todos os relatórios são públicos e consultáveis. 

No âmbito da classificação indicativa, foi desenvolvida em 2014 a Pesquisa sobre as opiniões 
e os hábitos dos responsáveis por crianças e adolescentes nas cinco regiões do Brasil sobre os temas 
da classificação indicativa, educação para mídia e liberdade de expressão, pelo Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas – IPESPE. Também foi publicada a Portaria MJ nº 
368/2014 que unificou a regulação antes contida em sete portarias, trazendo mais clareza e 
objetividade à temática. Esta portaria contempla a intensa participação da sociedade no debate 
online da classificação indicativa e as diversas sugestões recebidas.  

 O Projeto Classifique, cujo propósito é democratizar e ampliar o controle social e a 
transparência sobre a política pública de Classificação Indicativa, teve a sua primeira seleção 
realizada. Nesta, foram recebidas 384 inscrições, sendo definidos 21 classificadores externos que 
fizeram curso de capacitação para contribuir com a análise da classificação indicativa. Esses 
cidadãos, com formação diversa, de todas as regiões do Brasil, tornaram-se classificadores 
voluntários e passam a contribuir nas atividades de apoio ao monitoramento de jogos e aplicativos e 
de programas de tevê, além de apoio à análise prévia de obras de cinema e DVD. 

Com relação ao fortalecimento e modernização do sistema de justiça, foram criados grupos de 
trabalho, de acordo com o setor e subgrupos/ grupos de trabalho temáticos – GTT correspondentes 
(Previdência e Assistência Social; Servidor Público; Dívida Ativa; Caixa Econômica Federal; GTT 
Telecomunicações; GTT Instituições Financeiras; GTT Varejo) Tais grupos são responsáveis pela 
elaboração de planos de trabalho e pela definição de metas relacionadas aos objetivos da Estratégia 
Nacional de Não Judicialização – ENAJUD, que tem como objetivo promover ações concretas e 
discutir políticas públicas para os setores privado e público com vistas a evitar a judicialização de 
demandas no Poder Judiciário e nos demais órgãos que compõe o Sistema de Justiça, com ênfase no 
uso de técnicas autocompositivas, como a mediação, a conciliação e a negociação. 

Ainda em 2014, foi desenvolvida, em parceria com a Universidade de Brasília, a 1º Oficina 
Nacional de Indicadores de Acesso à Justiça, no âmbito do Projeto Atlas. A Oficina teve como 
objetivo pôr em discussão com a comunidade acadêmica e com órgãos governamentais os 
Indicadores criados no projeto. 

Além disso, destaca-se a participação no Programa Eurosocial II, programa da União 
Européia que tem por objetivo promover o diálogo birregional sobre políticas públicas, de forma a 
contribuir com a coesão social na América Latina. A partir de reuniões para efetivar o programa 
“Casa de Direitos” junto a Justiça Comunitária, foi firmada parceria com o Eurosocial II. Com este 
apoio, foi realizada uma missão oficial à Argentina para o intercâmbio com a experiência dos 
Centros de Acceso a la Justicia – CAJ. Em janeiro de 2014, foi firmada nova cooperação para 
aprimorar o projeto piloto da Casa de Direitos do Rio de Janeiro e replicá-la como política pública 
em nível nacional. Cabe ressaltar que em agosto do mesmo ano, foi instalada a Casa de Direitos em 
Maceió, no bairro Jacintinho. 

No plano de ação da Escola Nacional de Mediação - ENAM, em 2014, foram capacitadas 
8.500 pessoas nos cursos “Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas 
públicas”, “Noções básicas de conciliação e resolução de conflitos para representantes de empresas 
– 1º edição”, além de vários outros oferecidos ao longo do ano. Em 2014, foram realizadas duas 
edições do curso “Noções Básicas de Conciliação e Resolução de Conflitos para Representantes de 
Empresas”. 

Cabe lembrar, que a ENAM tem como objetivo disseminar as técnicas de resolução 
extrajudicial de conflitos, capacitar e aperfeiçoar os operadores do direito, estudantes do direito, 
professores, e agentes de mediação comunitária, bem como membros de outros órgãos, entidades ou 
instituições em que as técnicas de autocomposição sejam pertinentes para a sua atividade. Os 
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cursos, seminários, congressos e outras atividades são realizados em parceria com as demais escolas 
de governo, parceiros do sistema de Justiça e outras instituições públicas e privadas. Além de 
realizar cursos presenciais, são ofertados cursos de ensino à distância sobre o tema. Por fim, cumpre 
mencionar que está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 7.169/2014, que trata 
sobre o marco legal da mediação. 

Adicionalmente, entre as atividades desenvolvidas com foco no tema acesso a Direitos, foi 
lançada pelo Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça – CEJUS, uma comissão para o 
desenvolvimento do IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, além de 6 pesquisas: “Estudo 
sobre Resolução Extrajudicial de Conflitos dos Serviços Regulados por Agências Governamentais”; 
“Estudo sobre Soluções Alternativas para Conflitos Fundiários Agrários e Tradicionais”; “Estudo 
sobre Atuação da Justiça nos Conflitos Fundiários Urbanos”; “Estudo sobre Advocacia Popular”; 
“Estudo sobre Impacto no Sistema Processual dos Tratados Internacionais”; e “Estudo sobre 
Desafios da Transparência no Sistema de Justiça Brasileiro”.  

Já referente ao Programa Brasil Mais Seguro, que busca induzir e promover a atuação 
qualificada e eficiente dos órgãos de Segurança Pública, Sistema de Justiça Criminal e Sistema 
Prisional, para a redução dos índices de violência e criminalidade, foram instituídas, até o momento, 
quatro Câmaras de Monitoramento nos Estados aderentes ao referido Programa (Alagoas, Rio 
Grande do Norte, Sergipe e Paraíba). Dessas, as Câmaras de Alagoas, Rio Grande do Norte e 
Sergipe apresentam atuações destacadas e funcionamento perene. Na área da prevenção, a SRJ 
estimula ainda a instalação de Núcleos de Justiça Comunitária e Casas de Direitos. Já foram 
instalados cinco núcleos de Justiça Comunitária (RN e AL). 
 
4.4. Informações sobre Indicadores de Desempenho Operacional 
 

A Secretaria Executiva, bem como as demais Unidades consolidadas, instituiu e acompanhou 
determinados indicadores para avaliar seu desempenho operacional, de modo a direcionar os 
resultados para ganhos de economicidade, eficácia e eficiência. Algumas áreas, no entanto, não 
instituíram indicadores, mas demonstraram acompanhamento e análise da gestão. 
 

Tabela 9: Indicadores de Desempenho Operacional - CGL/SE 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Número de 
contratos com 
prorrogação 

excepcional de 
vigência 

4 
- 
 

6 
Mensal 

 
Σ de contratos com vigência 

excepcional 

Valor total de 
Restos a Pagar - 

RAP não 
processados 
reinscritos 

R$ 55.656.885,40 - R$ 38.970.603,57 
Anual 

 

Valor total de RAP Não 
Processados reinscritos (em 

R$) 

Percentual de 
pagamentos 
conformes 

realizados pela 
DIOF 

> 98% - 94,2% 
Mensal 
 

(Quantidade de Pagamentos 
conformes/Quantidade de 
Pagamentos Total) x 100  

Percentual de 
processos 

inconsistentes 
devolvidos 

<2% - 2% Mensal 

(Quantidade de Processos 
devolvidos na entrada por 
Unidade /Quantidade de 

Processos Tramitados Total 
por Unidade) x 100  

Índice de viagens 
solicitadas com  >90% - 

Inacessibilidade 
Data Warehouse – 

Mensal 
 

Viagens solicitadas com 10 
dias de antecedência /Total de 
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antecedência 
conforme prazo 

legal 

 
 

DW solicitações  

Índice de 
prestações de 

contas de viagens 
conforme prazo 

legal  
 

>95% 

 
- 

Inacessibilidade 
Data Warehouse – 

DW. 

Mensal 
 

Σ (Data da prestação de 
contas* - Data do retorno da 
viagem) / Total de viagens 

realizadas  
Obs 1: Para os casos em que o 
viajante não prestou contas 
após o retorno, considerar o 
prazo do retorno da viagem até 
o dia da coleta do dado. 

Fonte: CGL 

Ao longo do exercício 2014, a SE acompanhou seus indicadores a fim de verificar o 
desempenho de suas Coordenações, bem como melhorar o processo de tomada de decisão. Cumpre 
destacar que, a partir do novo Regimento Interno da Secretaria Executiva, aprovado pela Portaria 
MJ nº 1.370/2014, de 15 de agosto de 2014, a Coordenação de Suprimento e Serviços – COSEG, 
anteriormente inserida na estrutura da Coordenação-Geral de Logística, migrou para a 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração. Assim, em parceria, as referidas 
Coordenações-Gerais dividiram a consolidação dos indicadores, ficando a CGL responsável pelo 
acompanhamento dos indicadores orçamentários/ financeiros, contratuais e de diárias e passagens. 

Dessa forma, no que tange aos contratos com prorrogação excepcional de vigência, foram 
concentrados esforços para que tais prorrogações não sejam mais necessárias. Até 31 de dezembro 
de 2014, 6 (seis) contratos entraram/ estavam na excepcionalidade.  

Com relação aos restos a pagar não processados reinscritos em 2014, que se refere ao ano de 
2013 e anteriores, o montante inicial foi de R$ 55.656.885,40, restando ao final do exercício, após 
liquidação e cancelamento de R$ 16.686.281,83 ao longo do ano, R$ 38.970.603,57.  

Já os indicadores de viagens solicitadas e prestação de contas, cumpre esclarecer que os dados 
são extraídos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, por meio da ferramenta 
Data Warehouse – DW. Dada a entrada da segunda versão do SCDP em janeiro de 2014, a 
ferramenta DW ficou indisponível quase o exercício inteiro. Após a disponibilização, a área técnica, 
Núcleo de Diárias e Passagens, solicitou as informações ao Ministério do Planejamento, porém até 
o período de fechamento deste relatório não se obteve retorno.  

Ademais, cumpre reforçar que, a partir da publicação da Portaria SE nº 238, de 11 de março 
de 2014, que aprova a norma de serviço que disciplina os procedimentos de viagens nacionais e 
internacionais a serviço, bem como a concessão e prestação de contas de utilização de diária e 
passagens no âmbito desta Pasta, elaborada em consonância com orientações da SLTI/MPOG, têm-
se a expectativa de uma melhoria nos resultados alcançados das metas estabelecidas para os 
referidos índices. 

 
Tabela 10: Indicadores de Desempenho Operacional – CGMA/SE 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Índice de demandas 
atendidas pelo 
Núcleo de 

Engenharia - NE 

Não se 
aplica 

30% 92% Mensal 

Σ (Demandas atendidas 
conforme ANS) / (Nº total de 

demandas) 
 

Onde: 
ANS = Acordo de Nível de 
Serviço 

 
Custos do serviço 
de telefonia móvel 

 

Não se 
aplica 

R$ 30.868,00 R$ 22.259,35 Mensal 
Σ Custo total das linhas de 

telefonia móvel 
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Custo do serviço de 

telefonia fixa 
 

Não se 
aplica 

R$ 84.828,00 R$ 90.239,54  Mensal 
Σ Custo total das linhas de 

telefonia fixa 

 
Índice de bens 
localizados 

 

Não se 
aplica 

- 82,77% Anual 
(Σ Número de bens 

localizados/  
Σ Número total de bens) x 100 

 
Número de bens 
para doação há 

mais de 6 meses no 
depósito 

 

Não se 
aplica 

- - Mensal 

Σ Número de bens para 
doação há mais de 6 meses no 

depósito 
 

Fonte: CGMA 

O indicador relativo ao atendimento das demandas recebidas no Núcleo de Engenharia – NE 
foi de 92%. Cabe ressaltar que algumas ordens de serviços foram canceladas em decorrência de 
demandas que não estavam contempladas contratualmente ou foram solicitadas por usuários não 
autorizados ou em duplicidade, restando, ainda, algumas ordens de serviços pendentes, no aguardo 
de compra de materiais e propostas para a sua execução. 

Referente ao Núcleo de Telecomunicações – NUTEL, os custos com telefonia móvel 
diminuíram em comparação ao ano de 2013, conforme segue: 
 

Tabela 11: Custo de Telefonia 

Custos de Telefonia 

Fixa Móvel 

2013 2014 2013 2014 

R$ 1.322.679,39 R$ 1.082.874,50 R$ 321.696,20 R$ 267.112,29 

Fonte: CGMA 
 

Acerca aos índices relacionados aos bens patrimoniados, o indicador demonstra um nível de 
rastreabilidade de 82,77%. Quanto ao número de bens para doação em estoque, registra-se que está 
sendo implementada uma Comissão de Desfazimento de Bens para classificação daqueles em 
desuso pelo Ministério da Justiça, a fim de que sejam definidos como bens para doação. Além 
disso, houve impedimento de que doações pudessem ser efetuadas em decorrência do ano eleitoral. 
Assim, não há como avaliar a eficácia no desfazimento de bens até o momento. 
 

Tabela 12: Indicadores de Desempenho Operacional – CGRH/SE 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

 
Atos enviados da 

Coordenação de 
Administração de 
Recursos Humanos 

- COARH à 

Coordenação de 
Pagamento e 
Execução 

Orçamentária e 
Financeira de 

Pessoal - COPEOP 
na semana de 
fechamento da 

Não há 
(primeira 
aferição) 

< 30% 
58,16% - 1º sem. 
21,80% - 2º sem. 

Semestral 

(Quantidade de documentos 
remetidos da COARH para 
COPEOP na semana de 
fechamento da folha de 

pagamento / Quantidade de 
documentos remetidos da 

COAH para COPEOP) * 100 
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folha de pagamento 
 

Percentual de 
aposentadorias e 
pensões deferidas 
dentro do prazo 

Não há 
(primeira 
aferição) 

> 60% 
61,54% - 1º sem. 
63,64% - 2º sem. 

Semestral 

(Quantidade de aposentadorias 
concedidas no prazo/ 

Quantidade de aposentadorias 
solicitadas) * 100 

Percentual de 
implementação do 

PAC (cursos 
realizados) 

Não há 
(primeira 
aferição) 

80% 

92,8%, sendo: 
12,07% - 1º trim. 
36,64% - 2º trim. 
35,94% - 3º trim. 
 8,16% - 4º trim. 

Trimestral 
(Valor executado para 

capacitação / valor planejado 
para capacitação) * 100 

Percentual de 
Processos de 
Reposição ao 

Erário concluído 
em até 200 dias 

Não há 
(primeira 
aferição) 

100% 78,98 % Anual 

(Quantidade de processos de 
reposição ao Erário concluídos 
em 200 dias / Quantidade de 
processos de reposição ao 

Erário gerados e instruídos no 
período de janeiro a julho) x 

100 
Fonte: CGRH 

Com relação ao indicador “Atos enviados da COARH/CGRH à COPEOP/CGRH na semana 
de fechamento da folha de pagamento”, identificou-se que metade dos documentos era enviada na 
semana de fechamento da folha, ou seja, com prazo exíguo para implementar todas as rotinas no 
sistema SIAPE. A partir desse resultado, foram aprimoradas as rotinas de trabalho, como a 
solicitação para que os servidores enviem os requerimentos com maior brevidade, de modo que a 2ª 
medição apresentou um resultado melhor. 

Já o indicador “Percentual de aposentadorias e pensões deferidas dentro do prazo”, o 
resultado encontrado foi próximo do índice previsto. 

Quanto ao “Percentual de implementação do PAC (cursos realizados)”, o resultado 
ultrapassou o índice devido à procura de vários cursos de capacitação, principalmente nos temas de 
licitações, contratos, convênios e prestação de contas.  

No entanto, o resultado do indicador “Percentual de Processos de Reposição ao Erário 
concluído em até 200 dias” foi abaixo do previsto, pois não houve prazo hábil para análise e 
conclusão dos processos que ingressaram nos meses de novembro e dezembro de 2014, ficando 
prejudicado o cálculo dos processos concluídos no período apurado. Contudo, essa medição poderá 
ser mais expressiva a partir dos próximos exercícios, quando houver uma série histórica de, no 
mínimo, 3 anos. 
 

Tabela 13: Indicadores de Desempenho Operacional – CGTI/SE 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Índice de 
solicitações 

comuns resolvidas 
em até 20 minutos 

75,58% 83% 76%  Mensal 
(Solicitações resolvidas em até 
20 min./total de solicitações 

resolvidas) x 100 

Índice de 
solicitações 

comuns resolvidas 
21 minutos - 1 hora 

90,75% 87% 91%  

 
Mensal 

(Solicitações resolvidas em até 
1 hora/total de solicitações 

resolvidas) x 100 

Índice de 
solicitações 

comuns resolvidas 
1 - 4 horas 

96,83% 90% 98%  Mensal 
(Solicitações resolvidas em até 
4 horas/total de solicitações 

resolvidas) x 100 

Índice de 
solicitações 

comuns resolvidas 
98,92% 95% 99%  Mensal 

(Solicitações resolvidas em até 
12 horas/total de solicitações 

resolvidas) x 100 
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4 - 12 horas 
Índice de chamados 
comuns resolvidos 
12 horas - 3 dias 

corridos 

99,67% 100% 100%  Mensal 
(Solicitações resolvidas em até 

3 dias/total de solicitações 
resolvidas) x 100 

Fonte: CGTI 
 
A base operacional da governança da Tecnologia da Informação é composta por empresas 

terceirizadas, sendo o controle interno realizado a partir dos acordos de nível de serviço pactuados 
em contrato. Em caso de não cumprimento dos acordos de nível de serviço, a ação corretiva é a 
glosa. Para algumas ocorrências, considerando os casos fortuitos ou força maior, não há incidência 
de glosa.  

No ano de 2014, a empresa responsável pelo atendimento de chamados comuns (suporte 
local) ao usuário conseguiu atingir as metas de atendimento de maneira geral, exceto alguns casos 
em que não foi possível atingir o percentual mínimo exigido para os chamados de até 20 minutos. 
Nesses casos, o atendimento não observou o tempo determinado por diversas razões: interrupções 
frequentes no funcionamento do sistema SICAU – o que geralmente acarreta acúmulo de chamados 
pendentes -  usuário não localizado, deslocamento de chamados entre SLA’s distintos, etc. 

Apesar disso, a empresa não sofreu glosas, por apresentar justificativas que relacionam o não 
atendimento das metas a fatos alheios à governabilidade da contratada. A justificativa do problema 
foi uma complexidade maior que a esperada - número maior de servidores e colaboradores 
terceirizados e consequente aumento do parque computacional do MJ - necessitando, portanto, de 
maior tempo para resolução do chamado. 

Vale ressaltar que os resultados apresentados foram correspondentes ao mês de 12/2014 para 
os chamados de Suporte Local. 
 

Tabela 14: Indicadores de Desempenho Operacional – CA 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Número de 
julgamentos 
realizados 

1.260 1.260 1.590 Anual 
Número de requerimentos 

apreciados no período de um 
ano 

Número de 
processos com 

portaria elaborada 
- - 858 Anual 

Número de portarias 
publicadas no período de um 

ano 
Fonte: Comissão de Anistia 

No exercício de 2014, superou-se em mais de 25% a meta estabelecida para o número de 
requerimentos apreciados: foram 1.590, frente à previsão de 1.260. Foram 551 requerimentos 
apreciados 551 em sessões de turma, 554 em plenárias e 87 em sessões realizadas no âmbito das 
Caravanas da Anistia. Foram também analisados 398 processos de decisão monocrática, o que 
totaliza 1.590 requerimentos apreciados no ano. Cabe ressaltar que, no ano de 2012, foi celebrado 
entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e o então Instituto de 
Desenvolvimento Gerencial (INDG), atual Falconi Consultores de Resultado, um contrato de 
prestação de serviços, com o objetivo de gerar maior agilidade na tomada de decisões e no 
julgamento dos processos de anistia política.  

Para o período entre 2013 e 2015, a Consultoria estimou uma capacidade anual de julgamento 
de 1.800 processos, aos quais deveriam ser somados os processos de decisão monocrática. No 
entanto, tal quantitativo anual foi estimado com base na consecução de algumas ações estruturantes, 
como a digitalização e o recadastramento da totalidade do acervo da Comissão, bem como a 
construção do sistema gerencial SINCA. Como essas ações não foram implementadas 
integralmente, em virtude de dificuldades técnicas e operacionais, aplicou-se um redutor de 30% 
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para esses anos, totalizando uma meta de 1.260 processos para cada exercício. A Comissão de 
Anistia completou a digitalização de 98,3% de seus processos em 2014. 

 Com relação ao número de portarias publicadas, não é possível estabelecer metas para esse 
indicador, tendo em vista que esta atividade envolve fluxos que estão fora da governabilidade da 
área. 

 
Tabela 15: Indicadores de Desempenho Operacional – SNJ 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Tempo médio de 
tratamento do 
pedido na 

Coordenação 
(Matéria Penal) 

0 a 9 dias 04 dias 02 dias Diário Não há 

Tempo médio de 
expedição do 
pedido, após 

assinatura (Matéria 
Penal) 

0 a 4 dias 02 dias 01 dia Diário Não há 

Estoque atual de 
processos para 

análise e cadastro 
(Matéria Civil) 

0 a 350 
processos 

182 
processos 

49 processos Diário Não há 

Prazo para análise 
ao final do mês 
(Matéria Civil) 

0 a 2 dias 02 dias 1,5 dia Diário Não há 

Índice de satisfação 
sobre informações 

prestadas e 
participação no 

foro 

Nota 0 a 5 Nota 03 Nota 05 Bimestral Não há 

Quantidade de 
cursos realizados a 
partir de 2014. 

 

1 a 8 

 

8 

 

10 

 

Trimestral 

Ʃ Curso de Capacitação e 
Treinamento no Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 

Dinheiro realizados. 

Quantidade de 
Certidões Emitidas  

11.945 12.000 12.226 Trimestral 
Ʃ Certidões de regularidade 

emitidas. 

Quantidade de 
Obras 

Classificadas. 
8.861 10.000 9.957 Trimestral Ʃ Obras classificadas. 

Fonte: SNJ 
 

Pode-se verificar que os índices observados superaram o índice previsto, sendo a redução de 
seus respectivos tempos. Com relação aos indicadores de desempenho dos cursos de Capacitação e 
Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro foram realizados, no período de 
novembro de 2013 a outubro de 2014, 10 cursos, sendo que o índice previsto seria o de 8 cursos de 
capacitação. 

A lei 91/35 obriga que todas as entidades credenciadas como Utilidade Pública Federal 
(UPFs) enviem relatório anual de suas atividades ao Ministério da Justiça. O ciclo de envio também 
envolve parte das entidades credenciadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs). Verifica-se que houve uma pequena variação entre o índice de referência e o 
índice de certidões emitidas, o que se justifica pelos novos credenciamentos concedidos durante o 
ano de 2014. 

Ressalta-se que, ainda que a demanda da Classificação Indicativa seja involuntária e dependa 
exclusivamente do mercado, observa-se um aumento razoável de 2013 (índice de referência) para 
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2014 (índice observado) que se justifica com o acréscimo na classificação de jogos eletrônicos e 
obras disponibilizadas pelo Serviço de Acesso Condicionado (TV por assinatura), mercados que 
antes de 2014 não cumpriam 100% com a regulamentação. 
 

Tabela 16: Indicadores de Desempenho Operacional – SAL 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Period. Fórmula de Cálculo 

Percentual de 
portarias 

normativas de 
competência do MJ 

indexadas e 
classificadas. 

- 90% 100% Trimestral 
(Nº de portarias classificadas / 
Nº de portarias publicadas) x 

100 

Emitir opinião 
técnica sobre 

projetos 
normativos de 
interesse do MJ 

- 100% 93% Trimestral 

(Nº projetos de lei; sanções; 
vetos e exposição de motivos 
eleitos de interesse do MJ/ Nº 

de projetos normativos 
analisados) x 100 

Fonte: SAL 

Os indicadores observados compõem a avaliação de desempenho institucional dos órgãos do 
Núcleo Central do Ministério da Justiça para efeitos de pagamento de gratificações, realizada em 
ciclos. O monitoramento é realizado trimestralmente, embora os valores para “índice previsto” e 
“índice observado” são relacionados ao ciclo completo.  

Neste sentido, o indicador “Percentual de portarias normativas de competência do MJ 
indexadas e classificadas” ultrapassou o valor previsto, correspondendo ao observado entre 
Novembro de 2013 a Outubro de 2014. O mesmo indicador, acompanhado entre os meses de 
Novembro de 2014 a Janeiro de 2015, apresentou também resultado de 100%. 

Já o segundo indicador, foi incluído para acompanhamento a partir do ciclo de avaliação 
vigente (Novembro de 2014 a Dezembro de 2015), já tendo alcançado 93%. 
 
4.5. Unidades que tenham firmado Termo de Parceria nos Termos da Lei nº 9.790/99 (Item 
62, Parte B do Anexo II da DN TCU nº 134/2013) 
 
4.5.1. Avaliação do Termo de Parceria Celebrado pela Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro B.4.5.1 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício – Comissão de Anistia 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
a 

E
n
ti
d
ad

e 
P
ar

ce
ir
a CNPJ 06025208000141 

Nome Instituto de Políticas Relacionais - Psicodrama da Cidade 
Âmbito de Atuação (art. 3º da 

Lei nº 9.790/99) 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico / Difusão Cultural 

Regulamento da Contratação 
de Obras e Serviços (art. 14 da 

Lei nº 9.790/99) 

Estabelecido pela própria instituição e publicado no DOU de 
29/11/2010 (p. 214). 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
o 
T
er

m
o 
d
e 

P
ar

ce
ri
a 

Número 774368/2012 
Data Celebração 10/12/2012 

Registrado no SICONV? Sim 
Forma de Escolha da Entidade 

Parceira 
Chamada Pública (resultado publicado no DOU de 05/07/2012, p. 103). 

Objeto Criação de site temático sobre anistia política. 

UJ Parceira 
Nome Ministério da Justiça 

UG SIAFI 200.025 

Período Vigência 
Início 10/12/2012 
Fim 19/12/2014 

Valor Global (em R$ 1,00) Da UJ 266.456,52 
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Da Entidade 2.691,48 

 
In

fo
rm

aç
õe

s 
d
a 
E
n
ti
d
ad

e 
P
ar

ce
ir
a 

CNPJ 79026654000144 
Nome Sociedade DHPAZ - Direitos Humanos para a Paz 

Âmbito de Atuação (art. 3º da 
Lei nº 9.790/99) 

Proteção e Benefícios ao Trabalhador / Relações de Trabalho / 
Empregabilidade / Fomento ao Trabalho / Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arqueológico / Difusão Cultural / Custódia e Reintegração 
Social / Direitos Individuais, Coletivos e Difusos / Assistência aos 
Povos Indígenas / Preservação e Conservação Ambiental / Controle 
Ambiental / Recuperação de Áreas Degradadas / Recursos Hídricos / 
Meteorologia 

Regulamento da Contratação 
de Obras e Serviços (art. 14 da 

Lei nº 9.790/99) 

Estabelecido no Termo de Parceria celebrado. 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
o 
T
er

m
o 
d
e 
P
ar

ce
ri
a Número 779935/2012 

Data Celebração 28/12/2012 
Registrado no SICONV? Sim 

Forma de Escolha da Entidade 
Parceira 

Chamada Pública (resultado publicado no DOU de 05/07/2012, p. 103). 

Objeto 
Produção de livro de testemunhos de perseguidos políticos do Estado 
do Paraná. 

UJ Parceira 
Nome Ministério da Justiça 

UG SIAFI 200.005 

Período Vigência 
Início 28/12/2012 
Fim 30/06/2014 

Valor Global (em R$ 1,00) 
Da UJ 163.251,00 

Da Entidade 1.649,00 

 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
a 

E
n
ti
d
ad

e 
P
ar

ce
ir
a CNPJ 71735591000193 

Nome Associação de Amigos do Arquivo do Estado de São Paulo 

Âmbito de Atuação (art. 3º da 
Lei nº 9.790/99) 

Proteção e Benefícios ao Trabalhador / Patrimônio Histórico, Artístico 
e Arqueológico / Difusão Cultural / Direitos Individuais, Coletivos e 
Difusos / Preservação e Conservação Ambiental 

Regulamento da Contratação 
de Obras e Serviços (art. 14 da 

Lei nº 9.790/99) 

Estabelecido no Termo de Parceria celebrado. 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
o 
T
er

m
o 
d
e 

P
ar

ce
ri
a 

Número 779580/2012 
Data Celebração 28/12/2012 

Registrado no SICONV? Sim 
Forma de Escolha da Entidade 

Parceira 
Chamada Pública (resultado publicado no DOU de 05/07/2012, p. 103). 

Objeto Criação de acervo virtual (“Prontuários do Fundo DEOPS” 

UJ Parceira 
Nome Ministério da Justiça 

UG SIAFI 200.005 

Período Vigência 
Início 28/12/2012 
Fim 30/04/2014 

Valor Global (em R$ 1,00) 
Da UJ 371.402,44 

Da Entidade 6.596,30 

 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
a 

E
n
ti
d
ad

e 
P
ar

ce
ir
a CNPJ 04994930000169 

Nome Instituto Cultura Em Movimento – ICEM 
Âmbito de Atuação (art. 3º da 

Lei nº 9.790/99) 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico / Difusão Cultural 

Regulamento da Contratação 
de Obras e Serviços (art. 14 da 

Lei nº 9.790/99) 

Estabelecido no Termo de Parceria celebrado. 

s d
o 

T
e r m Número 792200/2013 
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Data Celebração 18/12/2013 
Registrado no SICONV? Sim 

Forma de Escolha da Entidade 
Parceira 

Chamada Pública (resultado publicado no DOU de 27/09/2013, p. 108). 

Objeto Sessões itinerantes de cinema seguidas de debate. 

UJ Parceira 
Nome Ministério da Justiça 

UG SIAFI 200.005 

Período Vigência 
Início 18/12/2013 
Fim 19/12/2014 

Valor Global (em R$ 1,00) 
Da UJ 345.648,60 

Da Entidade 3.491,40 

 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
a 

E
n
ti
d
ad

e 
P
ar

ce
ir
a 

CNPJ 10289112000168 
Nome Instituto Ensaio Aberto – IEA 

Âmbito de Atuação (art. 3º da 
Lei nº 9.790/99) 

Assistência ao Idoso / Assistência ao Portador de Deficiência / 
Assistência à Criança e ao Adolescente / Assistência Comunitária / 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico / Difusão Cultural / 
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

Regulamento da Contratação 
de Obras e Serviços (art. 14 da 

Lei nº 9.790/99) 

Estabelecido no Termo de Parceria celebrado. 

In
fo
rm

aç
õe

s 
d
o 
T
er

m
o 
d
e 
P
ar

ce
ri
a Número 793174/2013 

Data Celebração 19/12/2013 
Registrado no SICONV? Sim 

Forma de Escolha da Entidade 
Parceira 

Chamada Pública (resultado publicado no DOU de 27/09/2013, p. 108). 

Objeto 
Exposição fixa sobre a atmosfera cultural do Brasil entre os anos 60 e 
70. 

UJ Parceira 
Nome Ministério da Justiça 

UG SIAFI 200.005 

Período Vigência 
Início 19/12/2013 
Fim 19/12/2014 

Valor Global (em R$ 1,00) 
Da UJ 349.873,60 

Da Entidade 0,00 

 
4.5.2. Valores Repassados em Razão de Termos de Parceria Firmados 
 
Quadro B.4.5.2.1 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de parceria 

Identificação da Entidade Parceira 
Nome Instituto Ensaio Aberto – IEA 
CNPJ 10289112000168 

Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00) 
No Primeiro Semestre No Segundo Semestre 

Janeiro R$ 349.873,60 Julho - 
Fevereiro - Agosto - 

Março - Setembro - 
Abril - Outubro - 
Maio - Novembro - 

Junho - Dezembro - 
Total R$ 349.873,60 Total  

 
Quadro B.4.5.2.2 – Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios antecedentes ao de referência 

Exercícios 
Quantidade de Termos 

Vigentes 
Montante Repassado no Exercício 

(em R$ 1,00) 
2013 2 R$ 349.873,60 
2012 3  

 



128 

 

4.5.3. Estrutura de Acompanhamento dos Resultados dos Termos de Parceria Firmados 
 
Quadro B.4.5.3.1 – Composição da Comissão de Avaliação do Resultado da Parceria (Art. 11, §1º da Lei nº 
9.790/99) 

Membros da Comissão 
Ato de Designação 

Nome CPF 
Órgão que 
Representa 

Renata Barreto Preturlan 35216014802 MJ Portaria nº 965, de 24/09/2014 (coordenadora) 
Elton Carlota Sampaio 03340054347 MJ Portaria nº 13, de 17/10/2014 (fiscal) 

 
Quadro B.4.5.3.2 - Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 

CNPJ da Entidade 
Parceira 

Data da 
Apresentaçã
o das Contas 

Período de Referência  
Situação da Análise* Decisão** 

Data Início Data Fim 

04994930000169 02/06/2014 10/12/2012 09/12/2013 Não iniciada  
79026654000144 05/11/2014 28/12/2012 30/06/2014 Não iniciada  
71735591000193 26/05/2014 28/12/2012 30/04/2014 Não iniciada  

*Situação da Análise: 
▪ Concluída 
▪ Em andamento 
▪ Não iniciada 

**Decisão: 
▪ Aprovada 
▪ Reprovada 
▪ Em exigência 

 
4.5.4. Avaliação dos Resultados Obtidos com a Parceria 
 

Os termos de parceria da Comissão de Anistia não passam por avaliação parcial de resultados, 
já que possuem vigência relativamente curta (12 meses). Durante a execução, a avaliação de 
desempenho dos projetos é feita com base no acompanhamento e fiscalização da execução, por 
meio de relatórios mensais de execução, fiscalizações in loco, SICONV, contatos telefônicos e por 
e-mail, em atendimento às determinações legais. Após a conclusão da execução dos projetos, a 
mensuração de indicadores de resultado é feita no momento da análise da prestação de contas do 
projeto. Por esse motivo, constam abaixo os indicadores avaliados para os termos de parceria cujas 
contas foram analisadas no exercício de 2014. 

 Cabe ressaltar que os indicadores listados são dedutíveis nos termos de parceria a partir da 
enunciação do objeto e dos produtos de cada parceria. 

 
Quadro B.4.5.4 – Demonstrativo dos indicadores pactuados com a Entidade Parceira 

Identificação da Entidade Parceira 
Nome Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade CNPJ 03947908/0001-03 

Caracterização do Indicador 1 
Nome Produção de filme sobre período da ditadura e atuação da Comissão de Anistia 

Fórmula de Cálculo Filme finalizado 
Unidade de Medida Minutos 

Periodicidade de 
Medição 

Ao final do termo de parceria 

Aferição dos Resultados do Indicador 1 

Meta do Exercício 
Pactuada 1 filme de 70 minutos 
Realizada 1 filme de 107 minutos 

% Realização 100% 
% de Realização da 
Meta de Exercícios 
Anteriores 

Exercícios 
2013 (não mensurado) 

2012 
(não mensurado) 

Análise do Indicador 1 Indicador revela o atingimento dos objetivos do projeto, em consonância com a 
aprovação de prestação de contas. 
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Identificação da Entidade Parceira 

Nome 
Associação de Amigos do Arquivo do Estado de São 
Paulo 

CNPJ 71735591/0001-93 

Caracterização do Indicador 1 
Nome Prontuários disponibilizados 

Fórmula de Cálculo 
Número de prontuários identificados, digitalizados e disponibilizados do acervo do 
Arquivo do Estado de São Paulo 

Unidade de Medida Prontuários 
Periodicidade de 

Medição 
Ao final do termo de parceria 

Aferição dos Resultados do Indicador 1 

Meta do Exercício 
Pactuada 7 mil prontuários 
Realizada 11.666 prontuários 

% Realização 166% 
% de Realização da 
Meta de Exercícios 
Anteriores 

Exercícios 
2013 (não mensurado) 

2012 
(não mensurado) 

Análise do Indicador 1 Indicador revela o atingimento dos objetivos do projeto, em consonância com a 
aprovação de prestação de contas. 

Caracterização do Indicador 2 
Nome Fichas remissivas disponibilizadas 

Fórmula de Cálculo 
Número de fichas remissivas identificadas, digitalizadas e disponibilizadas do acervo do 
Arquivo do Estado de São Paulo 

Unidade de Medida Fichas remissivas 
Periodicidade de 

Medição 
Ao final do termo de parceria 

Aferição dos Resultados do Indicador 2 

Meta do Exercício 
Pactuada 170 mil fichas 
Realizada 181.945 fichas 

% Realização 107% 
% de Realização da 
Meta de Exercícios 
Anteriores 

Exercícios 
2013 (não mensurado) 

2012 
(não mensurado) 

Análise do Indicador 2 Indicador revela o atingimento dos objetivos do projeto, em consonância com a 
aprovação de prestação de contas. 

 
  



Não se aplica.
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

O objetivo do presente capítulo é apresentar por meio de alguns tópicos, informações de como 
a Secretaria Executiva e suas unidades consolidadas realizam a gestão da execução orçamentária e 
financeira. Contempla informações referentes ao item 6, subitens 6.1 a 6.8, da Portaria TCU nº 
90/2014. Assim, tanto o capítulo quanto seus respectivos subitens foram renumerados para 
sequência do relatório. 

 O subitem 5.1 apresenta a demonstração da execução das despesas, seguido do subitem 5.2, 
que traz informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, contemplando a 
classificação a publicidade institucional, e demonstrando seus principais resultados. 

 No subitem 5.3 é realizada a, contabilizados ou não, sem respectivo crédito autorizado no 
orçamento. Já no subitem 5.4 é feita a demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de 
exercícios anteriores. 

 O subitem 5.5 traz informações sobre transferências de recursos mediante convênio, contrato 
de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos. 

 Já no subitem 5.6 são demonstrados informações sobre suprimento de fundos, contas 
bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal. 

 Cabe ressaltar que, de acordo com a estrutura dos conteúdos do relatório de gestão 
estabelecida no novo sistema de prestação de contas (e-contas), o item 11, especificamente o 
subitem 11.5, deverá ser inserido neste capítulo. No entanto, informa-se que o mencionado subitem 
foi realocado para o Anexo II do presente relatório.   

 Por fim, cabe ressaltar que algumas informações solicitadas na Portaria TCU nº 90/2014 não 
foram contemplados no capítulo. Os subitens 6.3 (demonstração de eventuais passivos reconhecidos 
no exercício de 2014) e 6.7 (trata das informações sobre renúncias de receitas) não possuem 
aplicabilidade por não apresentarem valores para o referido exercício. Já o subitem 6.8 (discorre 
sobre a gestão de precatórios) não se aplica pela natureza da UJ. 
 
5.1. Programação e Execução das Despesas 
5.1.1. Programação das Despesas 
 
Quadro A.5.1.1 – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça Código UO: 30101  UGO: 200094 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 3- Outras Despesas Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  311.934.181,00    232.836.542,65  

C
R
É
D
IT

O
S
 

Suplementares 23.168.416,00    5.146.558,00  

Especiais 
Abertos       

Reabertos       

Extraordinários 
Abertos     6.200.000,00  

Reabertos       

Créditos Cancelados     -24.717.495,00  

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A) 335.102.597,00    219.465.605,65  

Dotação final 2013(B) 329.103.267,00    255.869.095,00  

Variação (A/B-1)*100 1,82  -14,23  

Origem dos Créditos Grupos de Despesa Capital 9 - Reserva de 
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Orçamentários 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização da 
Dívida 

Contingência 

DOTAÇÃO NICIAL 104.366.132,39        

C
R
É
D
IT

O
S
 

Suplementares 19.731.495,00        

Especiais 
Abertos         

Reabertos         

Extraordinários 
Abertos         

Reabertos         

Créditos Cancelados -3.188.558,00        

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A) 120.909.069,39        

Dotação final 2013(B) 42.308.662,00        

Variação (A/B-1)*100 185,7785231    

 
5.1.1.1. Análise Crítica 
 

No ano de 2014 foi necessário abrir crédito extraordinário em virtude do aumento do fluxo de 
migrantes em situação de vulnerabilidade no país, em especial haitianos, o que ocasionou uma 
demanda não prevista e extraordinária, sendo imprescindível a abertura do crédito para dar vazão às 
demandas de atendimento de estados e municípios a essa população. 

Foi disponibilizado crédito suplementar no grupo de despesa de capital que foi aplicado na 
aquisição de equipamentos visando a modernização da rede de Tecnologia da Informação do 
Ministério da Justiça. 

Ocorreu uma alteração de crédito por iniciativa da Comissão de Anistia. Os recursos foram 
originários de emenda parlamentar, e haviam sido propostos para a realização de projetos 
educativos da Comissão, entre os quais as Caravanas da Anistia. Entretanto, tendo em vista a 
viabilidade do estabelecimento de parcerias para a redução de custos das Caravanas e, por outro 
lado, a necessidade de incrementar o repasse de capital para a continuidade das obras de 
implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil, solicitou-se a alteração do grupo de 
despesa. 

Para atender as atuais necessidades da Unidade, houve necessidade de suplementar a dotação 
inicial das despesas de pessoal. 
 
5.1.2. Movimentação de Créditos Interna e Externa 
 
Quadro A.5.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos             

Recebidos 

200.330 200.005 06181207088550001     2.991.487,40  

200.330 200.005 06181207088580001     2.881.879,26  

200.248 200.005 0618320707U230001     1.080.404,93  

200.400 200.005 14422202023340001     2.937.615,91  
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Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 
da Dívida 

Concedidos             

Recebidos 
200.330 200.005 06181207088550001 88.916.434,98      

200.248 200.005 0618320707U230001 30.560.000,00      

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 

200.005 200.336 06122211220000001     2.268.032,30  

200.005 194.088 06122211220000001     675.115,37  

200.005 200.333 06122211220000001     173.000,00  

Recebidos 

200.401 200.005 14422202060670001      30.000,00  

200.333 200.005 14122211220000001     1.930.784,06  

200.333 200.005 14421207020UG0001      741.789,92  

200.333 200.005  14421207020UH0001      530.165,86  

200.333 200.005 14421207020WS0001      3.657.682,94  

200.331 200.005 06128207023200001      4.644.794,81  

200.331 200.005 06181207020IC0001      1.337.372,11  

200.331 200.005 06181207020ID0001      41.442.091,04  

200.242 200.005  0618120702B000001      27.522.377,85  

200.246 200.005 14422206020IE0001      2.003.996,30  

200.242 200.005 18125203663070001      5.076.000,00  

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 
da Dívida 

Concedidos             

Recebidos 

200.331 200.005 06181207020IC0001  7.817.493,00      

200.331 200.005 06181207020ID0001  22.349.991,00      

200.242 200.005  0618120702B000001  3.481.282,00      

 
Quadro A.5.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 

200.005  154.019   06183207014UY0001      4.549.608,65  

200.006  170009 06122211220000001     7.252,80  

200.005  153103 06122211220000001     545.090,34  

200.005  154.040  14422202089460001      424.526,00  

200.005  115.406  14422202089460001      959.560,21  

200.005  154.019  14422202089740001      1.065.482,00  
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200.005  154.040  14422202089740001      1.178.819,94  

200.005  240.005   14422202020I70001      1.492.158,06  

200.005  240.005  14422202020I77001      4.103.134,58  

200.005  240.005   14422202089460001      39.000,00  

200.005  113.601  14031211227330001      1.000.000,00  

200.005  113.601  14422202089740001      121.402,82  

200.006  110.174  06122211220000001     12.549,23  

Recebidos 

110.319  200.001  04131210120170001      5.852.690,46  

290.001  200.005   03422202027250001     2.402,29  

420.008  200.005   13128210745720001      7.033,25  

200.016  200.006   14122210209HB0001  480.995,67      

200.016  200.006   14122210220000001     1.940.641,47  

200.016  200.006   14122210220TP0001  18.609.194,55      

200.016  200.006  14301210220040001      92.323,99  

200.016  200.006  14301210220100001      24.120,00  

200.016  200.006  14301210220110001      25.000,00  

200.016  200.006  14301210220120001      681.707,08  

238.012  200.006  14122210309HB0001  257.652,12      

238.012  200.005  14122210320000001      690.521,90  

238.012  200.006  14122210320000001      303.731,84  

238.012  200.006  14122210320TP0001  7.590.635,41      

238.012  200.006  14301210320040001      38.276,00  

238.012  200.006  14301210320040001      58.649,58  

238.012  200.006  14301210320100001      4.135,00  

238.012  200.006  14301210320110001      10.201,24  

238.012  200.006  14301210320120001      226.292,73  

238.012  200.005   14422203464400001      341.910,91  

238.012  200.006   144222034210H0001     215.451,98  

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 
da Dívida 

Concedidos 

200.005  153.062   14422202089462408  392.000,00      

200.005  153.062  14422202089460001  7.000.000,00      

200.005  154.019   06183207014UY0001  399.298,50      

 
5.1.3. Realização da Despesa 
5.1.3.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 
 
Quadro A.5.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 
Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça   Código UO: 30101 UGO: 200094  

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 
2014 2013 2014 2013 

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

64.347.923,90 70.578.218,70 64.341.385,68 70.094.640,42 

a)    Convite  - -  -  - 
b)    Tomada de Preços 3.598,11  - 3.598,11   - 
c)     Concorrência 21.286.414,14  16.777.043,26  21.286.414,14  16.777.043,26  
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d)    Pregão  43.057.911,65  53.801.175,44  43.051.373,43  53.317.597,16  
e)     Concurso  - -  -  - 
f)     Consulta  - -  -  - 
g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas  - -  -  - 
2.     Contratações Diretas (h+i) 30.562.417,37  34.084.295,50  30.562.417,37  34.082.637,75  

h)     Dispensa 26.683.418,59  19.540.283,07  26.683.418,59  19.538.625,32  
i)    Inexigibilidade 3.878.998,78  14.544.012,43  3.878.998,78  14.544.012,43  

3.     Regime de Execução Especial 275,00  3.768,64  275,00  3.768,64  
j)      Suprimento de Fundos 275,00  3.768,64  275,00  3.768,64  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 4.519.136,68  207.415.197,37  4.519.136,68  206.723.088,28  
k)      Pagamento em Folha 228.466.336,21 203.643.292,47  227.681.265,27 202.951.183,38  
l)    Diárias 4.519.136,68  3.771.904,90  4.519.136,68  3.771.904,90  

5.     Outros 11.760.476,86  20.601.502,59  11.555.976,86  20.318.358,23  
6.     Total (1+2+3+4+5) 111.190.229,81  332.682.982,80  110.979.191,59  331.222.493,32  
 
5.1.3.2. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 
Diretamente pela UJ 
 

Quadro A.5.1.3.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – Créditos 
Originários 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 200005 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 
1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 62.547.520,59  65.967.508,02  62.547.520,59  65.954.319,78  

a)    Convite -   - -  -  

b)    Tomada de Preços -   - -  -  

c)     Concorrência 20.265.943,38  14.552.599,83  20.265.943,38  14.552.599,83  

d)    Pregão  42.281.577,21  51.414.908,19  42.281.577,21  51.401.719,95  

e)     Concurso -   - -  -  

f)     Consulta -   - -  -  
g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas -   - -  -  

2.     Contratações Diretas (h+i) 28.991.758,48  29.677.243,51  28.991.758,48  29.677.243,51  

h)     Dispensa 25.521.827,98  19.258.323,19  25.521.827,98  19.258.323,19  

i)    Inexigibilidade 3.469.930,50  10.418.920,32  3.469.930,50  10.418.920,32  

3.     Regime de Execução Especial 125,00  3.169,54  125,00  3.169,54  

j)      Suprimento de Fundos 125,00  3.169,54  125,00  3.169,54  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 2.211.849,36  205.766.120,78  2.211.849,36  205.074.011,69  

k)      Pagamento em Folha 228.466.336,21  203.643.292,47  227.681.265,27  202.951.183,38  

l)    Diárias 2.211.849,36  2.122.828,31  2.211.849,36  2.122.828,31  

5.     Outros 7.878.625,04  18.579.520,41  7.878.625,04  18.296.376,05  

6.     Total (1+2+3+4+5) 101.629.878,47  319.993.562,26  101.629.878,47  319.005.120,57  
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5.1.3.3. Despesas por Grupos e Elementos de Despesa – Créditos Originários - Total 
 
Quadro A.5.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 200094 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

11 - Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil 

176.282.256,92  159.691.911,62  175.885.072,89  159.691.911,62  397.184,03    175.877.747,30  159.607.390,32  

1 – Aposentadoria, RPPS, 
Reser. Remuner. e 
Refor.Militar 

73.969.056,26  74.705.831,37  73.969.056,26  74.705.831,37      73.969.056,26  74.705.831,37  

3 - Pensões do RPPS e do 
Militar 

45.633.909,49  44.234.698,16  45.583.069,05  44.234.698,16  50.840,44    45.583.069,05  44.234.698,16  

Demais elementos do grupo 37.197.605,84  34.858.297,57  37.050.791,37  34.858.297,57  146.814,47    36.688.818,74  34.250.710,28  

2. Juros e Encargos da 
Dívida 

-  -  - - - - - - 

3. Outras Despesas 
Correntes 

                

39 - Outros serviços de 
terceiros - PJ 

125.856.109,54  140.497.630,77  86.291.588,71  94.263.445,11  39.564.520,83  46.234.185,66  86.291.588,71  93.791.697,30  

41 - Contribuições - fundo a 
fundo 

10.631.773,96  7.806.900,25  5.885.890,80  1.290.597,68  4.745.883,16  6.516.302,57  5.885.890,80  1.290.597,68  

46 - Auxílio-alimentação 8.774.883,49  8.596.878,42  8.774.883,49  8.596.878,42      8.774.883,49  8.596.878,42  

Demais elementos do grupo 37.380.990,50  49.467.796,16  27.254.767,83  38.896.948,96  10.126.222,67  10.570.847,20  27.043.498,11  38.613.504,62  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
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52 - Equipamentos e material 
permanente 

25.403.856,35  2.975.663,05  110.497,82  1.197.563,05  25.293.358,53  1.778.100,00  110.497,82  1.184.374,81  

39 - Outros serviços de 
terceiros - PJ 

8.836.426,79  1.600.257,62  39.545,00  664.845,92  8.796.881,79  935.411,70  39.545,00  664.845,92  

51 - Obras e instalações 7.392.000,00  6.215.300,00  1.396.723,11  2.224.443,43  5.995.276,89  3.990.856,57  1.396.723,11  2.224.443,43  

Demais elementos do grupo 4.669.735,83  1.338.232,63  339.911,00    4.329.824,83  1.338.232,63  339.911,00    

5. Inversões Financeiras  - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida  - - - - - - - - 

 
5.1.3.4. Despesas do Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados Diretamente pela UJ 
 
Quadro A.5.1.3.4 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários 

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 200094 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

11 - Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil 

176.282.256,92  159.691.911,62  175.885.072,89  159.691.911,62  397.184,03    175.877.747,30  159.607.390,32  

1 – Aposentadoria, RPPS, 
Reser. Remuner. e Refor. 
Militar 

73.969.056,26  74.705.831,37  73.969.056,26  74.705.831,37      73.969.056,26  74.705.831,37  

3 - Pensões do RPPS e do 
militar 

45.633.909,49  44.234.698,16  45.583.069,05  44.234.698,16  50.840,44    45.583.069,05  44.234.698,16  

Demais elementos do grupo 37.197.605,84  34.858.297,57  37.050.791,37  34.858.297,57  146.814,47    36.688.818,74  34.250.710,28  

2. Juros e Encargos da 
Dívida 

-  - - - - - - - 

3. Outras Despesas 
Correntes 
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39 - Outros serviços de 
Terceiros - PJ 

118.739.863,79  131.283.587,97  84.863.465,09  90.558.832,84  33.876.398,70  40.724.755,13  84.863.465,09  90.558.832,84  

41 - Contribuições - fundo a 
fundo 

9.394.326,16  7.806.900,25  4.648.443,00  1.290.597,68  4.745.883,16  6.516.302,57  4.648.443,00  1.290.597,68  

46 - Auxílio-Alimentação 8.774.883,49  8.596.878,42  8.774.883,49  8.596.878,42      8.774.883,49  8.596.878,42  

Demais elementos do grupo 27.106.592,73  24.220.629,51  23.132.537,01  21.893.387,76  3.974.055,72  2.327.241,75  23.132.305,50  21.610.243,40  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52 - Equipamentos e Material 
Permanente 

25.006.752,85  1.888.107,05  62.227,32  1.192.123,05  24.944.525,53  695.984,00  62.227,32  1.178.934,81  

39 - Outros serviços de 
Terceiros - PJ 

8.834.231,79  1.600.257,62  37.350,00  664.845,92  8.796.881,79  935.411,70  37.350,00  664.845,92  

41 - Contribuições - fundo a 
fundo 

4.669.735,83  1.338.232,63  339.911,00    4.329.824,83  1.338.232,63  339.911,00    

5. Inversões Financeiras -  - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida -  - - - - - - - 
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5.1.3.5. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 
 
 

Quadro A.5.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 
1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 3.366.597,70  38.545.699,00  3.366.597,70  38.545.699,00  

a)    Convite -  -  -  -  

b)    Tomada de Preços -  -  -  -  

c)     Concorrência -  -  -  -  

d)    Pregão  3.366.597,70  38.545.699,00  3.366.597,70  38.545.699,00  

e)     Concurso -  -  -  -  

f)     Consulta -  -  -  -  
g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas -  -  -  -  

2.     Contratações Diretas (h+i) 7.329.109,34  6.387.859,41  7.329.109,34  6.387.859,41  

h)     Dispensa 7.161.287,00  6.244.664,86  7.161.287,00  6.244.664,86  

i)    Inexigibilidade 167.822,34  143.194,55  167.822,34  143.194,55  

3.     Regime de Execução Especial - - - -  

j)      Suprimento de Fundos -  -  -  -  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 569.866,42  22.826.348,06  569.866,42  22.424.188,29  

k)      Pagamento em Folha 19.993.769,64  22.453.216,18  19.993.769,64  22.051.056,41  

l)    Diárias 569.866,42  373.131,88  569.866,42  373.131,88  

5.     Outros 2.183.385,27  3.276.362,31  2.183.385,27  3.276.362,31  

6.     Total (1+2+3+4+5) 13.448.958,73  71.036.268,78  13.448.958,73  70.634.109,01  
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5.1.3.6. Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa 
 
Quadro A.5.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1. Pessoal - - - - - - - - 

2. Juros e Encargos da Dívida 
 - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes   

    

    

    

  
39 - Outros serviços de Terceiros - 
PJ 

7.116.245,75 7.800.231,83 1.428.123,62 3.057.686,70 5.688.122,13 4.742.545,13 1.428.123,62 2.585.938,89 

20 - Auxílio Financeiro a 
Pesquisadores 

5.561.181,94 6.973.650,30 891.799,94 704.450,00 4.669.382,00 6.269.200,30 687.299,94 704.450,00 

14 - Diárias - Pessoal Civil 1.734.203,25 1.466.254,59 1.734.203,25 1.466.254,59 
  

1.734.203,25 1.466.254,59 

Demais elementos do grupo 4.216.460,38 6.506.829,82 2.733.675,43 5.066.353,47 1.477.784,95 1.440.476,35 2.727.137,22 5.066.053,49 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

51 - Obras e Instalações 7.392.000,00  6.215.300,00  1.396.723,11  2.224.443,43  5.995.276,89  3.990.856,57  1.396.723,11  2.224.443,43  

52 - Equipamentos e Material 
Permanente 

397.103,50  359.964,00  48.270,50  4.440,00  348.833,00  355.524,00  48.270,50  4.440,00  

39 - Outros serviços de Terceiros - 
PJ 

2.195,00    2.195,00        2.195,00    

5. Inversões Financeiras  - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida - - - - - - - - 
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5.1.3.7. Análise Crítica da Realização da Despesa  
 

Registra-se que não houve alterações significativas ocorridas no exercício. Os volumes 
significativos de dispensas e inexigibilidades se devem, basicamente, aos Programas 
Governamentais, dada a natureza específica das contratações, como por exemplo, “Crack é possível 
vencer” e “Brasil Mais Seguro”. 

Por força do Decreto nº 4.939, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, a 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça operacionaliza para as 
Secretarias de Direitos Humanos – SDH e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, 
ambas da Presidência da República, a execução orçamentária das ações de pagamento de pessoal, 
de contribuição previdenciária e de benefícios (auxílios transporte e alimentação, assistência pré-
escolar), além das bolsas de estágio. Por isso, recebeu no exercício de 2014 movimentações. Assim 
foi considerado o valor líquido das descentralizações, deduzidas as devoluções e cancelamentos. 

Ressalta-se, também, que por meio da Portaria Conjunta nº 1.280, de 30 de julho de 2014, o 
Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) 
resolveram transferir para aquela Secretaria a responsabilidade pela execução das atividades e 
procedimentos administrativos relativos à Folha de Pagamento no Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos – SIAPE. O prazo estabelecido na citada Portaria, para 
transferência das atividades, foi de 90 (noventa) dias, contados a partir de 31 de julho. Todavia, a 
gestão orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, cuja 
operacionalização está respaldada no Decreto nº 4.939, de 29 de dezembro de 2003, somente seria 
cessada após a realização da reforma administrativa do cadastro dos servidores no SIAPE, prevista 
para o final de janeiro de 2015, conforme previsão da Secretaria de Gestão Pública do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
5.2. Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda 
 

Quadro A.5.2 – Despesas com Publicidade 

Publicidade 

Programa/Ação orçamentária Valores 
empenhados 

Valores pagos 

Institucional  -  -  - 

Legal  -  -  - 

Mercadológica  -  -  - 

Utilidade pública Programa 2112/ Ação orçamentária 4641 18.807.693,99 18.358.925,04 

 
 O Ministério da Justiça veiculou no ano de 2014 ações publicitárias que visavam tornar 
conhecidos direitos legalmente assegurados, com prévia aprovação da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência de República – SECOM. As principais ações de publicidade desenvolvidas 
foram: 

- Semana Nacional de Trânsito: em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN, com o objetivo de conscientizar o motorista e o pedestre sobre as consequências das 
suas decisões nas vias públicas tanto para a sua própria vida como para as dos outros, mostrando 
que o trânsito é uma responsabilidade coletiva, além de alertar o motorista sobre a necessidade de 
conduzir o veículo de maneira segura. 

- Ligue 132 – Campanha Crack: A Campanha visa divulgar a atuação do “Serviço Nacional 
de Orientações e Informações sobre Drogas, Ligue 132”, uma das linhas de atuação do programa 
“Crack, é possível vencer”, do governo federal, que tem como objetivo prevenir o uso de drogas no 
país. 
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 - Campanha Carnaval: com a proximidade do Carnaval, quando aumenta o consumo de 
bebidas alcoólicas, o MJ lançou a campanha para conscientizar quem tem menos de 18 anos sobre 
os malefícios do álcool. Com o mote “Bebeu, perdeu”, a iniciativa também visou sensibilizar os 
comerciantes a não vender o produto para crianças e jovens – prática criminosa que, de acordo com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA pode ser punida com até quatro anos de prisão e 
multa. 

 
5.3. Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 

Quadro A.5.3 – 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 69.084.444,39  39.085.094,09  -454.319,51  29.545.030,79  

2012 29.142.806,35  1.243.986,44  -1.462.004,73  26.436.815,18  

2011 551.788,86  231.859,00  -  319.929,86  

2010 2.190.655,08  -  -914.871,55  1.275.783,53  

2009 414.680,04  --  -254.295,50  160.384,54  

Restos a Pagar Processados  

Ano de 
Inscrição 

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

2013 1.460.189,00  1.447.000,76  -13.188,24  0,00  

2012 5.800,00  5.300,00  -  500,00  

2011 2.005.255,10  -  -  2.005.255,10  

2010 -  -  -   - 

2009 2.215,26  -  -  2.215,26  

 
5.3.1. Análise Crítica 
 
 É importante ressaltar que, no que diz respeito a Restos a Pagar não processados de exercícios 
anteriores, o valor liquidado informado deu suporte à realização, em 2014, de diversos serviços e 
produtos, tais como a realização de projetos em parceria com entidades da sociedade civil e a 
execução de obras do Memorial da Anistia Política do Brasil.  
 Os atuais valores ainda inscritos em Restos a Pagar são necessários para assegurar o 
cumprimento de despesas empenhadas ainda pendentes de liquidação e pagamento.  
 Cabe ressaltar que existem pagamentos pendentes de decisões jurídicas. 
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5.4. Transferência de Recursos 
5.4.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
 
Quadro A.5.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência                                                                           Posição em 31.12.2014                                 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério da Justiça 

CNPJ: 00.394.494/0001-36 UG/GESTÃO: 200005/00001 - CGL (*SRJ, **SNJ, ***CA) 

Informações sobre as Transferências 

Modal. 
Nº do 

instrument
o 

Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência Sit. da 

transf. Global Contrapartida No Exercício 
Acumulado até 
o Exercício 

Início Fim 

3 
BRA 
08/021 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD 

R$ 11.587.783,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.149.116,65 1/10/2008 31/12/2014 1 

3 674523 Universidade Federal de Minas Gerais R$ 7.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.433.611,19 16/6/2009 8/10/2014 1 

1 759394 Instituto Pauline Reichstul R$ 288.217,87 R$ 4.627,50 R$ 0,00 R$ 283.590,37 21/12/2011 28/2/2014 1 

1 759260 
Intercambio, Informações, Estudos e 
Pesquisas 

R$ 179.343,33 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 166.902,00 21/12/2011 31/12/2014 1 

1 773823 
Agência Livre para a Informação, 
Cidadania e Educação - Alice 

R$ 632.580,00 R$ 6.335,00 R$ 124.245,00 R$ 502.000,00 10/12/2012 30/6/2015 1 

1 773822 Centro de Imprensa, Assessoria e Radio R$ 474.771,00 R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 454.371,00 10/12/2012 19/12/2014 1 

1 773853 
Instituto de Comunicação, Estudos e 
Consultoria - Primeiro Plano 

R$ 607.500,00 R$ 6.075,00 R$ 120.285,00 R$ 601.425,00 10/12/2012 28/11/2014 1 

1 774405 Associação 64/68-anistia R$ 130.343,84 R$ 1.303,44 R$ 0,00 R$ 129.040,40 31/12/2012 30/6/2015 1 

1 774584 Conferencia nacional dos bispos do Brasil R$ 419.921,50 R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 415.721,50 20/12/2012 30/6/2015 1 

1 774217 Instituto Projetos Terapêuticos R$ 783.437,00 R$ 0,00 R$ 149.649,00 R$ 748.245,00 30/12/2012 30/6/2015 1 

1 774218 
Associação Instrutora da Juventude 
Feminina 

R$ 566.212,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 566.212,00 30/12/2012 30/6/2015 1 

1 774237 Instituto Projetos Terapêuticos R$ 563.779,00 R$ 0,00 R$ 63.794,00 R$ 499.985,00 28/12/2012 30/6/2015 1 

1 774459 Sigmund Freud Associação Psicanalítica R$ 509.545,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 509.545,28 31/12/2012 30/6/2015 1 

3 S/N Empresa Brasil de Comunicação R$ 1.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.367.700,00 30/10/2012 28/2/2014 1 
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3 S/N Universidade Federal do Rio de Janeiro R$ 158.161,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158.161,17 9/11/2012 31/12/2013 1 

1 792280 Centro de Imprensa, Assessoria e Radio R$ 279.946,20 R$ 4.702,00 R$ 0,00 R$ 275.244,20 5/12/2013 30/6/2015 1 

1 794661 
Núcleo de Pesquisa e Produção em 
Educação e Cidadania 

R$ 289.384,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289.384,36 19/12/2013 19/12/2014 1 

1 795764 
Agencia Livre para a Informação, 
Cidadania e Educação – Alice 

R$ 349.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23/12/2013 23/12/2014 1 

1 794662 Centro de Direitos Humanos de Palmas R$ 295.859,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 19/12/2013 30/6/2015 1 

1 794663 Koinonia - Presença Ecumênica e Serviço R$ 273.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262.180,00 23/12/2013 30/6/2015 1 

1 795113 
Associação de Pesquisadores Sem 
Fronteira –PSF 

R$ 259.900,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 19/12/2013 18/12/2014 1 

3 S/N Universidade Federal da Paraíba R$ 124.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124.540,61 27/5/2013 2/2/2014 1 

1 753518 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
do Estado do Amazonas 

R$ 500.186,70 R$ 5.001,87 R$ 0,00 R$ 495.184,83 30/12/2010 29/6/2014 1 

1 759246 
Secretaria de Defesa Social de Minas 
Gerais 

R$ 367.584,89 R$ 7.351,72 R$ 0,00 R$ 360.233,17 28/12/2011 12/1/2014 1 

1 759461 
Secretaria da Mulher, Cidadania e 
Direitos Humanos de Alagoas 

R$ 399.848,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 325.773,00 28/12/2011 24/3/2014 1 

1 759464 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos 

R$ 311.842,14 R$ 6.175,00 R$ 0,00 R$ 302.547,94 27/12/2011 23/4/2014 1 

1 759478 Estado do Rio Grande do Sul R$ 386.781,00 R$ 16.627,83 R$ 184.432,09 R$ 368.864,17 28/12/2011 24/3/2014 1 

1 759772 Distrito Federal R$ 399.769,33 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 174.884,67 26/12/2011 25/12/2014 1 

1 773822 Centro de Imprensa, Assessoria e Radio R$ 459.571,00 R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 454.371,00 10/12/2012 28/2/2014 1 

1 774237 Instituto Projetos Terapêuticos R$ 499.985,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 499.985,00 28/12/2012 31/12/2014 1 

1 774405 Associação 64/68-anistia R$ 130.343,84 R$ 1.303,44 R$ 0,00 R$ 129.040,40 31/12/2012 31/8/2014 1 

1 787956 Município de Uberlândia R$ 250.000,00 R$ 20.000,00 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 11/11/2013 10/4/2014 1 

1 791219 Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro R$ 347.873,76 R$ 47.873,76 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 30/12/2013 10/11/2014 1 

1 791492 Caritas Arquidiocesana De São Paulo R$ 627.238,48 R$ 227.238,48 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 25/3/2014 12/11/2014 1 

1 791214 Instituto Migrações e Direitos Humanos R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 19/2/2014 31/10/2014 1 

1 806606 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social 

R$ 3.423.480,80 R$ 38.412,00 
R$ 

3.385.000,00 
R$ 3.385.000,00 2/7/2014 7/7/2015 1 

1 806422 
Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania 

R$ 1.296.000,00 R$ 96.000,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 3/7/2014 1/1/2016 1 
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1 812035 Procuradoria-Geral da Justiça do Piauí R$ 263.157,89 R$ 13.157,89 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 4/11/2014 4/3/2015 1 

1 811919 Município de Americano do Brasil R$ 277.865,70 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/6/2015 1 

1 811921 Município de Santo André R$ 229.712,81 R$ 45.993,76 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/6/2016 1 

1 811920 Município de Turvelandia R$ 277.865,70 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/6/2016 1 

1 812035 Ministério Público do Piauí R$ 263.157,89 R$ 13.157,89 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 4/11/2014 4/3/2015 1 

1 813161 Instituto Migrações e Direitos Humanos R$ 260.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 31/8/2015 1 

1 813282 Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro R$ 619.762,36 R$ 59.762,36 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 12/10/2015 1 

1 813290 Cáritas Arquidiocesana de São Paulo R$ 700.000,00 R$ 59.762,36 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/6/2015 1 

3 679044 
Ministério das Relações Exteriores – 
02/2014 

R$ 110.000,00 R$ 0,00 R$ 43.346,35 R$ 43.346,35 5/5/2014 1/6/2014 1 

3 676260 
Ministério das Relações Exteriores – 
01/2013 

R$ 776.682,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 776.682,74 23/9/2013 22/4/2014 1 

3 680250 Ministério das Relações Exteriores R$ 32.550,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.550,99 10/6/2014 31/7/2014 1 

3 682102 
Ministério das Relações Exteriores – 
04/2014 

R$ 439.673,05 R$ 0,00 R$ 439.673,05 R$ 439.673,05 17/11/2014 16/3/2015 1 

3 682329 
Ministério das Relações Exteriores - 
06/2014 

R$ 4.047.900,18 R$ 0,00 
R$ 

4.047.900,18 
R$ 4.047.900,18 1/12/2014 31/5/2017 1 

3 677112 
Ministério das Relações Exteriores - 
02/2013 

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 3/12/2012 2/12/2014 1 

3 678146 
Ministério das Relações Exteriores - 
01/2014 

R$ 1.054.000,00 R$ 0,00 
R$ 

1.054.000,00 
R$ 1.054.000,00 23/1/2014 22/1/2015 1 

1 708742 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
de Alagoas 

R$ 283.934,81 R$ 2.839,35 R$ 0,00 R$ 281.095,46 23/12/2009 23/12/2014 1 

1 708744 Município de Teresópolis R$ 336.779,62 R$ 6.735,59 R$ 0,00 R$ 330.044,03 15/12/2009 15/2/2014 1 

1 717631 Ministério Público Estadual R$ 259.073,90 R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 228.408,10 28/12/2009 15/1/2014 4 

1 748060 Município de São Bernardo do Campo R$ 359.776,61 R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 352.576,61 1/11/2010 2/3/2014 1 

1 741268 
Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais 

R$ 2.255.769,27 R$ 72.896,00 R$ 0,00 R$ 1.918.442,00 1/7/2010 30/5/2014 1 

1 748050 
Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins 

R$ 498.705,70 R$ 45.321,69 R$ 0,00 R$ 405.944,45 24/11/2010 29/7/2015 1 

1 748584 
Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte 

R$ 258.768,54 R$ 2.587,69 R$ 0,00 R$ 256.180,85 28/12/2010 9/2/2015 1 

1 756230 Ministério Público do Estado do Rio R$ 159.018,26 R$ 15.901,83 R$ 0,00 R$ 143.116,43 29/12/2011 19/4/2015 1 
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Grande do Norte 

1 756250 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá R$ 168.284,56 R$ 16.828,46 R$ 0,00 R$ 151.455,40 29/12/2011 4/12/2014 1 

1 756405 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Rio Grande do Norte 

R$ 331.996,36 R$ 66.399,28 R$ 0,00 R$ 265.597,08 1/12/2011 17/8/2014 1 

1 756414 Poder Judiciário R$ 566.015,01 R$ 55.600,00 R$ 0,00 R$ 499.994,43 29/12/2011 26/2/2015 1 

1 756426 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 222.400,00 R$ 22.400,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 29/12/2011 16/6/2015 1 

1 756427 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 222.400,00 R$ 22.400,00 R$ 0,00 R$ 106.400,00 29/12/2011 30/4/2015 1 

1 758446 Município de Canoas R$ 387.864,30 R$ 31.760,35 R$ 0,00 R$ 356.103,94 29/12/2011 18/6/2014 1 

1 758617 Município de Novo Hamburgo R$ 300.857,88 R$ 24.068,63 R$ 0,00 R$ 276.789,25 29/12/2011 2/3/2015 1 

1 758770 Município de Santo André R$ 320.979,78 R$ 25.678,38 R$ 0,00 R$ 158.908,02 29/12/2011 2/3/2014 1 

1 758773 Município de Arapiraca R$ 232.838,87 R$ 10.690,94 R$ 0,00 R$ 222.147,93 29/12/2011 4/11/2014 1 

1 759060 Município de Contagem R$ 641.967,88 R$ 52.360,98 R$ 0,00 R$ 302.760,85 29/12/2011 4/2/2015 1 

1 759237 Município de São Leopoldo R$ 365.382,07 R$ 29.230,57 R$ 0,00 R$ 336.151,50 29/12/2011 26/2/2014 1 

1 759243 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Rio Grande do Norte 

R$ 287.425,33 R$ 28.742,53 R$ 74.737,70 R$ 258.682,80 29/12/2011 30/7/2014 1 

1 759247 Município de Porto Alegre R$ 234.000,00 R$ 18.720,00 R$ 0,00 R$ 107.640,00 29/12/2011 5/5/2014 1 

1 759408 
Tribunal de justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

R$ 341.039,95 R$ 68.207,99 R$ 0,00 R$ 272.831,96 29/12/2011 28/4/2014 1 

1 759409 
Tribunal de justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

R$ 341.039,95 R$ 68.207,99 R$ 0,00 R$ 272.831,96 29/12/2011 28/4/2014 1 

1 759411 
Tribunal de justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

R$ 341.039,95 R$ 68.207,99 R$ 0,00 R$ 272.831,96 29/12/2011 28/4/2014 1 

1 759412 
Tribunal de justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

R$ 341.039,95 R$ 68.207,99 R$ 0,00 R$ 136.415,98 29/12/2011 3/2/2014 1 

1 759472 Ministério Público do Estado do Acre R$ 2.166.670,00 R$ 216.670,00 R$ 0,00 R$ 1.727.777,00 29/12/2011 8/2/2014 1 

1 759479 Poder Judiciário R$ 421.309,48 R$ 121.309,48 R$ 0,00 R$ 300.000,00 29/12/2011 24/8/2014 1 

1 759481 
Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Norte 

R$ 225.131,72 R$ 22.513,18 R$ 0,00 R$ 202.618,54 29/12/2011 26/6/2014 1 

1 759531 Piauí Procuradoria-Geral da Justiça R$ 267.024,74 R$ 26.702,48 R$ 0,00 R$ 240.322,26 29/12/2011 25/6/2014 1 

1 759559 São Paulo Tribunal de Justiça R$ 257.308,56 R$ 42.884,76 R$ 0,00 R$ 214.423,80 29/12/2011 6/6/2014 1 
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1 759247 Município de Porto Alegre R$ 234.000,00 R$ 18.720,00 R$ 0,00 R$ 215.280,00 29/12/2011 5/5/2014 1 

1 759479 Poder Judiciário R$ 421.309,48 R$ 121.309,48 R$ 0,00 R$ 300.000,00 29/12/2011 29/12/2014 1 

1 793035 Município de Goiás R$ 258.906,05 R$ 5.178,12 R$ 81.899,65 R$ 81.899,65 30/12/2013 30/6/2015 1 

1 795046 Município de Lages R$ 387.002,38 R$ 37.002,38 R$ 122.842,34 R$ 122.842,34 30/12/2013 30/6/2015 1 

1 793924 Município de Pinhais R$ 317.442,38 R$ 25.500,00 R$ 105.931,49 R$ 105.931,49 30/12/2013 30/6/2015 1 

1 704233 Estado da Bahia R$ 1.747.027,00 R$ 17.470,27 R$ 0,00 R$ 1.729.556,73 18/8/2009 31/12/2014 1 

1 795037 Secretaria de Estado da Promoção da Paz R$ 387.000,00 R$ 19.350,00 R$ 140.516,68 R$ 140.516,68 30/12/2013 15/10/2015 1 

1 795039 Secretaria de Estado da Promoção da Paz R$ 387.000,00 R$ 19.350,00 R$ 140.516,68 R$ 140.516,68 30/12/2013 20/10/2015 1 

1 795041 Secretaria de Estado da Promoção da Paz R$ 387.000,00 R$ 19.350,00 R$ 140.516,68 R$ 140.516,68 30/12/2013 15/10/2015 1 

1 759531 Piauí Procuradoria-Geral da Justiça R$ 267.024,74 R$ 26.702,48 R$ 0,00 R$ 240.322,26 29/12/2011 25/6/2014 1 

1 784762 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá R$ 526.180,38 R$ 76.180,38 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2013 29/12/2014 1 

1 756427 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 222.400,00 R$ 22.400,00 R$ 0,00 R$ 106.400,00 29/12/2011 30/4/2015 1 

1 750334 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá R$ 563.655,33 R$ 63.655,33 R$ 0,00 R$ 500.000,00 29/12/2010 4/3/2015 1 

1 798186 Poder Judiciário R$ 333.334,00 R$ 33.334,00 R$ 174.696,89 R$ 174.696,89 31/12/2013 1/4/2015 1 

1 759481 
Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Norte 

R$ 225.131,72 R$ 22.513,18 R$ 0,00 R$ 202.618,54 29/12/2011 26/6/2014 1 

1 756426 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 222.400,00 R$ 22.400,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 29/12/2011 16/3/2015 1 

1 793238 Extremoz Prefeitura R$ 362.244,55 R$ 7.244,90 R$ 221.706,73 R$ 221.706,73 30/12/2013 14/10/2015 1 

1 793034 Município de Guamare R$ 346.235,95 R$ 10.000,00 R$ 120.978,28 R$ 120.978,28 30/12/2013 31/12/2015 1 

1 756250 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá R$ 168.284,56 R$ 16.828,46 R$ 0,00 R$ 151.455,40 29/12/2011 4/12/2014 1 

1 792530 Município de Itaituba R$ 382.513,44 R$ 15.300,54 R$ 135.274,90 R$ 135.274,90 30/12/2013 2/12/2015 1 

1 756405 
Defensoria Pública Geral do Estado do 
Rio de Janeiro 

R$ 331.996,36 R$ 66.399,28 R$ 0,00 R$ 265.597,08 1/12/2011 17/8/2014 1 

1 773045 Município de Imperatriz R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 140.000,00 28/12/2012 8/9/2014 1 

1 773437 Secretaria de Estado da Promoção da Paz R$ 260.930,98 R$ 16.558,29 R$ 0,00 R$ 45.451,10 28/12/2012 9/3/2015 1 

1 773588 
Estado do Maranhão - Defensoria Pública 
do Estado do Maranhão 

R$ 283.226,12 R$ 13.174,57 R$ 0,00 R$ 263.491,55 28/12/2012 22/10/2014 1 

1 773683 Poder Judiciário R$ 655.625,34 R$ 155.625,34 R$ 0,00 R$ 500.000,00 1/1/2013 31/12/2014 1 
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1 776029 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 318.500,00 R$ 18.500,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00 28/12/2012 10/1/2015 1 

1 776362 Poder Judiciário R$ 358.048,86 R$ 58.048,86 R$ 0,00 R$ 246.619,00 28/12/2012 1/7/2015 1 

1 777045 Poder Judiciário R$ 628.327,20 R$ 128.327,20 R$ 0,00 R$ 350.000,00 28/12/2012 6/7/2015 1 

1 814321 
Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais 

R$ 179.243,00 R$ 17.243,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/12/2015 1 

1 811919 Município de Americano do Brasil R$ 277.865,70 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/6/2016 1 

1 777976 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 105.300,00 R$ 5.300,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 2/1/2013 30/7/2015 1 

1 776029 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 318.500,00 R$ 18.500,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00 28/12/2012 10/1/2015 1 

1 808747 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/12/2015 1 

1 773588 
Estado do Maranhão - Defensoria Pública 
do Estado do Maranhão 

R$ 283.226,12 R$ 13.174,57 R$ 0,00 R$ 263.491,55 28/12/2012 22/10/2014 1 

1 773045 Município de Imperatriz R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 140.000,00 28/12/2012 8/9/2014 1 

1 773044 Município de Novo Hamburgo R$ 240.067,92 R$ 27.303,95 R$ 0,00 R$ 158.938,69 14/11/2013 1/2/2015 1 

1 773048 
Defensoria Pública-Geral do Estado do 
Acre 

R$ 842.200,00 R$ 42.200,00 R$ 0,00 R$ 692.840,00 25/1/2013 6/1/2015 1 

1 808748 Tribunal de Justiça do Estado do Pará R$ 824.100,00 R$ 284.189,00 R$ 0,00 R$ 0,00 17/11/2014 17/6/2015 1 

1 815837 Secretaria de Estado da Promoção da Paz R$ 259.652,51 R$ 12.356,91 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 30/12/2015 1 

1 808746 Poder Judiciário R$ 352.470,38 R$ 52.470,38 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/3/2016 1 

1 812710 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
do Maranhão 

R$ 187.887,93 R$ 18.788,79 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 30/6/2016 1 

1 812535 
Defensoria Pública-Geral do Estado de 
Alagoas 

R$ 343.000,00 R$ 43.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/12/2015 1 

1 808746 Poder Judiciário R$ 352.470,38 R$ 52.470,38 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/3/2016 1 

1 812710 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
do Maranhão 

R$ 187.887,93 R$ 18.788,79 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 30/6/2016 1 

1 812535 
Defensoria Pública-Geral do Estado de 
Alagoas 

R$ 343.000,00 R$ 43.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/12/2015 1 

1 808719 Ministério Público do Amapá R$ 522.000,00 R$ 222.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 17/11/2015 1 

1 807370 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá R$ 358.666,67 R$ 108.666,67 R$ 0,00 R$ 0,00 17/11/2014 17/11/2015 1 
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1 810903 Município de João Pessoa R$ 550.000,00 R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 30/12/2015 1 

1 810829 Poder Judiciário R$ 287.243,41 R$ 87.243,41 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/12/2015 1 

1 812084 
Defensoria Pública-Geral do Estado de 
Tocantins 

R$ 511.732,68 R$ 11.732,68 R$ 0,00 R$ 0,00 1/12/2014 1/6/2016 1 

1 807367 Ministério Público do Estado do Amapá R$ 504.594,18 R$ 54.594,18 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 17/11/2015 1 

1 808496 Ministério Público do Estado do Amapá R$ 345.000,00 R$ 95.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10/12/2014 10/12/2015 1 

1 813189 Ministério Público do Estado do Amapá R$ 882.882,41 R$ 82.882,41 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 30/12/2015 1 

1 810830 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá R$ 550.000,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/5/2015 1 

1 814395 
Fundo de Aparelhamento do Centro de 
Assistência Judiciário do DF 

R$ 162.000,00 R$ 16.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 31/12/2014 31/12/2015 1 

LEGENDA Situação da Transferência: 

Modalidade: 1 -  Adimplente 

1 -     Convênio 2- Inadimplente    

2 -     Contrato de Repasse 3 - Inadimplência Suspensa 

3 -     Termo de Cooperação 4 - Concluído   

4 -     Termo de Compromisso 5 - Excluído    

  6 - Rescindido     

  7 - Arquivado    

Fonte:  * Sei!, Processo nº 08025.000012/2015-52, Despacho (0015771) nº 12/2015-GAB-SRJ/MJ  

  ** Correio eletrônico encaminhado pelo Chefe de Gabinete da SNJ/MJ no dia 23/01/2015 

  *** SICONV/SIAFI 
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5.4.2. Quantidade de Instrumentos de Transferência Celebrados e Valores Repassados nos Três 
Últimos Exercícios 
 
Quadro A.5.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério da Justiça     

CNPJ: 00.394.494/0001-36     

UG/GESTÃO: 200005/00001 - CGL (*SRJ, **SNJ, ***CA)   

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 
Celebrados em 
Cada Exercício 

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

(em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 28 15 26 R$ 7.517.023,11 R$ 8.128.164,07 R$ 16.131.016,80 

Contrato de Repasse 0 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Termo de Cooperação 5 1 2 R$ 7.859.263,08 R$ 2.334.440,48 R$ 5.692.537,23 

Termo de Compromisso 2 0 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Totais 35 16 31 R$ 15.376.286,19 R$ 10.462.604,55 R$ 21.823.554,03 

Fonte:  * Sei!, Processo nº 08025.000012/2015-52, Despacho (0015771) nº 12/2015-GAB-SRJ/MJ  
  ** Correio eletrônico encaminhado pelo Chefe de Gabinete da SNJ/MJ no dia 23/01/2015 
  *** SICONV/SIAFI 
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5.4.3. Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse 
 
Quadro A.5.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contrato de repasse. 

           Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Ministério da Justiça 

CNPJ: 00.394.494/0001-36 UG/GESTÃO: 200005/00001 (CGL - SRJ,SNJ,CA) 

Exercício da Prestação das 
Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos - CGL (*SRJ,**SNJ,***CA) 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Termo de Cooperação Contratos de Repasse 

2014 

Contas Prestadas 
Quantidade 37 0 0 

Montante Repassado R$ 19.042.739,52 R$ 0,00 R$ 0,00 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 1 1 0 

Montante Repassado R$ 230.000,00 R$ 1.669.423,50 R$ 0,00 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade 36 3 0 

Montante Repassado R$ 15.145.086,11 R$ 0,00 R$ 0,00 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 27 1 0 

Montante Repassado R$ 10.100.356,11 R$ 100.000,00 R$ 0,00 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 31 3 0 

Montante Repassado R$ 10.896.185,37 R$ 600.000,00 R$ 0,00 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 1 0 0 

Montante Repassado R$ 362.384,40 R$ 0,00 R$ 0,00 

Anteriores a 2012 Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 2 0 0 

Montante Repassado R$ 846.741,81 R$ 0,00 R$ 0,00 

Fonte:   * Sei!, Processo nº 08025.000012/2015-52, Despacho (0015771) nº 12/2015-GAB-SRJ/MJ  
** Correio eletrônico encaminhado pelo Chefe de Gabinete da SNJ/MJ no dia 23/01/2015 
 *** SICONV/SIAFI 
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5.4.4. Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 
 
Quadro A.5.4.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.   
                                                                                                                                                      Posição 31/12 em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério da Justiça 

CNPJ: 00.394.494/0001-36 UG/GESTÃO: 200005/00001 (CGL - SRJ, SNJ, CA) 

CGL (*SRJ, **SNJ, ***CA) 

Exercício 
da 

Prestação 
das 

Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contrato de 
Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas 57 0 

Com Prazo de 
Análise ainda 
não Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 7 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Montante Repassado (R$) R$ 2.825.397,49 R$ 0,00 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 9 0 

Montante Repassado (R$) R$ 5.824.195,12 R$ 0,00 

Com Prazo de 
Análise 
Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 8 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Montante Repassado (R$) R$ 3.307.305,25 R$ 0,00 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 33 0 

Montante Repassado (R$) R$ 14.865.159,40 R$ 0,00 

2013 

Quantidade de Contas Prestadas 46 0 

Com Prazo de 
Análise ainda 
não Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 4 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Montante Repassado (R$) R$ 1.700.000,00 R$ 0,00 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 2 0 

Montante Repassado (R$) R$ 1.472.000,00 R$ 0,00 

Com Prazo de 
Análise 
Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 3 0 

Quantidade Reprovada 0 0 
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Quantidade de TCE 0 0 

Montante Repassado (R$) R$ 599.026,25 R$ 0,00 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 37 0 

Montante Repassado (R$) R$ 16.062.961,62 R$ 0,00 

2012 

Quantidade de contas prestadas 29 0 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada 4 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Montante repassado R$ 995.547,28 R$ 0,00 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 25 0 

Montante repassado (R$) R$ 10.574.420,39 R$ 0,00 

Exercício 
Anterior 
a 2012 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 2 0 

Montante Repassado R$ 200.000,00 R$ 0,00 

Fonte: * Sei!, Processo nº 08025.000012/2015-52, Despacho (0015771) nº 12/2015-GAB-SRJ/MJ  

  ** Correio eletrônico encaminhado pelo Chefe de Gabinete da SNJ/MJ no dia 23/01/2015 
    *** SICONV/SIAFI 

 
5.4.5. Análise Crítica 
 

No âmbito da Comissão de Anistia, houve somente uma situação de inadimplência ao final do 
exercício de 2014. Entretanto, cabe ressaltar que a prestação de contas era devida para o dia 
28/12/2014, e que o atraso se deveu a dificuldades técnicas de acesso ao SICONV, que foram 
devidamente informadas pela entidade convenente. Desde então, a Comissão de Anistia tem 
envidado esforços para orientar e apoiar a entidade na regularização do envio da prestação de 
contas. 

Cabe ressaltar que, em 2014, houve uma alteração nas regras de acesso ao SICONV, de modo 
que usuários inativos por mais de 45 dias têm seu acesso cancelado. Isso tem levado a problemas 
tanto no envio tempestivo da prestação de contas por alguns parceiros como no tempo de análise 
destas, pois o envio de complementações pelo sistema depende da regularização do acesso. Neste 
sentido, tem-se informado os parceiros sobre esta mudança de procedimentos e apoiado na 
regularização de seus cadastros. 

As oscilações na quantidade e no volume de recursos transferidos nos últimos três exercícios 
decorrem da relação entre as disponibilidades orçamentárias e as ações empreendidas em cada 
exercício. Assim, a disponibilidade de recursos para as transferências foi reduzida. 

No decorrer dos últimos exercícios, os prazos regulamentares de prestações de contas vêm 
sendo respeitados pelas entidades recebedoras dos recursos, com alguns registros de pequenos 
atrasos ou necessidades de prorrogação, notadamente por conta de dificuldades com o SICONV, 
conforme explicitado anteriormente. 

Até o ano de 2014, a Comissão de Anistia recebeu 28 prestações de contas entre Convênios e 
Termos de Cooperação celebrados, sendo que apenas 13 foram concluídas, das quais 3 
tempestivamente e 10 intempestivamente. A equipe responsável pelos instrumentos de repasse 
sofreu considerável rotatividade de servidores ao longo dos últimos anos, possuindo atualmente 
apenas um servidor que atua prioritariamente como analista de prestação de contas, quantitativo 
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ainda aquém do necessário para conclusão das análises nos prazos regulamentares. Cabe destacar 
também que as atribuições dos analistas de prestações de contas exigem conhecimentos específicos 
e capacitação constante, sendo que os servidores da equipe não possuíam experiência prévia, fatos 
que influenciam o tempo de conclusão das tarefas. Entretanto, no segundo semestre de 2014, com o 
avanço na capacitação da analista, houve um aumento no ritmo de aprovação de prestações de 
contas. 

O controle das transferências tem sido feito majoritariamente de forma remota, por meio da 
conferência de lançamentos feitos no SICONV, exigência de relatórios e extratos bancários mensais 
dos convenentes, fotos e listas de presença de todo evento, inclusive capacitações, bem como pelo 
contato constante por telefone e e-mail. Porém, as fiscalizações in loco vêm sendo realizadas, 
principalmente nas situações exigidas normativamente. No exercício de 2014, foram realizadas sete 
fiscalizações in loco de instrumentos de repasse. Além disso, os objetos dos projetos celebrados 
possuem atividades que normalmente demandam a presença de representantes da Comissão de 
Anistia, oportunidades nas quais ao menos a execução física resta evidentemente comprovada. 

As transferências voluntárias realizadas pela Comissão de Anistia vêm demonstrando possuir 
caráter de extrema relevância como instrumento de execução das políticas públicas de memória. Por 
meio delas, são desenvolvidos diversos projetos que garantem a realização das competências 
institucionais do órgão de modo mais efetivo, tanto através de parcerias com instituições públicas 
como notadamente com organizações da sociedade civil, que ampliam consideravelmente a 
capacidade de levar ao conhecimento de toda a sociedade brasileira a temática da justiça de 
transição, da anistia e dos direitos humanos. 

Já a Secretaria Nacional de Justiça possui um passivo pequeno de convênios finalizados e 
com prestações de contas ainda não analisadas. Ainda assim, a Secretaria carece de pessoal 
especializado para fazer análises de prestações de contas. Informa-se que no ano de 2014 dois 
servidores temporários do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI 
que trabalhavam com o tema foram desligados em virtude da finalização dos contratos, de modo 
que a expertise na área precisará ser recomposta. A Secretaria tem buscado junto à área de recursos 
humanos os perfis necessários para dar conta dessa demanda. 
 Na Secretaria da Reforma do Judiciário, houve a celebração de 18 convênios, que passam a 
integrar a carteira de convênios vigentes, totalizando 58 convênios em execução. No tocante ao 
acompanhamento desses projetos, a SRJ dispõem de 4 servidores que são responsáveis pelo 
monitoramento e acompanhamento em sentido geral. Trata-se de quantidade razoável no limite do 
possível para um acompanhamento prudente. Ainda na mesma Secretaria, no tocante aos convênios 
em prestação de contas final, vislumbra-se alterações na distribuição das prestações de contas. A 
partir da força tarefa de convênios empreendida pela SE, conforme já mencionado ao longo do 
presente relatório, em razão dos atrasos nas análises técnicas, tem-se a expectativa de em breve 
reduzir, ou mesmo “zerar”. 
 
5.5. Suprimento de Fundos  
 
5.5.1. Concessão de Suprimento de Fundos 
 
Quadro A.5.5.1 – Concessão de suprimentos de fundos 

Exercício 
Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 
SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do 

maior limite 
individual 
concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 
Total 

Quantidade  
Valor 
Total 

2014 200001 
Gabinete do 
Ministro 

- - 01 1.800,00 1.800,00 

2013 200001 Gabinete do - - 01 1.800,00 1.800,00 
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Ministro 

2012 200001 
Gabinete do 
Ministro 

- - 
02 3.600,00 1.800,00 

Fonte: SIAFI 

 
5.5.2. Utilização de Suprimento de Fundos 
 
Quadro A.5.5.2 – Utilização de suprimentos de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) 
do SIAFI 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 
(a+b) Código 

Nome ou 
Sigla 

Quantidade  Valor Total Quantidade  
Valor dos 
Saques (a) 

Valor das 
Faturas (b) 

2014 200001 
Gabinete do 
Ministro 

- - - - 125,00 125,00 

2013 200001 
Gabinete do 
Ministro 

- - - - 2.429,25 2.429,25 

Fonte: SIAFI 

 
5.5.3. Classificação dos Gastos com Suprimentos de Fundos 
 
Quadro A.6.5.3 – Classificação dos gastos com suprimentos de fundos no exercício de referência 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 
Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

200001 Gabinete do Ministro 339030 36 125,00 

 
5.5.4. Análise Crítica 
 

Os adiantamentos representados pela categoria suprimento de fundos foram utilizados apenas 
para subsidiar ações da administração, atendendo necessidades de pequeno vulto, ou de caráter 
eventual.  

Pode-se verificar pelos quadros apresentados significativa redução nas despesas realizadas na 
modalidade, cabendo destacar que as concessões foram autorizadas seguindo os normativos legais 
que regem a matéria, apenas para aquisição de bens e serviços mediante faturamento, encontrando-
se todos os processos com as prestações de contas aprovadas pelo Ordenador. 
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 

 
O presente capítulo tem por objetivo dá informações quantitativas e qualitativas sobre a 

gestão de recursos humanos da secretaria executiva e suas unidades consolidadas. Traz informações 
correspondentes ao item 7 da Portaria TCU nº 90/2014, com os subitens 7.1 a 7.2.4 e item 58 da 
Parte B. Assim, tanto o capítulo quanto seus respectivos subitens foram renumerados para 
sequência do relatório. 
 O subitem 6.1 apresenta a estrutura de pessoal da secretaria executiva e de suas unidades 
consolidadas, demonstrando a força de trabalho, sua distribuição e a sua qualificação. Além disso, 
faz uma descrição das iniciativas desenvolvidas para capacitar e treinar os servidores, os custos 
associados à manutenção dos recursos humanos, as ações adotadas para identificar eventual 
irregularidade relacionada ao pessoal, a descrição dos principais riscos identificados na gestão de 
pessoas e os  indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. Cabe ressaltar que o subitem 7.1.4.2, 
solicitado na Portaria mencionada acima, não se aplica no exercício de 2014, não havendo, portanto, 
valores a serem informados. 

O subitem 6.2 traz as informações sobre a contratação de mão de obra de apoio e sobre a 
política de contratação de estagiários. 

O item 58 da Parte B, do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, renumerado neste capítulo como 
subitem 6.5, apresenta os órgãos e entidades que executam acordos de cooperação internacional, 
com a contratação de consultores na modalidade “Produto”. Tem por objetivo verificar o andamento 
dos serviços de consultoria prestados por pessoas físicas no âmbito dos projetos de cooperação 
técnica com organismos internacionais.  
 
6.1. Estrutura de Pessoal da Unidade 
 
6.1.1. Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro A.6.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 500 660 239 237 
1.1.   Membros de poder e agentes políticos  1 1 0 0 
1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 499 659 239 237 
1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 499 499 180 176 
1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
Não há 58 21 22 

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 102 38 39 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 102 80 68 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 500 762 319 305 
Fonte: SIAPE 
 
Quadro A.6.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 482 177 
1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 482 177 
1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 368 131 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 45 13 
1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 
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1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 69 33 
2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 53 49 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 535 226 
 
Quadro A.6.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 
1.   Cargos em Comissão 224 211 140 138 
1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 1 1 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 223 210 139 137 
1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 50 31 33 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 24 8 9 
1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 34 20 27 
1.2.4.    Sem Vínculo Não há 98 80 68 
1.2.5.    Aposentados Não há 4 0 0 

2.   Funções Gratificadas 75 56 17 25 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 44 17 15 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 1 0 2 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 11 0 8 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  299 267 157 163 
Fonte: SIAPE 
 
Análise Crítica 
 

Para fins de distribuição da lotação efetiva das unidades que compõem o presente relatório, 
consolidadas e consolidadora, em áreas meio e fim, tem-se o seguinte entendimento: 

A Secretaria Executiva, o Gabinete do Ministro e a Consultoria Jurídica - CONJUR possuem 
em seus macroprocessos finalísticos a natureza de serem de apoio, ou seja, aqueles essenciais ao 
funcionamento da UJ e que garantem o suporte adequado aos macroprocessos finalísticos. Dessa 
forma, os macroprocessos finalísticos das Unidades Consolidadas têm seu apoio garantido pelos 
macroprocessos finalísticos daquelas supracitadas.  

Neste sentido, pela natureza dos macroprocessos assim descritos, foi atribuída a distribuição 
para área meio aqueles servidores lotados na SE, GM e CONJUR. Por conseguinte, foram incluídos 
na área fim os servidores lotados na CA, SNJ, SRJ e SAL. 

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 as unidades consolidadas do Relatório de Gestão da SE no que diz respeito à força 
de trabalho frentes às necessidades da unidade. 

De acordo com o perfil etário dos servidores em exercício nessas unidades, observa-se que a 
seguinte distribuição: 17,72%, 36,35%, 15,88%, 23,75% e 6,3% 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. 

Exemplo disso é que do total de 499 servidores efetivos do quadro de pessoal do MJ em 
exercício, nas unidades consolidadas do Relatório de Gestão da SE, 191 completaram ou 
completarão os requisitos para aposentadoria até o ano de 2018, representando 38,27% 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. 
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6.1.2. Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho 

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

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 administrativas 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 das unidades consolidadas do presente relatório, foram 
concedidas 622 oportunidades de capacitação aos servidores, sendo 387 em cursos e 235 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 67 servidores dessas unidades no curso de inglês. Além 
disso, 7 servidores foram beneficiados com o Bolsa Universitária e outros 7 com o Programa de 
Incentivo à Participação em cursos de idioma estrangeiro. 

No que se refere ao grau de escolaridade, 1,44%, 24,15%, 63,91%, 8,40%, 1,44% e 0,66% 
dos servidores das unidades consolidadas da SE possuem, respectivamente, “Ensino Fundamental 
incompleto”, “Ensino Médio”, “Ensino Superior”, “Aperfeiçoamento, Especialização ou Pós-
Graduação”, “Mestrado” e “Doutorado”. 
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6.1.3. Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro A.6.1.3 – Custo do pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais  Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 0,00 320.677,56 26.723,13 8.907,71 37.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.444,40 
2013 0,00 320.677,56 26.723,13 0,00 4.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.945,69 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 2014 
14.312.900,04 3.115.060,36 21.233.990,35 

1.044.757,4
0 

2.403.964,92 1.394.117,96 336.556,67 54.914,65 64.075,67 43.960.338,02 

2013 14.428.387,48 3.009.399,43 19.301.092,41 950.507,90 2.464.719,66 1.416.526,11 423.188,86 40.707,45 75.899,94 42.110.429,24 
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 0,00 3.177.702,06 463.975,69 101.090,62 174.349,93 17.856,85 104.868,77 8.964,37 0,00 4.048.808,29 
2013 0,00 2.924.561,00 461.038,87 84.527,27 42.087,49 19.074,09 70.256,11 24.666,45 0,00 3.626.211,28 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2014 0,00 5.402.976,15 453.286,04 126.098,63 531.904,22 114.438,09 163.919,22 9.455,32 0,00 6.802.077,67 
2013 0,00 5.211.007,05 413.726,54 130.347,50 480.688,93 83.535,69 169.328,00 21.291,96 0,00 6.509.925,67 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 3.981.845,50 0,00 2.920.209,49 175.724,41 390.833,00 457.331,58 58.922,48 5.566,98 40.274,83 8.030.708,27 
2013 4.191.416,04 1.359,00 3.238.933,34 174.621,49 387.148,00 479.003,81 70.298,20 5.466,55 32.984,76 8.581.231,19 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 - - - - - - - - - - 
2013 - - - - - - - - - - 

Fonte: SIAPE 
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6.1.4. Irregularidades na Área de Pessoal 
6.1.4.1. 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 
bloqueada 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 as 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. 
 
6.1.5. 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, que já não eram suficientes para fazer frente à notória ausência de servidores públicos, 
então verificada na instituição. 

Já com relação ao concurso de 2013, do total de 838 vagas solicitadas, só foram autorizadas, 
pela Portaria MP nº 592, de 10 de dezembro de 2012, 110 vagas, sendo 10 de Administrador, 95 de 
Analista Técnico-Administrativo, 1 de Contador e 4 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 se percebe uma das mais baixas remunerações do Serviço Público Federal, 
trazendo como consequências considerável índice de desistência à posse no cargo efetivo e evasão 
de servidores qualificados. 

Do concurso público de 2009, de um total de 604 cargos oferecidos (considerando as 450 
vagas iniciais e 154 vagas excedentes), apenas 359 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. 
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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). 

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. 

 
Tabela 17: Pedidos de Autorização para Realização de Concurso 

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 
Fonte: CGRH 

 
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 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 MJ, 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 as 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 servidores quadro de pessoal do núcleo central 
do MJ 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 

- 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 
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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, a 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. 
 
6.1.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 

- Absenteísmo 
O indicador gerencial “absenteísmo”, utilizado no Núcleo Central do MJ, 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 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 servidores embora tenham incidência em finais de semana ou feriados, são computados como 
“efetivo exercício”. 

Olhando a realidade do órgão, como parâmetro, entende-se 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 das unidades consolidadas 
do Relatório de Gestão da SE, por meio da fórmula acima mencionada, obtendo-se o seguinte 
resultado: ABS: [13.094 / (762 x 365)] x 100 = 4,71%, o qual se conclui que está dentro do padrão 
aceitável. 
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- Acidentes de trabalho 

No Núcleo Central do Ministério da Justiça, o número de acidentes de trabalho é pequeno, 
levando em consideração os últimos três exercícios, sendo que no ano de 2014 houve apenas 1 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, pode-se dizer que o nível de risco no trabalho é pequeno, se 
tomado por referência outros cargos da Administração Pública, como os de carreira policial. 
Entretanto, como há fatores 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. 

Utilizando-se a fórmula supra, obteve-se o índice de 0,13%, concluindo-se que o índice está 
dentro do limite aceitável. 

 
- 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 CIDs 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, nas unidades consolidadas da SE, 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 
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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. 

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 de acordo com o 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 = {[(319+305)/2]/762x100}, 
obtém-se um índice de rotatividade de 40,94%. 

 
- 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, 2 servidores sofreram penalidades de suspensão. Utilizando-se a 

fórmula acima mencionada, em que: [(2/762) x 100], obtém-se um índice de 0,26% 
Além disso, houve 2 ocorrências de atos de exoneração do cargo em comissão convertidos em 

destituição. 
 

- Aposentadoria versus reposição do quadro 
A CGRH vem trabalhando no sentido de estabelecer 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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6.2. Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários 
6.2.1. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 
 
Quadro A.6.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: Ministério da Justiça 
UG/Gestão: Coordenação-Geral de Logística CNPJ: 00.394.494/0013-70 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato 

Empresa Contratada 
 (CNPJ) 

Período Contratual de Execução 
das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 
Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2014 V O 001/2014 37077716/001-05 09/01/2014 09/01/2016 173 173 

    
P 

2012 L O 44/2012 08247960/0001-62 07/12/2012 06/12/2015 63 63 2 2   P 
2009 L O 67/2009 02843359/0001-56 23/06/2009 22/10/2014 93 93 1 1   E 
2012 L O 45/2012 01757138/0001-00 07/12/2012 16/07/2014 17 17 1 1   E 
2014 L O 28/2014 06350074/0001-34 15/07/2014 15/07/2015 17 17 1 1   A 

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: Fiscalização dos Contratos/DISEG/COSEG/CGMA. 
 
6.2.2. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 
 
Quadro A.6.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 
Nome: Ministério da Justiça 
UG/Gestão: Coordenação-Geral de Logística CNPJ: 00.394.494/0013-70 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 
das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2014 5 O 30/2014 04356735/0001-03 01/08/2014 01/08/2015   209 209   A 
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2011 10 O 18/2011 07720240/0001-00 28/08/2011 27/08/2015   30 30   P 
2014 5 E 106/2013 06090065/0001-51 08/10/2013 31/07/2014 71 71 398 391   A 
2009 2 O 03/2009 72632078/0001-30 09/01/2009 08/01/2015 60 60     P 
2010 9 O 100/2010 03617851/0001-76 15/10/2014 14/10/2015 6 4 11 8 1 1 P 
2014 12 O 87/2014 04927866/0001-01 18/12/2014 17/12/2015 17 17 18 18   A 
2014 12 O 29/2014 72620735/0001-29 01/08/2014 31/07/2015   136 131 124 124 A 
2014 4 O 53/2014 08.247.960/0001-62 21/10/2014 20/10/2014 107 107 3 3   A 
2011 12 O 02/2011 09285193/0001-49 14/02/2015 13/02/2016 63 52 2 2 3 3 A 
2014 12 O 02/2014 72620735/000-1/29 22/01/2014 21/01/2015 5 5 1 1   A 
2013 12 O 04/2013 06090065/0001-51 08/03/2013 18/12/2014 23 23     A 
 2013  3  O 043/2013  58.069.360/0001-20   18/05/2013 30/01/2015         E 
2013 3 O 24/2013 58.069.360/001-20 28/03/2013 26/01/2015       E 
 2010  6 O 35/2010  07.432.517/0003-60   14/04/2010 13/04/2015         P 
 2009  3  O 38/2009  04.963.136/0001-58  19/05/2009 30/01/2015       E 

Observações:  
1) O contrato nº 53/2014 prevê os cargos de garçom, copeira, operador de carga e descarga, encarregado geral e auxiliar de encarregado. Para os dois primeiros, o nível de 

escolaridade exigido é o fundamental incompleto e, para o cargo de operador de carga e descarga, não há exigência de escolaridade. Como não há campo referente a fundamental 
incompleto ou sem exigência de escolaridade, os prestadores foram contabilizados no campo referente a ensino fundamental. O restante dos prestadores ocupa cargos de 
encarregado geral e auxiliar de encarregado, cuja exigência é ensino médio completo e foram, portanto, contabilizados no nessa categoria; 

2) Já o contrato nº 024/2013, conforme consta no projeto básico, não existe quantitativo de colaboradores, mas sim perfis necessários, a saber: i) Coordenador de Desenvolvimento – 
Curso superior completo na área de informática; ii) Coordenador de Dados – Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na 
área de informática; iii) Gerência de sustentação de sistemas de informação e portais – Nível superior; iv) Gerente de projetos - Curso superior completo na área de informática ou 
qualquer curso superior com especialização na área de informática; v) Analista de Sistemas  - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com 
especialização na área de informática; vi) Projetista - Curso superior completo na área de informática;vii) Analista Desenvolvedor - Curso superior completo na área de informática 
ou qualquer curso superior com especialização na área de informática; viii) Projetista de Interface - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com 
especialização na área de informática; ix) Administrador de dados - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de 
informática; x) Analista de Teste - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática; xi) Documentador de 
Sistemas de Informação – Segundo grau completo; xii) Analista de Sustentação de Sistemas de Informação - Curso superior completo ou cursando na área de informática ou 
qualquer curso superior com especialização na área de informática. 

LEGENDA                                                                                                                              Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Área:                                                                                                                                        Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
1.       Segurança;                                                                                                                      Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
2.       Transportes;                                                                                                                   Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
3.       Informática; 
4.       Copeiragem; 
5.       Recepção; 
6.       Reprografia; 
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7.       Telecomunicações; 
8.       Manutenção de bens móvies 
9.       Manutenção de bens imóveis 
10.    Brigadistas 
11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12.    Outras 
Fonte: Fiscalização dos Contratos/DISEG/COSEG/CGMA e CGTI. 
 
6.2.3. Análise Crítica dos itens 6.2.1 e 6.2.2 

No que concerne ao acompanhamento da execução contratual, é realizado o monitoramento do nível da qualidade dos serviços realizado com 
base nos Acordos de Níveis de Serviço de cada contrato com locação de mão de obra, com vistas a intervir ou aplicar sanções no caso de 
desconformidade da prestação de serviços à qualidade exigida. Nesse sentido, ao longo da vigência dos contratos, quando se verifica inadimplemento 
por parte das empresas, como, por exemplo, atrasos no fornecimento de salários e benefícios (vale-transporte, vale-alimentação), dos conjuntos de 
uniformes, de documentação solicitada pela fiscalização, entre outros, estes resultam em glosas que são aplicadas sobre o valor do posto de trabalho ou 
sobre a fatura total, a depender do caso, a fim de coibir a repetição de tais práticas pelas empresas. 

São realizadas, ainda, glosas nas faturas por ocasião de faltas, atrasos injustificados ou demais impedimentos, sem a devida cobertura do posto 
de serviços, sendo exigido da empresa o faturamento correto dos valores relativos aos serviços prestados.  

Quando ocorre a interrupção na prestação de serviços, com o encerramento das atividades de alguma empresa, inicia-se o procedimento de 
rescisão unilateral do respectivo contrato, sendo o pagamento de salários e demais encargos trabalhistas devidos aos funcionários assumidos 
diretamente pelo Ministério da Justiça, de forma a evitar maiores danos aos trabalhadores. 

Assim, como praxe, este Ministério, com o auxílio da Consultoria Jurídica e da Procuradoria Regional da União – 1ª Região, ajuíza Ação Civil 
Pública - ACP solicitando o bloqueio dos créditos da empresa junto a este Órgão, a fim de garantir que os direitos dos trabalhadores sejam atendidos, 
através do pagamento direto das verbas devidas. 

Ademais, são oficiados o Ministério Público do Trabalho, bem como o Sindicato da categoria abarcada pelo contrato, para conhecimento acerca 
da situação e auxílio quantos aos procedimentos de cálculos das verbas rescisórias, baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 
liberação da guia de seguro desemprego e liberação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS. 

Relacionada à área de tecnologia da informação, vale ressaltar que o contrato 24/2013 teve um termo aditivo com objeto de prorrogação 
excepcional do período de vigência, mas com encerramento previsto para janeiro de 2015. Tal contrato compreende o desenvolvimento de sistemas de 
informação, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais, além de documentação de sistemas de 
informação. Já o contrato 38/2009 tem por objetivo a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para a 
execução de suporte técnico remoto e presencial a usuários do Ministério da Justiça. Este, por sua vez, recebeu sucessivos aditivos, sendo que o último 
(5º Termo Aditivo) prorrogou excepcionalmente o período de vigência do contrato por mais doze meses, com início em 19 de maio de 2014 e término 
em 18 de maio de 2015. Houve ainda o Apostilamento nº 01/2014 – CGL, que alterou os valores a serem pagos à empresa contratada. 
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6.2.4. Contratação de Estagiários  
 
Quadro A.6.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários 

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

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 
1.      Nível superior 157 193 221 246 1.451.014,79 

1.1    Área Fim 157 193 221 246 1.451.014,79 
1.2    Área Meio 00 00 00 00 0,00 

2.      Nível Médio 60 74 90 102 376.058,80 
2.1    Área Fim 08 08 09 13 40.051,98 
2.2    Área Meio 52 66 81 89 336.006,82 

3.      Total (1+2) 217 267 311 348 1.827.073,59 
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. 

 
6.3. Informações sobre a Revisão de Contratos 
 
a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 
12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos retroativos às datas 
de início da desoneração, mencionadas na legislação. 

 
Informa-se que as empresas que se enquadram nos termos do art. 7º da lei 12.546/2011, bem 

como no art. 2º do decreto 7.828/2012, foram devidamente oficiadas a apresentar suas planilhas de 
formação de preços, de forma aberta, para que se possa dar continuidade ao procedimento indicado 
pela legislação. Até o momento apenas duas empresas argumentaram que não poderiam apresentar 
tais documentos. Outras empresas já não se encontram mais no mercado em virtude de falência. 
Diante desta situação, a Coordenação de Contratos está buscando auxílio junto ao Ministério do 
Planejamento para orientação quanto ao melhor proceder, em ambos os casos, para que seja 
realizada a devida desoneração. 
 
b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em 

relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do 
decreto 7.828/2012. 

 
A desoneração permanece em análise, não havendo até o momento nenhum ressarcimento. 

 
c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo número, unidade 

contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, com destaque para a 
economia obtida em cada contrato. 

 
Destaca-se que, quanto a economia obtida pela revisão em cada contrato, não é possível 

informar numa vez que o procedimento não foi finalizado.  
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Empresa: DBA Engenharia de Sistemas Ltda. – Contrato 019/2009 – CGTI/MJ 
MF/CNPJ: 32.121.162/0001-74 
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, 
compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, manutenção corretiva, adaptativa, 
evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e documentação de sistemas de 
informação, por intermédio das atividades, de acordo com as especificações, padrões técnicos de 
desempenho e qualidade estabelecidos pela Contratante, mediante ordens de serviço dimensionadas 
pela técnica de contagem de Pontos por Função Brutos (não ajustados) – PFB, pagas pelo 
quantitativo mensal de resultados recebidos e homologados, acompanhadas da respectiva 
documentação prevista pela Contratante, no modelo de Centro de Solução de Desenvolvimento de 
Software, na forma de serviços continuados não presenciais e presenciais, conforme descrição 
constante no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
Vencimento: 13/03/2013. 
 
Empresa: SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços – Contrato 35/2010 – CGTI/MJ 
MF/CNPJ: 07.432.517./0001-07 
Objeto: Prestação de serviços continuados de impressão, por meio digital e/ou cópias de 
documentos (fotocópias monocromáticas e policromáticas), com fornecimento de mão-de-obra e 
todos os insumos necessários à execução dos serviços, exceto papel e equipamentos com conexão 
em rede. 
Vencimento: 13/04/2015. 
 
Empresa: Solução Serviços Especializados – Contrato 038/2009 – CGTI/MJ 
MF/CNPJ: 04.963.136/0001-58 
Objeto: prestação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para a execução 
de suporte técnico remoto e presencial a usuários do Ministério da Justiça - CONTRATANTE - 
órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos específicos singulares, órgãos 
colegiados e entidades vinculadas, em conformidade com os padrões técnicos de desempenho e 
qualidade estabelecidos pelo Contratante, mediante o atendimento de chamados inseridos em 
sistema de informação específico, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, 
pagos pelo quantitativo mensal de resultado recebido e homologado como aderente às 
especificações constantes no Termo de Referência - TR, pelo prazo de doze meses, prorrogáveis por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio dos seguintes serviços: 
Serviço de coordenação de suporte técnico; Serviço de gerência do suporte local; Serviço de 
gerência do telessuporte; Serviço de telessuporte, implementado mediante atendimento via central 
telefônica; Serviço de suporte local, mediante atendimento presencial de equipe técnica; Serviço de 
prospecção técnica para apoiar a elaboração de especificação de itens de informática. 
Vencimento: 02/02/2015. 
 
Empresa: Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A. – Contrato 024/2013 – CGTI/MJ 
MF/CNPJ: 58.069.360/0001-20 
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, 
compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, manutenção corretiva, adaptativa, 
evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e documentação de sistemas de 
informação, por intermédio das atividades, de acordo com as especificações, padrões técnicos de 
desempenho e qualidade estabelecidos pela CONTRATANTE, mediante ordens de serviço 
dimensionadas pela técnica de contagem de Pontos por Função Brutos (não ajustados) – PFB, pagas 
pelo quantitativo mensal de resultados recebidos e homologados, acompanhadas da respectiva 
documentação prevista pela CONTRATANTE, no modelo de Centro de Solução de 
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Desenvolvimento de Software, na forma de serviços continuados não presenciais e presenciais, de 
acordo com as quantidades, especificações e condições constantes na Especificação Técnica e 
demais anexos, partes integrantes e indissociáveis do Projeto Básico, em virtude da rescisão 
unilateral do contrato nº 19/2009 promovida pela Coordenação Geral de Logística do Ministério da 
Justiça, haja vista o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA. 
Vencimento: 26/01/2015 
 
Empresa: Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A. – Contrato 043/2013– CGTI/MJ 
MF/CNPJ: 58.069.360/0001-20 
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação ao 
Ministério da Justiça - MJ, órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos 
específicos singulares, órgãos colegiados e entidades vinculadas, mediante fornecimento de serviços 
pagos pela garantia de disponibilidade e atualização da infraestrutura e segurança da rede de dados, 
de forma continuada, presencialmente e não presencialmente, acompanhados dos respectivos 
relatórios técnicos e demais documentações previstas, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste Contrato, no Edital e em seus anexos e no Termo de Referência, por meio dos 
seguintes serviços:  

 
Tabela 18: Serviços prestados pela empresa contratada 

LOTE 1 

Itens Descrição Unidade Quantidade 

1 Serviço de Execução de Projetos de Infraestrutura de TI Mês 12 
2 Núcleo de Operação e Controle 24x7 Mês 12 
3 Suporte e Administração de Armazenamento Mês 12 

4 
Suporte e Administração de Rede de Dados Local em 
Brasília-DF. 

Mês 12 

5 
Suporte e Administração de Rede de Dados Local 1 – 
Catanduvas. 

Mês 12 

6 
Suporte e Administração de Rede de Dados Local 2 – 
Mossoró. 

Mês 12 

7 
Suporte e Administração de Rede de Dados Local 3 – 
Campo Grande. 

Mês 12 

8 
Suporte e Administração de Rede de Dados Local 4 – 
Porto Velho 

Mês 12 

9 
Suporte e Administração de Rede de Dados de Longa 
Distância em Brasília-DF. 

Mês 12 

10 Suporte a Aplicativos Corporativos Mês 12 
11 Suporte e Administração de Sistemas Operacionais Mês 12 
12 Suporte e Administração de Banco de Dados Mês 12 

13 
Serviço de Apoio à Segurança da Informação e 
Comunicações 

Mês 12 

Fonte: CGL 
 
Vencimento: 31/01/2015 
 
Empresa: VERTOTECH DO BRASIL LTDA. – Contrato 047/2009– CGTI/MJ 
MF/CNPJ: 04.321.986/0001-52 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação 
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6.4. Órgãos e Entidades que executam Acordos de Cooperação Internacional, com a 
Contratação de Consultores na Modalidade “Produto” (Item 58, Parte B do Anexo II da DN 
TCU nº 134/2013) 
 
Quadro B.6.4.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação 
Técnica com Organismos Internacionais – Comissão de Anistia 

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 
Cooperação para o intercâmbio internacional, desenvolvimento e ampliação das políticas 
de Justiça Transicional do Brasil 

BRA 08/021 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 2014/000248 
Objetivo da Consultoria: Elaboração de vocabulário controlado a partir da análise do acervo documental da 
Comissão de Anistia.   

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 30/03/2015 R$ 84.720,00 R$ 84.720,00 R$ 48.960,00 R$ 35.760,00 
Insumos Externos 

Passagens e diárias 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Relatório contendo plano de trabalho para elaboração do 
vocabulário controlado para o acervo da Comissão de Anistia. 

20 dias após 
contrato 10.880,00 

Relatório contendo análise inicial do acervo e proposta de 
metodologia de construção da estrutura categorial lógico-
semântica do vocabulário controlado a ser utilizado. 

60 dias após 
contrato 

13.600,00 

Relatório contendo resultados preliminares da aplicação da 
estrutura categorial e descritores do vocabulário controlado. 

120 dias após 
contrato 

10.880,00 

Relatório contendo proposta da estrutura categorial e dos 
princípios de padronização sintática e semântica dos descritores, 
aprovada pela Comissão de Anistia.  

180 dias após 
contrato 

13.600,00 

Relatório de acompanhamento do início da implantação. 
210 dias após 

contrato 
19.440,00 

Relatório do vocabulário controlado finalizado. 
240 dias após 

contrato 
16.320,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Nair YumikoKobashi CPF: ***.242.148-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A contratação sofreu aditivo de prazo prorrogando 
sua vigência de 31/12/2014 para 31/03/2015, por conseqüências algumas parcelas foram adiadas para o exercício 
seguinte. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000250 
Objetivo da Consultoria: Pesquisar e organizar material historiográfico e museográfico visando reunir conteúdos 
para compor o acervo do Memorial da Anistia no Brasil.  

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 30/03/2015 R$ 59.120,00 R$ 59.120,00 R$ 32.208,00 R$ 26.912,00 
Insumos Externos 

Passagens e diárias 
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Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Relatório contendo plano de trabalho e proposta 
metodológica para a pesquisa, considerando os conceitos dos 
eixos do Mapa Curatorial, bem como orientações da Curadoria, 
para pesquisa de constituição de acervo para as salas “4- 
Testemunhos de Lutas”, “5- Repressões e Resistência”, “ 6- A 
Luta Pela Anistia no Brasil – ontem e hoje” e “7- A Justiça 
Transicional–consciência internacional em torno dos crimes 
contra a humanidade” da exposição de longo prazo do Memorial 
da Anistia Política do Brasil. 

30 dias após 
contrato 

9.176,00 

Produto 02: Relatório parcial identificando as fontes de pesquisa 
prioritárias (universidades, bibliotecas, acervo da Comissão de 
Anistia, arquivos públicos e privados, informantes-chaves etc.), o 
tipo de material disponível, bem como as regras e exigências para 
a obtenção dos conteúdos pelo Memorial.   

60 dias após 
contrato 

12.440,00 

Produto 03: Relatório parcial contendo resultados da pesquisa de 
fontes, identificando propostas de conteúdos, bem como critérios 
para sua seleção, visando à constituição de acervo para as salas 
dos eixos 3,4, 5 e 6. 

120 dias após 
contrato 

10.592,00 

Produto 04: Relatório contendo a lista do material selecionado e 
aprovado pela Curadoria, descrição e dimensões, e as 
providências para obtenção do material. 

180 dias após 
contrato 

10.592,00 

Produto 05: Relatório Final com plano de implementação e 
definições de acervo de para os eixos curatoriais das salas. 

240 dias após 
contrato 

16.320,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Alexandre de Albuquerque Mourão CPF: ***.720.403-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A contratação sofreu aditivo de prazo prorrogando 
sua vigência de 31/12/2014 para 30/03/2015, consequentemente algumas parcelas foram adiadas para o exercício 
seguinte. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000322 
Objetivo da Consultoria: Pesquisar e organizar material historiográfico e museográfico visando reunir conteúdos 
para compor o acervo do Memorial da Anistia no Brasil.  

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 

09/07/2014 30/03/2015 R$ 59.120,00 R$ 59.120,00 R$ 32.208,00 R$ 26.912,00 
Insumos Externos 

Passagens e diárias 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Relatório contendo plano de trabalho e proposta 
metodológica para a pesquisa, considerando os conceitos dos 
eixos do Mapa Curatorial, bem como orientações da Curadoria, 
para pesquisa de constituição de acervo para as salas “1- Brasil 
Inquieto”, “2- Golpe e Ditadura” e “3- As Resistências e seus 
Atores Sociais” da exposição de longo prazo do Memorial da 
Anistia Política do Brasil.  

30 dias após 
contrato 

9.176,00 

Produto 02: Relatório parcial identificando as fontes de pesquisa 
prioritárias (universidades, bibliotecas, acervo da Comissão de 
Anistia, arquivos públicos e privados, informantes-chaves etc.), o 
tipo de material disponível, bem como as regras e exigências para 
a obtenção dos conteúdos pelo Memorial.   

60 dias após 
contrato 

12.440,00 

Produto 03:Relatório parcial contendo resultados da pesquisa de 
fontes, identificando propostas de conteúdos, bem como critérios 

120 dias após 
contrato 

10.592,00 
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para sua seleção, visando à constituição de acervo para as salas 
“Brasil Inquieto”, “Golpe e Ditadura” e “Resistências”. 
Produto 04: Relatório contendo a lista do material selecionado e 
aprovado pela Curadoria, descrição e dimensões, e as 
providências para obtenção do material. 

180 dias após 
contrato 

10.592,00 

Produto 05:Relatório Final com plano de implementação e 
definições de acervo de para os eixos curatoriais das salas. 

240 dias após 
contrato 

16.320,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Lúcio Henrique de Araújo CPF: ***.956.349-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A contratação sofreu aditivo de prazo prorrogando 
sua vigência de 31/12/2014 para 30/03/2015, consequentemente algumas parcelas foram adiadas para o exercício 
seguinte. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000344 
Objetivo da Consultoria: Formulação de relatórios de informação histórico-analítica para subsídio ao conhecimento 
histórico das violações de Diretos Humanos pela Sociedade Civil e Comissões Locais da Memória e Verdade. 

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 

23/07/2014 30/01/2015 R$ 61.110,00 R$ 61.110,00 R$ 45.590,00 R$ 15.520,00 
Insumos Externos 

Passagens e diárias 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Relatório 1 contendo plano de trabalho e 
cronograma. 

30 dias após 
contrato 

6.790,00 

Produto 02: Relatório 2 contendo descrição da metodologia a ser 
utilizada no desenvolvimento da pesquisa, indicando acervos de 
documentos, depoimentos e perseguidos a serem investigados, e 
para a sistematização das informações coletadas,de acordo com as 
necessidades e indicações da Comissão da Verdade. 

60 dias após 
contrato 

15.520,00 

Produto 03: Relatório 3 contendo sistematização de informações 
solicitadas pela Comissão Estadual da Verdade, tais como perfil 
dos perseguidos, participação em organizações políticas, 
militância, períodos e locais em que ocorreram as violações.  

120 dias após 
contrato 

11.640,00 

Produto 04: Relatório 4 contendo tipologias de violações de 
direitos humanos e da perseguição, estruturas da 
repressão,identificação dos agentes do Estado citados pelos 
perseguidos. 

180 dias após 
contrato 

11.640,00 

Produto 05: Relatório 5 conclusivo contendo a consolidação da 
investigação realizada pela Comissão da Verdade de São Paulo. 

210 dias após 
contrato 

15.520,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Yuri Rosa de Carvalho CPF: ***.230.790-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A contratação sofreu aditivo de prazo prorrogando 
sua vigência de 31/12/2014 para 30/01/2015, consequentemente algumas parcelas foram adiadas para o exercício 
seguinte. 

 
Quadro B.6.4.2 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação 
Técnica com Organismos Internacionais – Secretaria Nacional de Justiça 

Valores em R$ 1,00 
Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes UNODC 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
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BRAX66 - Fortalecimento da Secretaria Nacional de Justiça em cooperação jurídica 
internacional, extradição e combate à lavagem de dinheiro 

BRAX66 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: PC-1BR-2013-04-018 
Objetivo da Consultoria: Atividade 2.1.2 - Desenvolver metodologia para concretização dos objetivos da Estratégia 
Nacional de Combate à corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Consultoria técnica especializada para 
elaboração de proposta de metodologia para orientar a atuação ENCCLA.         

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 

03/04/2013 15/05/2014 R$ 70.000,00   R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 70.000,00 
Insumos Externos 

Foi realizada viagem pela consultora para participar de uma reunião da ENCCLA, a fim de auxiliar na elaboração do 
conteúdo dos Produtos. Nessa oportunidade foram pagas diárias e passagens.   

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório Técnico contendo a análise crítica da 
estrutura e da metodologia de trabalho da ENCCLA. 

03/06/2013 20.000,00 

Produto 2: Relatório técnico contendo proposta de plano 
estratégico de comunicação para a ENCCLA. 

21/10/2013 10.000,00 

Produto 3: Relatório técnico contendo identificação de iniciativas 
assemelhadas à ENCCLA quanto ao combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro no âmbito nacional nos níveis de estados e 
municípios. 

21/05/2014 20.000,00 

Produto 4: (Produto Excluído) ------------ -------------- 
Produto 5: Relatório técnico contendo proposta de melhoria da 
ENCCLA com relação à metodologia de trabalho e outros 
aspectos relevantes identificados. 

22/04/2014 20.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Tatiana Braz Ribeiral CPF: ***.274.161-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria Finalizada. 
Inicialmente foi definido o valor de R$ 80.000,00. Posteriormente houve um aditamento contratual alterando o valor 
para R$ 70.000,00devido à exclusão do Produto 4. Essa exclusão foi solicitada pela própria consultora e aprovada 
pelo DRCI e UNODC, em virtude de dificuldade de levantamento de informações substanciais para a elaboração do 
documento. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2013-09-040 
Objetivo da Consultoria: Atividade 1.1.4. - Desenvolver estratégia para agilizar a cooperação jurídica internacional. 
Consultoria técnica especializada para melhoria dos canais de comunicação em matéria de cooperação jurídica 
internacional, em âmbito interno e externo. 

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 

11/09/2013 31/03/2014 R$ 70.800,00 R$ 56.640,00 R$ 14.160,00 R$ 14.160,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Mapeamento sobre as boas práticas em termos de 
canais adequados de comunicação das autoridades centrais, em 
âmbito internacional, com suas contrapartes.    

07/12/2013 
(Pagamento 
efetuado em 
10/01/2014) 

14.160,00 

Produto 2: Mapeamento sobre as principais deficiências na 
tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional entre 
o DRCI, as suas contrapartes internacionais e os demais órgãos 

Contrato rescindido 14.160,00 
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nacionais envolvidos, especialmente no que diz respeito à 
comunicação entre esses intervenientes. 
Produto 3: Documento técnico contendo estratégia de 
implementação de canais adequados de comunicação entre o 
DRCI e os demais órgãos nacionais envolvidos na cooperação 
jurídica internacional. 

Contrato rescindido 21.240,00 

Produto 4: Documento técnico contendo estratégia de 
implementação de canais adequados de comunicação entre o 
DRCI e as suas contrapartes internacionais. 

Contrato rescindido 21.240,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Nataly Evelin Konno Rocholl CPF: ***.611.511-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Diante da Análise do Produto 2 entregue aos 
supervisores e das considerações apresentadas em reunião com a Consultora, concluiu-se pela inviabilidade de 
reformulação do mencionado produto e pelo encerramento da consultoria com a respectiva rescisão contratual 
Contrato rescindido.   . Foi realizada uma tentativa de dar continuidade à atividade, com um novo processo de 
contratação, no entanto, devido à contingenciamentos, o orçamento previsto para ser alocado no Projeto não se 
concretizou.  

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2013-07-028 
Objetivo da Consultoria: Atividade 1.1.4. - Desenvolver estratégia para agilizar a cooperação jurídica internacional.     
Consultoria técnica especializada para realização de mapeamento e desenvolvimento de estratégia e metodologia de 
aperfeiçoamento da gestão dos casos de cooperação jurídica internacional. 

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 

01/08/2013 20/06/2014 R$ 108.850,00 R$ 91.434,00 R$ 91.434,00 R$ 108.850,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório Técnico contendo mapeamentos da 
efetividade e dos prazos externos que afetam a tramitação entre os 
órgãos nacionais e internacionais envolvidos, com base nos 
bancos de dados internos (planilhas e SAP). Escopo: Ativos e 
Passivos / Civil, Penal e RA.    

15/10/2013 17.416,00 

Produto 2: Relatório técnico contendo mapeamento e 
detalhamento dos fatores externos, positivos e negativos, que 
afetam a tramitação entre os órgãos nacionais e internacionais 
envolvidos, com base nos bancos de dados internos (planilhas e 
SAP), conhecimentos específicos dos técnicos de RA e Civil, e 
outros fatores identificáveis. Escopo: Ativos e Passivos / RA e 
Civil.                    

22/01/2014 17.416,00 

Produto 3 (incorporação dos produto 3 e antigo produto 4): 
Documento técnico contendo propostas de estratégia, metodologia 
e alterações legais (tratados/legislação/regulamentação) 
pertinentes para acelerar e incrementar a efetividade da tramitação 
entre os órgãos nacionais e internacionais envolvidos nos casos de 
cooperação jurídica internacional que tramitam pelo DRCI. 
Escopo: Ativos e Passivos / Civil e Penal. 

28/05/2014 43.540,00 

Produto 4 (antigo Produto 5): Documento técnico contendo 
propostas de aperfeiçoamento da gestão dos casos de cooperação 
jurídica internacional que envolvam recuperação de ativos, 
especificamente em relação ao acompanhamento e controle do 
trâmite de pedidos e ao acompanhamento de investigações e 
processos que tramitam nos órgãos competentes nacionais. 

13/06/2014 30.478,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Gustavo Ferreira Ribeiro CPF: ***.272.456-** 



175 

 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria Finalizada 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-01-007 
Objetivo da Consultoria: Atividade 1.1.7. – Desenvolver proposta para implantação de Unidade de Recuperação de 
Ativos com base em modelos internacionais identificados pelo UNODC e de revisão normativa a respeito do tema.     
Consultoria técnica especializada para desenvolver proposta para implantação de Unidade de Recuperação de Ativos. 

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 

17/02/2014 15/09/2014 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 
Insumos Externos 

Foram realizadas viagens pelo consultor ao DRCI para participar de reuniões com as Coordenações de cooperação 
jurídica internacional e recuperação de ativos, bem como com a Coordenação de Tratados e Foros e LAB, a fim de 
auxiliar na elaboração do conteúdo dos Produtos. Nessas oportunidades foram pagas diárias e passagens.   

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório técnico contendo compilação de 
documentos (estudos, doutrinas, manuais e outros) nacionais e 
internacionais que tratam da temática; bem como legislações sobre 
o tema, selecionando leis e atos normativos estrangeiros que 
possam servir de referência para o modelo brasileiro. 

22/04/2014 25.000,00 

Produto 2: Documento técnico contendo mapeamento e análise 
crítica de modelos de Unidade de Recuperação de Ativos 
existentes no mundo. 

17/06/2014 25.000,00 

Produto 3 Documento técnico contendo uma proposta 
sistematizada de Unidade de Recuperação de Ativos a ser adotada 
no Brasil. 

15/09/2014 40.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Guillermo Jorge CPF: Passaporte: **B0785** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria Finalizada 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-02-014 
Objetivo da Consultoria: Atividade 2.1.3 – Realização de mapeamento para aprimorar as atividades do PNLD e 
Grotius Consultoria técnica especializada para mapeamento para aprimorar as atividades do Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) e Grotius. 

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 

20/02/2014 20/08/2014 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Insumos Externos 

Foi realizada viagem pela consultora para participar de uma reunião do PNLD, a fim de auxiliar na elaboração do 
conteúdo dos Produtos. Nessa oportunidade foram pagas diárias e passagens.   

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Documento contendo análise crítica do Programa 
Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) e do Programa 
Grotius Brasil. 

30/06/2014 15.000,00 

Produto 2: Documento contendo proposta de aprimoramento das 
atividades do PNLD e Grotius.     

20/08/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Marcia Saraceni Nunes CPF: ***.166.087-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato finalizado sem aprovação dos produtos 
contratados haja vista a análise pelo supervisor da atividade, em conjunto com a UNODC, da inviabilidade da 
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reformulação do produto apresentado, por não atender ao que foi proposto como objetivo da consultoria contratada. 
Consultoria encerrada.  Não houve contratação de um novo consultor, pois o orçamento previsto para ser alocado no 
Projeto não se concretizou. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-02-013 
Objetivo da Consultoria: Atividade 2.1.1 - Desenvolver estratégia para a atuação e integração dos LABs 
Consultoria técnica especializada para realização de pesquisas e estudos relativos às atividades do LAB e dos LABs 
replicados. 

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 

02/02/2014 30/09/2014 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 
Insumos Externos 

Foram realizadas viagens pelo consultor para participar de reuniões do LAB-LD em outros Estados, a fim de auxiliar 
na elaboração do conteúdo dos Produtos. Nessas oportunidades foram pagas diárias e passagens 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório técnico contendo mapeamento dos 
processos de gestão da REDE-LAB.       

21/05/2014 20.000,00 

Produto 2: Relatório técnico contendo a análise dos processos 
implementados na gestão da REDE-LAB, com sugestões de 
aprimoramento e de monitoramento. 

17/06/2014 15.000,00 

Produto 3: Relatório técnico contendo a avaliação do 
monitoramento das melhorias implementadas. 

16/08/2014 15.000,00 

Produto 4: Relatório técnico contendo o planejamento de gestão 
da REDE-LAB, com projeção de curto, médio e longo prazo, até o 
ano de 2019. 

15/09/2014 30.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Alexandre Hamilton O. Santos CPF: ***.994.631-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria finalizada 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-02-008 
Objetivo da Consultoria: Atividade 1.1.4. - Estratégia para agilizar a cooperação jurídica internacional aprimorada.     
Consultoria técnica especializada para desenvolver minuta de proposta de lei de cooperação jurídica internacional 
dispondo sobre os procedimentos e as regras gerais da cooperação passiva e ativa com Estados estrangeiros. 

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 

10/02/2014 01/09/2014 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório técnico contendo compilação, estudo e 
mapeamento de documentos que tratam da temática no Brasil 
(legislação, regulamentação, relatórios, doutrina, jurisprudência e 
outros instrumentos), bem como de leis e atos normativos 
estrangeiros acerca do tema, acompanhados da respectiva análise 
crítica.    

12/03/2014 25.000,00 

Produto 2: Documento técnico contendo mapeamento dos órgãos 
nacionais envolvidos na cooperação jurídica internacional, com 
respectiva apreciação crítica e analítica acerca das informações 
coletadas. 

14/05/2014 25.000,00 

Produto 3: Documento contendo proposta de minuta de lei de 25/08/2014 40.000,00 
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cooperação jurídica internacional dispondo sobre os 
procedimentos e as regras gerais da cooperação passiva e ativa 
com Estados estrangeiros. 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Antenor Pereira Madruga Filho CPF: ***.548.814-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria finalizada 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-04-021 
Objetivo da Consultoria: Atividade 1.1.6. - Desenvolver propostas para incremento da eficiência da cooperação 
jurídica internacional nas regiões de fronteira.   
Consultoria técnica especializada para desenvolver proposta de estratégia legislativa, administrativa e operacional 
para viabilizar a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional nas regiões de fronteira de maneira 
célere e efetiva, mantendo seu exame pelas respectivas Autoridades Centrais. 

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 

22/04/2014 21/11/2014 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 
Insumos Externos 

Foram realizadas viagens pela consultora ao DRCI para participar de reuniões com as Coordenações de cooperação 
jurídica internacional e recuperação de ativos, bem como para participar de evento promovido para a discussão. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório Técnico com identificação de boas práticas 
legislativas e de modelos de acordos para tramitação de pedidos 
de cooperação jurídica nas regiões de fronteira, com respectiva 
análise crítica.   

10/07/2014 7.500,00 

Produto 2: Relatório Técnico com levantamento sobre sistemas 
eletrônicos existentes em outros países que interliguem 
autoridades requerentes fronteiriças e as respectivas autoridades 
centrais para tramitação simplificada célere e efetiva de pedidos 
de cooperação jurídica internacional. 

29/08/2014 7.500,00 

Produto 3: Proposta legislativa e de modelo de acordo para a 
tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional nas 
regiões de fronteira de maneira célere e efetiva. 

10/10/2014 
15.000,00 

  

Produto 4: Proposta de metodologia de implementação nas 
regiões de fronteira de mecanismos e sistemas eletrônicos que 
interliguem as autoridades requerentes e as autoridades centrais 
para a tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional 
de forma simplificada, célere e efetiva. 

21/11/2014 
20.000,00  

 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Denise Estrella Tellini CPF: ***.078.710-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria finalizada. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2013-11-89 
Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica especializada para realizar o mapeamento, a organização e a estratégia 
de recuperação de documentos sobre o tema extradição no DEEST. 

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 

06/12/2013 06/06/2014 R$ 65.730,00 R$ 65.730,00 R$ 65.730,00 R$ 65.730,00 
Insumos Externos 

Foi realizada viagem para o RJ para pesquisa no Arquivo Nacional sobre extradição (processos antigos e históricos). 
Foram pagas diárias e passagens.   

Produtos Contratados 
Descrição Data prevista de Valor 
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entrega 
Produto 1: Diagnóstico da situação organizacional e física da 
documentação da Divisão de Medidas Compulsórias. 

14/01/2014 16.432,50 

Produto 2: Proposta de Sistema de organização e estratégia de 
indexação e recuperação de informações da Divisão de Medidas 
Compulsórias. 

09/04/2014 16.432,50 

Produto 3: Proposta de melhorias para a gestão da informação da 
Divisão e construção de indicadores que tornem possível a sua 
mensuração. 

22/05/2014 16.432,50 

Produto 4: Metodologia para geração de relatórios estatísticos 
acerca de pedidos no âmbito da Divisão de Medidas 
Compulsórias. 

01/07/2014 16.432,50 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Ana Suely Pinho Lopes CPF: ***.261.273-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:Consultoria executada de forma satisfatória e sem 
incidentes. 

 
Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes UNODC 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Suporte à Secretaria Nacional de Justiça para o aprimoramento da implementação da 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  

BRAX63 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: SC-1BR-2014-0235 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para análise do estágio da implementação da 
Metodologia Integrada de Coleta e Análise de Dados e Informações sobre Tráfico de Pessoas e elaboração do 
Relatório Nacional de Tráfico de Pessoas – Dados 2013. 

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 

01/10/2014 20/12/2014 R$ 37.500,00 R$ 37.500,00 R$ 37.500,00 R$ 37.500,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório de (1) organização e facilitação de uma 
reunião para análise do estágio de implementação da Metodologia 
Integrada de Coleta e Análise de Dados e Informações sobre 
Tráfico de Pessoas, bem como (2) das visitas aos órgãos que 
participaram do GT Dados Criminais. 

01/11/2014 7.500,00 

Produto 2: Relatório de análise do estágio de implementação da 
Metodologia Integrada de Coleta e Análise de Dados e 
Informações sobre Tráfico de Pessoas, incluindo sugestões de 
melhorias e de incorporação mais efetiva pelos órgãos 
signatários. 

18/12/2014 15.000,00 

Produto 3 – Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas – 2013. 18/12/2014 15.000,00 
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: André Zanetic CPF:***.648.308-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A despeito do curto prazo que o consultor teve 
para a elaboração do relatório de dados sobre tráfico de pessoas 2013 e para a realização da análise do estágio de 
implementação da metodologia integrada de coleta de dados sobre tráfico de pessoas, seus produtos apresentaram 
qualidade e contribuíram para a produção de conhecimento em relação ao tema. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-004-030 
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Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para a concepção, planejamento e aplicação de 
curso de formação em tráfico de pessoas para operadores do sistema de justiça. 

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 

16/06/2014 13/12/2014 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Projeto pedagógico do curso com a concepção, 
objetivos, planejamento e orientações metodológicas, incluindo 
carta de apresentação, estratégia de convocação a partir do 
delineamento dos perfis, ficha de inscrição, proposta de avaliação 
do curso e outros itens que se mostrarem pertinentes. 

07/08/2014 7.000,00 

Produto 2:Desenho logístico do curso, incluindo previsões de 
material, infraestrutura, deslocamentos e outros itens que se 
mostrarem pertinentes. 

08/08/2014 7.000,00 

Produto 3:Guia do Participante, com informações para o corpo 
discente do curso. 

28/09/2014 3.500,00 

Produto 4:Guia do Docente, com informações para os 
professores do curso. 

01/10/2014 3.500,00 

Produto 5:Fio lógico do curso, destrinchando a estratégia de 
implementação de todos os módulos e dias de curso, identificando 
cada momento, como deverá acontecer e os responsáveis. 

12/11/2014 7.000,00 

Produto 6:Banco de dados em versão eletrônica e impressa com 
os dados do corpo docente e discente do curso e relatório do 
perfil, com geração de gráficos analíticos. 

10/12/2014 5.000,00 

Produto 7:Relatório de implementação e avaliação do curso. 12/12/2014 7.000,00 
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Daniela Westphal CPF: ***.946.439-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Esta consultoria transcorreu tranqüilamente, com 
as entregas dos produtos dentro dos prazos pactuados e amplo diálogo entre a consultora, o UNODC e a SNJ. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: SC-1BR-2014-0225 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para a realização de pesquisas, desenho 
metodológico, concepção e estratégia de implementação com parcerias referentes ao Observatório de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas.  

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 20/12/2014 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Levantamento sobre os principais observatórios, 
centro de estudos e redes de conhecimento que trabalham com a 
produção de conhecimento sobre tráfico de seres humanos, 
migrações e temas correlatos no Brasil e no exterior, identificando 
boas práticas de reunião, produção e circulação de conhecimento, 
dados e informações sobre tráfico de pessoas. 

21/10/2014 12.000,00 
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Produto 2: Relatório sobre as consultas a 5 instituições 
(observatórios, centro de estudos e outros) para levantar subsídios 
quanto à concepção, estruturação e funcionamento, com a 
identificação de subsídios que poderão ser incorporados pelo 
OETP. 

30/10/2014 8.000,00 

Produto 3: Estudo técnico sobre as alternativas de metodologias e 
estruturas que poderão ser incorporadas ao OETP.  

01/12/2014 20.000,00 

Produto 4: Relatório de visitas técnicas a pelo menos cinco 
potenciais parceiros para a implementação do OETP. 

16/12/2014 8.000,00 

Produto 5: Versão preliminar Desenho metodológico, concepção 
e estratégia de implementação do OETP. 

16/12/2014 7.000,00 

Produto 6: Versão final do Desenho metodológico, concepção e 
estratégia de implementação do OETP. 

17/12/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Marina Martins Novaes CPF: ***.385.458-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Esta consultoria transcorreu tranqüilamente com as 
entregas dos produtos dentro dos prazos pactuados e amplo diálogo entre a consultora, o UNODC e a SNJ. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: UNODC/2014/XXX 
Objetivo da Consultoria: Elaboração do Relatório Independente Final de Avaliação do Projeto BRA X63 

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 

01/12/14 27/12/2014 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório Preliminar. 22/12/2014 15.000,00 
Produto 2: Relatório Parcial. 22/12/2014 15.000,00 
Produto 3: Relatório Final. 27/12/2014 30.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Melissa Andrade Costa CPF: ***.960.451-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A consultoria foi selecionada diretamente pelo 
UNODC em razão da característica de avaliação externa, havendo o acompanhamento da SNJ no processo. Apesar 
do curto tempo para execução das atividades, a consultora demonstrou esforços para entregar os produtos a contento. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: SC-1BR-2014-0180 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para a elaboração do projeto dos cadernos 
temáticos sobre tráfico de pessoas. 

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 

25/07/2014 22/12/2014 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Desenho e organização acadêmica do caderno 
temático 1 (Conceito e Tipologias de Exploração), com a 
definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de 
textos de diversos autores. 

25/8/2014 5.000,00 

Produto 2: Desenho e organização acadêmica do caderno 
temático 2 (Migração e Tráfico de Pessoas), com a definição do 

25/9/2014 5.000,00 
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temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de textos de 
diversos autores. 
Produto 3: Desenho e organização acadêmica do caderno 
temático 3 (Mercado do Tráfico: quem são os atores que 
demandam?) , com a definição do temário, dos conteúdos e dos 
textos e coletânea de textos de diversos autores. 

25/10/2014 5.000,00 

Produto 4: Desenho e organização acadêmica (Tráfico Interno no 
Brasil) do caderno temático 4, com a definição do temário, dos 
conteúdos e dos textos e coletânea de textos de diversos autores. 

25/11/2014 5.000,00 

Produto 5: Desenho e organização acadêmica (Desafios para o 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) do caderno temático 5, com 
a definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de 
textos de diversos autores. 

8/12/2014 5.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Michelle Gueraldi CPF: ***.406.207-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Para o desenvolvimento desta consultoria, tanto a 
primeira como a segunda selecionada, após serem contratadas, pediram rescisão contratual, não sendo efetuado 
nenhum pagamento de produto. A terceira colocada, após essas desistências, assumiu as atividades. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-004-020 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento de metodologias e 
atividades relacionadas à Feira Nacional de Boas Práticas.    

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 

31/03/2014 30/09/2014 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Proposta de formato de seleção das práticas a serem 
expostas na Feira Nacional de Boas Práticas, contendo inclusive 
proposta de qualificação das práticas (critérios de seleção), minuta 
de edital de chamada pública, ficha de inscrição, funcionamento e 
composição da comissão de avaliação.   

30/4/2014 10.000,00 

Produto 02: Desenho da proposta de funcionamento da Feira de 
Conhecimento, contendo o formato de exposição das práticas, de 
como será o intercâmbio de experiências, o funcionamento da 
negociação entre expositor e interessado em replicar a boa prática 
e a minuta do acordo de cooperação que poderá ser firmado. 

18/4/2014 15.000,00 

Produto 03: Guia de orientação aos expositores e aos 
organizadores que mediarão a Feira. 

18/4/2014 7.500,00 

Produto 04: Atlas com as boas práticas selecionadas, contendo 
relatos das práticas e fotografias. 

14/6/2014 15.000,00 

Produto 05: Relatório final da Feira de Conhecimento, contendo 
inclusive recomendações e lições aprendidas.  

14/6/2014 7.500,00 

Produto 06: Relatório de progresso dos acordos de cooperação 
firmados durante a Feira e desenho da estratégia de seguimento. 

30/6/2014 5.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Luciana Campello CPF: ***.436.817-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A principal dificuldade desta consultoria foi o 
curto prazo para a organização da Feira de Práticas sobre tráfico de pessoas, migração e refúgio, contudo a consultora 
conseguiu desenvolver um trabalho de qualidade e a contento. 
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Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: PC-1BR-2014-02-012 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para desenhar estratégias de alinhamento e 
replicação dos projetos a serem desenvolvidos por ONGs na área de prevenção ao tráfico de pessoas. 

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 

17/02/2014 15/12/2014 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1:Estudo técnico dos projetos selecionados pelo 
edital,com recomendações para o aprimoramento das propostas e 
suas metodologias. 

17/3/2014 7.500,00 

Produto 2:Modelo de instrumento de medição do progresso da 
implementação do projeto e do alcance de resultados e impactos, 
com desenho de indicadores para a sua avaliação. 

17/5/2014 7.500,00 

Produto 3:Guia de orientação com proposta de alinhamento de 
metodologia de geração de conhecimento dos projetos realizados 
pelas ONGs para fins de replicação da experiência. 

17/8/2014 10.000,00 

Produto 4: Documento de análise das estratégias de 
sustentabilidade propostas por cada projeto de prevenção, com 
recomendações de aprimoramento. 

17/9/2014 10.000,00 

Produto 5: Relatório final de avaliação, a partir dos indicados 
desenhados, para verificação do alcance de resultados dos 
projetos. 

15/12/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Elisangela Aparecida Machado da Silva CPF: ***.337.606-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:Esta consultoria transcorreu tranqüilamente, com as 
entregas dos produtos dentro dos prazos pactuados e amplo diálogo entre a consultora, o UNODC e a SNJ. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-003-015 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para avaliação de progresso do II Plano Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

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 

17/03/2014 12/12/2014 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Relatório de recomendações de melhorias e 
orientações aos Ministérios do Grupo Interministerial, a partir a 
relatorias apresentadas quadrimestralmente, visando o 
aprimoramento das informações prestadas. 

25/4/2014 7.500,00 

Produto 02: Desenho da proposta técnica de relatório de 
monitoramento da rede de Núcleos e Postos de ETP para 
verificação do cumprimento de ações do II Plano Nacional de 
ETP. 

5/6/2014 5.000,00 

Produto 03: Documento de consolidação e avaliação dos 
relatórios de monitoramento do II Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, segundo 
indicadorespactuados. 

25/7/2014 10.000,00 
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Produto 04: Documento com proposta de revisão/adequação de 
indicadores e formas de coletas de informações sobre alcances de 
progresso e resultado do II Plano. 

12/9/2014 7.500,00 

Produto 05: Relatório de avaliação do II Plano Nacional a partir 
de metodologia de diálogo, com descrição do método utilizado. 

23/10/2014 15.000,00 

Produto 06: Relatório final dos trabalhos da consultoria, com 
recomendações ao Grupo Interministerial e a Coordenação 
Tripartite, contendo percepção avaliativa da atuação destas 
instâncias e lições aprendidas no ciclo de implementação do II 
Plano Nacional de ETP. 

02/12/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Ariane Gontijo CPF: ***.645.596-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Esta consultoria produziu entregas significativas 
para a implementação e monitoramento do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas, com o 
cumprimento dos prazos e constante diálogo com a SNJ e o UNODC. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: PC-1BR-2014-004-029 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para análise da situação atual de instalação e 
funcionamento de Comitês e/ou Conselhos locais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e produção de documentos 
para fomento de estruturas semelhantes em novas localidades e para o aprimoramento das estruturas já existentes. 

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 

16/06/2014 13/12/2014 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Diagnóstico do funcionamento dos 
Comitês/Conselhos já existentes, com informações sobre 
composição, estrutura, periodicidade de reuniões, 
institucionalização, articulação com outros órgãos, e outros itens 
que se mostrarem importantes ao longo da elaboração do 
documento, apontando lacunas e necessidades.  

16/7/2014 10.000,00 

Produto 2: Perfil dos membros dos Comitês/Conselhos 
levantados, com construção de banco com as informações 
coletadas.  

05/8/2014 6.000,00 

Produto 3: Documento orientador para instalação e 
funcionamento de Comitês/Conselhos locais de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, contendo diretrizes formuladas a partir das 
boas práticas identificadas no Diagnóstico e em harmonia com a 
atuação do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas – CONATRAP e com as linhas gerais da Política 
Nacional de Participação Social.  

04/092014 10.000,00 

Produto 4: Desenho de proposta de sistema descentralizado de 
participação social institucionalizada no âmbito da Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com 
recomendações sobre fluxos de comunicação, articulação, apoio 
técnico e atuação harmonizada nas três esferas de governo e 
outros temas.  

04/10/2014 10.000,00 

Produto 5: Relatório de mobilização e articulação local para a 
criação de novo Comitê/Conselho local de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (1), já com a aplicação do Documento 
orientador e de demais insumos coletados ao longo da 
Consultoria. 

24/10/2014 8.000,00 

Produto 6: Relatório de mobilização e articulação local para a 
criação de novo Comitê/Conselho local de Enfrentamento ao 

13/11/2014 8.000,00 



184 

 

Tráfico de Pessoas (2), já com a aplicação do Documento 
orientador e de demais insumos coletados ao longo da 
Consultoria. 
Produto 7: Relatório de mobilização e articulação local para a 
criação de novo Comitê/Conselho local de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (3), já com a aplicação do Documento 
orientador e de demais insumos coletados ao longo da 
Consultoria.  

13/12/2014 8.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Katia Cristina de Souza Santos CPF: ***.334.842-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A consultora selecionada não atendeu 
satisfatoriamente as demandas do projeto, tendo sido reprovado o seu primeiro produto e depois o houve o seu 
desligamento. Devido à finalização do Projeto BRAX63, prevista para o fim de 2014, não foi possível convocar a 
próxima classificada. 

 
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 
 “Liberdade de Expressão, Educação para mídia, Comunicação e os Direitos da Criança e 
do Adolescente” 

914BRZ5006 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI01154/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para desenho e organização acadêmica de 
cadernos de debate sobre liberdade de expressão, classificação indicativa e educação para mídia. 

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 

08/10/2014 15/12/2014 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Desenho e organização acadêmica do caderno 1 
(Liberdade de Expressão e os Direitos de Crianças e 
Adolescentes), com a definição do temário, dos conteúdos e dos 
textos e coletânea de textos de diversos autores. 

23/10/2014 6.000,00 

Produto 2: Desenho e organização acadêmica do caderno 2 (A 
Experiência da Classificação Indicativa no Brasil) com a 
definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de 
textos de diversos autores. 

07/11/2014  6.000,00 

Produto 3: Desenho e organização acadêmica do caderno 3 
(Classificação Indicativa e novas mídias), com a definição do 
temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de textos de 
diversos autores. 

22/11/2014 6.000,00 

Produto 4:Desenho e organização acadêmica do caderno 4 
(Desafios e Perspectivas da Classificação Indicativa), com a 
definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de 
textos de diversos autores. 

03/12/2014 6.000,00 

Produto 5:Desenho e organização acadêmica do caderno 
temático 5 (Educação para Mídia), com a definição do temário, 
dos conteúdos e dos textos e coletânea de textos de diversos 
autores. 

15/12/2014  6.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Ângela Lovato Dellazzana CPF: ***.610.640-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi executado em sua integralidade. 
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Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: CI00648/2014 
Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica especializada para elaborar produtos relacionados à educação à 
distância no âmbito da classificação indicativa e da educação para mídia. 

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 

25/06/2014 26/11/2014 R$60.000,00 R$60.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Desenho preliminar de Oficina de Classificação 
Indicativa em formato de EAD, para ser acessado em ambiente 
virtual definido pelo Ministério da Justiça, seguindo proposta de 
aprendizagem autodirigida (sem o acompanhamento de 
professores tutores), com a inserção de exercícios, glossários e 
links que complementam e dinamizam os conteúdos, bem como a 
previsão de fóruns de discussão entre participantes, identificando 
como público prioritário os classificadores voluntários 
cadastrados no MJ. 

25/07/2014 8.000,00 

Produto 2:Desenho final de Oficina de Classificação Indicativa 
em formato de EAD, para ser acessado em ambiente virtual 
definido pelo Ministério da Justiça, seguindo proposta de 
aprendizagem autodirigida (sem o acompanhamento de 
professores tutores), com a inserção de exercícios, glossários e 
links que complementam e dinamizam os conteúdos, bem como a 
previsão de fóruns de discussão entre participantes, identificando 
como público prioritário os classificadores voluntários 
cadastrados no MJ, os analistas de classificação indicativa e os 
profissionais de ensino fundamental e médio. 

24/08/2014 17.000,00 

Produto 3:Relatório de pesquisa com referências nacionais e 
internacionais de diretrizes sobre Educação para Mídia, 
identificando políticas públicas, programas e planos nacionais que 
dialogam com a temática, com uma análise crítica sobre a 
questão. 

23/09/2014 10.000,00 

Produto 4:Desenho preliminar de Curso à distância sobre 
Educação para a Mídia, para ser acessado em ambiente virtual 
definido pelo Ministério da Justiça, seguindo proposta de 
aprendizagem autodirigida (sem o acompanhamento de 
professores tutores), com a inserção de exercícios, glossários e 
links que complementam e dinamizam os conteúdos, bem como a 
previsão de fóruns de discussão entre participantes, identificando 
como público prioritário os classificadores voluntários 
cadastrados no MJ, os analistas de classificação indicativa e os 
profissionais de ensino fundamental e médio. 

23/10/2014 8.000,00 

Produto 5:Desenho final de Curso à distância sobre Educação 
para a Mídia, para ser acessado em ambiente virtual definido pelo 
Ministério da Justiça, seguindo proposta de aprendizagem 
autodirigida (sem o acompanhamento de professores tutores), com 
a inserção de exercícios, glossários e links que complementam e 
dinamizam os conteúdos, bem como a previsão de fóruns de 
discussão entre participantes, identificando como público 
prioritário os classificadores voluntários cadastrados no MJ, os 
analistas de classificação indicativa e os profissionais de ensino 
fundamental e médio. 

26/11/2014 17.000,00 
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Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Everaldo Moreira de Andrade CPF: ***.769.589-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O consultor atrasou os produtos 1 e 2 e não 
conseguiu entregar os produtos 3,4 e 5 consequentemente. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI00953/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratação de empresa para indução de pesquisas estratégicas para o aperfeiçoamento da 
política de classificação indicativa, dentro do eixo temático de “A classificação indicativa nos tribunais: elementos 
jurídicos da política” Realizar pesquisas estratégicas (revisão bibliográfica, coleta, diagnóstico e análise de dados) 
que permitam ampliar e orientar a política da classificação indicativa coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça 
– SNJ. 

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 

11/08/2014  10/12/2014  R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Planejamento estratégico de pesquisa, que deve fazer 
referência ao Plano de Trabalho e ao Plano de Pesquisa aprovados 
no edital, adicionado de comentários e pedidos da SNJ em 
resposta ao material aprovado, como também apresentar estratégia 
detalhada de execução do projeto. É fundamental a este produto 
ater-se ao eixo temático do edital e suas particularidades. 

21/08/2014 
 

10.000,00 
 

Produto 2:Relatório de progresso pesquisa, que deve incluir os 
resultados preliminares do artigo acadêmico em produção 
(composto por revisão bibliográfica, coleta, diagnóstico e análise 
de dados), e uma versão atualizada do Planejamento estratégico 
de pesquisa. 

11/10/2014 
 

15.000,00   
 

Produto 3:Relatório Final de atividades, artigo acadêmico 
completo, e demais entregáveis mencionados no Planejamento 
estratégico de pesquisa. 

10/12/2014 25.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Fundação Getúlio Vargas CNPJ: 33.641.663/0001-44 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A Fundação entregou todos os produtos em sua 
integralidade. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI00972/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratação de empresa para indução de pesquisas estratégicas para o aperfeiçoamento da 
política de classificação indicativa, dentro do eixo temático “Problematização dos desafios regionais de 
implementação de política nacional de classificação indicativa”. 

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 

15/08/2014 10/12/2014 R$ 49.000,00 R$ 49.000,00 R$ 49.000,00 R$ 49.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Planejamento estratégico de pesquisa, que deve fazer 
referência ao Plano de Trabalho e ao Plano de Pesquisa aprovados 
no edital, adicionado de comentários e pedidos da SNJ em 
resposta ao material aprovado, como também apresentar estratégia 

25/08/2014 
 

9.800,00 
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detalhada de execução do projeto. É fundamental a este produto 
ater-se ao eixo temático do edital e suas particularidades. 
Produto 2:Relatório de progresso pesquisa, que deve incluir os 
resultados preliminares do artigo acadêmico em produção 
(composto por revisão bibliográfica, coleta, diagnóstico e análise 
de dados), e uma versão atualizada do Planejamento estratégico 
de pesquisa. 

15/10/2014 
 

14.700,00   
 

Produto 3:Relatório Final de atividades, artigo acadêmico 
completo, e demais entregáveis mencionados no Planejamento 
estratégico de pesquisa. 

10/12/2014 24.500,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Instituto de Tecnologia e Sociedade CNPJ: 18.242.632/0001-27 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O Instituto entregou todos os produtos em sua 
integralidade. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI00244/2014 
Objetivo da Consultoria: Consultoria contratada para Investigar as opiniões e os hábitos dos responsáveis por 
crianças e adolescentes nas cinco regiões do Brasil sobre os temas da classificação indicativa, educação para mídia e 
liberdade de expressão, através da (i) identificação da opinião dos pais e responsáveis por crianças e adolescentes 
sobre as ações do Estado relacionadas aos temas educação para mídia, liberdade de expressão e proteção dos direitos 
da criança e do adolescente, (ii) identificação dos aspectos do processo de classificação indicativa que deverão ser 
mais desenvolvidos para que a Política de Classificação Indicativa se torne mais conhecida e compreendida perante o 
mercado e a sociedade, e (iii) identificação sobre como a informação divulgada pelo Ministério da Justiça sobre esses 
temas vem sendo utilizada pelo pais e responsáveis. 

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 

10/04/2014  27/10/2014 R$ 143.400,00 R$ 143.400,00 R$ 143.400,00 R$ 143.400,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1:Plano de Trabalho com proposta metodológica. 10/05/2014 14.340,00 
Produto 3: Realização da pesquisa de opinião. 08/08/2014 43.020,00   
Produto 4:Relatório com os resultados preliminares da pesquisa. 07/09/2014 28.680,00 
Produto 5: Apresentação de Workshop com resultados 
preliminares. 

27/09/2014 14.340,00 

Produto 6: Relatório Final 27/10/2014 43.020,00 
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ipespe Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. CNPJ: 11.849.437/0001-10 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O PRODUTO 2 foi um relatório síntese sobre a 
preparação para a pesquisa de campo, treinamento de pesquisadores, elaboração de questionários, seleção da amostra, 
com valor zero (00,00) de pagamento. O Instituto entregou todos os demais produtos em sua integralidade. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI00646/2014 
Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica especializada para elaborar produtos que subsidiem o trabalho de 
regulação da classificação indicativa de programas de rádio. 

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 

13/06/2014  10/12/2014 R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 R$ 53.000,00 R$ 53.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de Valor 



188 

 

entrega 
Produto 1: Relatório de pesquisa de modelos internacionais de 
regulação da classificação indicativa de programas de rádio e de 
estudos nacionais e internacionais sobre o tema, identificando 
boas práticas. 

23/07/2014 
 

12.000,00 
 

Produto 2:Minuta do termo de referência de criação do GT 
Rádio, conforme Portaria MJ nº 368/2014, com recomendação de 
composição, funcionamento, atribuições e resultados esperados, 
entre outros tópicos. 

12/08/2014 
 

12.000,00   
 

Produto 3:Análise sobre o atual modelo de autoregulação das 
rádios brasileiras em relação à classificação indicativa. 

01/09/2014 10.000,00 

Produto 04: Proposta técnica preliminar de regulação da 
classificação indicativa para programas de rádio para subsidiar 
debate do GT Rádio. 

21/09/2014 8.000,00 

Produto 05: Relatório do processo de facilitação e registro das 
discussões e encaminhamentos acordados em encontro organizado 
pela DEJUS/SNJ com atores interessados no tema, em especial 
representantes do setor de rádio. 

21/10/2014 8.000,00 

Produto 06: Proposta técnica final de regulação da classificação 
indicativa para programas de rádio, com a incorporação de todas 
as sugestões e críticas geradas no GT Rádio. 

10/11/2014 15.000,00 

Produto 07: Guia de orientação da aplicação da classificação 
indicativa às rádios de rádio, em linguagem didática e acessível. 
Produto 08: Relatório do processo de facilitação e registro das 
discussões e dos encaminhamentos acordados no âmbito do GT 
Rádio e com a equipe da COCIND/DEJUS/SNJ para a construção 
de consensos e discussão do modelo nacional de regulação da 
classificação indicativa para programas de rádio. 

25/11/2014 8.000,00 

Produto 08: Relatório do processo de facilitação e registro das 
discussões e dos encaminhamentos acordados no âmbito do GT 
Rádio e com a equipe da COCIND/DEJUS/SNJ para a construção 
de consensos e discussão do modelo nacional de regulação da 
classificação indicativa para programas de rádio. 

10/12/2014 10.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Junior César Bueno de Freitas CPF: ***.132.921-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O Contrato do consultor foi rescindido pois não 
houve tempo hábil para a realização dos produtos. Assim, não foram entregues os produtos 5,6 e 8. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI01040/2014 
Objetivo da Consultoria: Contratação de empresa para indução de pesquisas estratégicas para o aperfeiçoamento da 
política de classificação indicativa, dentro do eixo temático de “Impactos biopsicossociais dos conteúdos 
audiovisuais na população infanto-juvenil e a percepção dos alertas da classificação indicativa em crianças, 
adolescentes e pais”. 

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 

15/08/2014  10/12/2014 R$ 92.300,00 R$ 92.300,00 R$ 92.300,00 R$ 92.300,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Planejamento estratégico de pesquisa, que deve fazer 
referência ao Plano de Trabalho e ao Plano de Pesquisa aprovados 
no edital, adicionado de comentários e pedidos da SNJ em 
resposta ao material aprovado, como também apresentar estratégia 
detalhada de execução do projeto. É fundamental a este produto 
ater-se ao eixo temático do edital e suas particularidades. 

25/08/2014 
 

18.460,00 
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Produto 2:Relatório de progresso pesquisa, que deve incluir os 
resultados preliminares do artigo acadêmico em produção 
(composto por revisão bibliográfica, coleta, diagnóstico e análise 
de dados), e uma versão atualizada do “Planejamento estratégico 
de pesquisa”. 

15/10/2014 
 

27.690,00   
 

Produto 3:Relatório Final de atividades, artigo acadêmico 
completo, e demais entregáveis mencionados no “Planejamento 
estratégico de pesquisa”. 

10/12/2014 46.150,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Signates Consultoria, Pesquisa e Editoração Ltda - Epp CNPJ: 09.078.962/0001-38 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi cumprido em sua integralidade. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI00355/2013 
Objetivo da Consultoria: Elaboração do projeto de criação de banco de classificadores. 

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 

25/04/2013  25/03/2014 R$ 80.000,00 R$ 24.000,00 R$ 44.000,00 R$ 44.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Desenho do projeto de cooperação de atores 
interessados na política de classificação indicativa para 
constituição de banco de classificadores. 

04/06/2013 12.000,00 

Produto 2:Modelo de edital de chamamento público para 
convocação de banco de classificadores. 

14/07/2013 12.000,00 

Produto 3:Proposta de criação e atualização do banco de 
classificação. 

23/08/2013 8.000,00 

Produto 04: Modelo de oficina para capacitação dos 
classificadores selecionados. 

12/09/2013 4.000,00 

Produto 05: Guia de orientação para os classificadores 
selecionados para banco. 

02/10/2013 12.000,00 

Produto 06: Estratégia de coordenação e convocação do banco 
para apoiar ações de classificação indicativa. 

01/12/2013 8.000,00 

Produto 07: Proposta de indicadores de monitoramento e 
avaliação do projeto. 

10/01/2014 8.000,00 

Produto 08: Relatório final avaliativo da implementação do 
projeto. 

25/03/2014 16.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Tatiana Tannús Grama CPF: ***.742.436-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi cumprido em sua integralidade. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CI01258/2012 
Objetivo da Consultoria: Consultoria para realizar mapeamento de pesquisas e estudos existentes sobre a 
Classificação indicativa, numa perspectiva interdisciplinar, e estimular a produção de conhecimento e o diálogo entre 
os diferentes campos do conhecimento na área da Classificação Indicativa. 

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 

05/12/2012  04/12/2013 R$ 63.000,00 R$ 0,00 R$ 18.900,00 R$ 18.900,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de Valor 
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entrega 
Produto 01: Banco de dados nacional, formato digital, com o 
mapeamento das Instituições de ensino superior, centro de 
pesquisa, núcleos de estudo e institutos que produzam pesquisas 
sobre classificação indicativa.  

14/01/2013 R$ 6.300,00 

Produto 02: Mapa com a sistematização de pesquisas e estudos 
produzidos nos últimos 5 anos sobre classificação indicativa, 
organizado de acordo com as distintas áreas de conhecimento para 
disseminação no Portal da Classificação Indicativa. 

18/02/2013 R$ 6.300,00 

Produto 03: Texto voltado ao público acadêmico, com pesquisa 
científica e relato de boas práticas relativo ao tema da 
classificação indicativa. 

05/03/2013 R$ 9.450,00 

Produto 04: Proposta metodológica, registro e sistematização do 
Colóquio com os principais pensadores na área da classificação 
indicativa para identificar de eixos estratégicos de produção de 
conhecimento no campo.  

25/03/2013 R$ 6.300,00 

Produto 05: Projeto de edital, com eixos estratégicos de indução 
definidos, para financiamento de projetos de pesquisa sobre 
classificação indicativa. 

19/04/2013 R$ 9.450,00 

Produto 06: Guia de orientação para comissão de seleção, com 
propostas de indicadores para seleção de projetos em primeira e 
segunda etapa.  

29/09/2013 R$ 6.300,00 

Produto 07: Relatório de acompanhamento eavaliação das 
pesquisas em desenvolvimento, com o desenho da proposta destes 
instrumentos.  

07/11/2013 R$ 9.450,00 

Produto 08: Relatório final avaliativo das ações e atividades 
empreendidas, com sugestão de correções de rotas, lições 
aprendidas e apontamentos para estudos futuros. 

04/12/2013 R$ 9.450,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Fabro Boaz Steibel CPF: ***.428.289-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Os produtos 7 e 8 só foram entregues em 2014 
pois estavam atrelados ao desenvolvimento de pesquisas estratégicas a cerca dos temas centrais para o 
desenvolvimento da Política de Classificação Indicativa. Estas por sua vez sofreram atrasos em seu início, por 
mudanças do sistema de contratação da Unesco. 

 
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 
Promoção de Direitos no Contexto da Política Migratória brasileira BRA/11/019 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 2013/000394 
Objetivo da Consultoria: Sistematização de informações sobre a atuação internacional do DEEST e de posições dos 
blocos e foros internacionais ligados à sua competência, visando o aprimoramento da gestão de informações acerca 
dos temas internacionais do Departamento e o acompanhamento integrado das iniciativas desses blocos e foros 
internacionais. 

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 

09/09/2013  28/02/2014 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 
Insumos Externos 

.  
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor  

Produto 01: Plano de Trabalho para realização do mapeamento 
com fundamentação metodológica e teórica; 

19/09/2013 4.200,00 

Produto 02: Relatório de Pesquisa nos arquivos do DEEST e em 08/11/2013 6.300,00 



191 

 

outros documentos nacionais e internacionais com mapeamento e 
sistematização das informações acerca dos blocos e foros 
internacionais e dos atores envolvidos; 
Produto 03: Relatório de avaliações e questionários voltados aos 
atores nacionais e internacionais participantes dos foros 
internacionais identificados para instrumentalizar o mapeamento 
das posições destes atores de forma mais específica e detalhada 

09/12/2013 12.600,00 

Produto 04: Relatório com sistematização das informações sobre 
atores internacionais e as posições por atores e por blocos/foros 
identificadas e com o mapeamento dos potenciais foros/blocos e 
interlocutores ligados aos temas do DEEST que não fazem parte 
do atual rol de atores cooperantes com o Departamento - 125 dias 
da contratação; 

13/01/2014 10.500,00 

Produto 5: Relatório Final e manual de sistematização das 
informações com apresentação dos produtos para a equipe do 
Departamento- 150 dias da contratação. 

07/02/2014 8.400,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Carolina de Abreu Batista Claro CPF: ***.362.258-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria finalizada com a entrega e pagamento 
de todos os produtos.  

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000392 
Objetivo da Consultoria: Realização de pesquisa sobre as propostas em Migrações e Refúgio e temas afins 
apresentadas nos relatórios finais e propostas emanadas das Conferências Nacionais realizadas entre 2003-2012, com 
ênfase no Projeto de Cooperação “Promoção de Direitos no Contexto da Política Migratória brasileira”. 

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 

09/09/2013 11/11/2013 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Plano de Trabalho com descrição das atividades a 
serem desenvolvidas.   

19/09/2013 1.500,00 

Produto 02: Documento com sistematização das propostas 
mapeadas 

21/10/2013 6.000,00 

Produto 03: Relatório com mapeamento e diagnóstico 11/11/2013 7.500,00 
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Gustavo da Frota Simões CPF: ***.248.497-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultoria finalizada com a entrega e pagamento 
de todos os produtos. 

 
Quadro B.6.4.3 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação 
Técnica com Organismos Internacionais – Secretaria de Reforma do Judiciário 

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 do Acesso à Justiça no Brasil BRA 12-013 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 2014/000182 
Objetivo da Consultoria: Produção de um documento incluindo edição gráfica, de linguagem e de conteúdo visual 
com sistematização de estratégia de comunicação sobre a da atuação da Secretaria de Reforma do Judiciário no 
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período 2003-2013. 
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 

28/04/2014 25/09/2014 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Proposta de Documento e Plano de Trabalho. 05/05/2014 4.000,00 
Produto 02: Relatório parcial do documento. 30/07/2014 8.000,00 
Produto 03: Corpo do texto do documento com edição gráfica, de 
linguagem e conteúdo visual. 

03/09/2014 12.000,00 

Produto 04: Estudo Finalizado. 22/09/2014 16.000,00 
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: André Luís César Ramos CPF: ***.719.221-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:Para que o contrato fosse executado com sucesso, 
foram necessários dois termos aditivos de prazo. O primeiro aditivo assinado em 26/06/2014, que prorroga a vigência 
do contrato até 01/09/2014, e o segundo aditivo assinado em 25/08/2014, que prorroga a vigência do contrato até 
25/09/2014. Informa-se, ainda, que os termos aditivos não ensejaram a alteração no objeto do contrato nem em seu 
valor original. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000181 
Objetivo da Consultoria: Elaboração de estudo analítica sobre os resultados da atuação da SRJ no período 2003-
2013. 

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 

28/04/2014 25/09/2014 R$60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 
Insumos Externos 

Emissão de passagem aérea no valor de R$1.086,26, conforme fatura nº 044135, da empresa Flytour. 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Proposta de Estudo e plano de trabalho. 02/05/2014 6.000,00 
Produto 02: Relatório Parcial do Estudo. 21/07/2014 12.000,00 
Produto 03: Corpo do Texto do Estudo. 03/09/2014 18.000,00 
Produto 04: Estudo Finalizado. 16/09/2014 24.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Felipe Benaduce Seligman CPF: ***.648.201-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:Para que o contrato fosse executado com sucesso, 
foram necessários dois termos aditivos de prazo. O primeiro aditivo assinado em 26/06/2014, que prorroga a vigência 
do contrato até 01/09/2014, e o segundo aditivo assinado em 25/08/2014, que prorroga a vigência do contrato até 
25/09/2014. Informa-se, ainda, que os termos aditivos não ensejaram a alteração no objeto do contrato nem em seu 
valor original. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2013/000426-00 
Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento de estratégias e metodologia de disseminação para as ações da Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação - ENAM 

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 

21/09/2013 19/09/2014 R$ 110.000,00 R$ 77.000 R$ 77.000 R$ 110.000,00 
Insumos Externos 

 



193 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Diagnóstico de Situação e estratégia de disseminação. 18/10/2013 22.000,00 
Produto 02: Elaboração de portal para a ENAM. 20/11/13 11.000,00 
Produto 03: Primeira análise de impacto da implantação de estratégia 
de disseminação da ENAM. 

11/03/14 16.500,00 

Produto 04: Segunda análise de impacto da implantação de estratégia 
de disseminação da ENAM. 

15/07/14 22.000,00 

Produto 05: Avaliação final da implantação de estratégia de 
disseminação da ENAM 

05/09/2014 
 

38.500 ,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Renata Bauab Isolato CPF: ***.366.568-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:A execução do contrato ocorreu sem nenhuma 
irregularidade e os produtos foram entregues dentro do prazo, sem necessidade de prorrogação. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2013/000184 
Objetivo da Consultoria: Produção de insumos para formulação de políticas públicas a partir das pesquisas, estudos, 
eventos e revista jurídica produzidas no âmbito do projeto “Diálogos sobre a Justiça”. Analisar as pesquisas e estudos 
realizados pelos projetos da Secretaria de Reforma do Judiciário, formular propostas de políticas públicas voltadas ao 
sistema de Justiça, bem como elaborar planos de ação, identificar parcerias e fontes financiadoras (Stakeholders) para 
a execução dessas políticas, no âmbito do Projeto “Diálogos sobre a Justiça”. 

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 

28/06/2013 27/08/2014 R$ 110.000,00 R$ 71.500,00 R$ 71.500,00 R$ 110.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Relatório inicial das atividades desenvolvidas no 
âmbito do projeto “Diálogos sobre Justiça”. 

21/08/13 11.000,00 

Produto 02: Proposta inicial de estratégia para formulação de 
política pública com base em insumos adquiridos por meio das 
atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Diálogos sobre 
Justiça”. 

15/10/13 11.000,00 

Produto 03: Relatório intermediário das atividades desenvolvidas 
no âmbito do projeto “Diálogos sobre Justiça”. 

12/12/13 16.500,00 

Produto 04: Proposta intermediária de estratégia para formulação 
de política pública com base em insumos adquiridos por meio das 
atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Diálogos sobre 
Justiça”. 

07/03/14 16.500,00 

Produto 05: Relatório final das atividades desenvolvidas no 
âmbito do projeto “Diálogos sobre Justiça”. 

25/06/14 27.500,00 

Produto 06: Proposta final de estratégia para formulação de 
política pública com base em insumos adquiridos por meio das 
atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Diálogos sobre 
Justiça”. 

22/08/2014 27.500,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Talita Tatiana Dias Rampin CPF: ***.146.358-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Para a execução bem sucedida do contrato, foi 
necessário termo aditivo de prazo, assinado em 26/06/2014 que prorrogou o contrato até 27/08/2014. No mais, a 
execução do contrato ocorreu dentro do previsto. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2013/000060 
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Objetivo da Consultoria: Consultor especialista em comunicação social para conduzir atividades de divulgação das 
ações realizadas o âmbito do programa "Diálogos sobre a Justiça" no âmbito do projeto BRA/12/013 – 
Fortalecimento da Justiça no Brasil. 

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 

20/03/2013 28/02/2014 R$ 179.910,00 R$ 35.982,00 R$ 35.982,00 R$ 179.910,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 01: Diagnóstico da situação do projeto “Diálogos sobre a 
Justiça”. 

20/03/2013 17.991,00 

Produto 02: Estratégia de Comunicação para o “Diálogos sobre a 
Justiça”. 

20/05/2013 17.991,00 

Produto 03: Análise Editorial – Primeiro  Período. 10/07/2013 35.982,00 
Produto 04: “Análise Editorial – Segundo Período 20/09/2013 35.982,00 
Produto 05: “Análise Editorial – Terceiro Período 12/12/2013 35.982,00 
Produto 06: Análise Editorial – Quarto período  25/02/2014 35.982,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Camilo Nóbrega Toscano CPF: ***.420.668-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Para a execução bem sucedida do contrato, foi 
necessário termo aditivo de prazo, assinado em 13/01/2014 que prorrogou o contrato até 28/02/2014. No mais, a 
execução do contrato ocorreu dentro do previsto. 

 
Quadro B.6.4.4 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação 
Técnica com Organismos Internacionais – Secretaria de Assuntos Legislativos 

Valores em R$ 1,00 
Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 
Programação das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
Título do Projeto Código 
Democratização de Informações no Processo de Elaboração Normativa BRA/07/004 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 2014/000143 
Objetivo da Consultoria: Identidade visual para a produção de material gráfico que deverá servir como suporte para 
interação e fortalecimento da comunicação entre os diferentes públicos tratados no projeto. 

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 

27/03/2014 19/09/2014 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1:Manual contendo a consolidação da marca do Projeto 
Pensando o Direito, sua identidade visual e variações contidas nos 
diversos meios e formatos pelos quais o Projeto foi divulgado 
desde 2007, inclusive em eventos. 

01/04/2014 15.000,00 

Produto 2: Elaboração, em conjunto com os demais consultores, 
de proposta de programação visual de Curso à distância com tema 
“Elaboração Normativa e Participação Social”, com estrutura, 
linguagem e interface voltadas para militantes sociais e advocacia 
popular. 

24/04/2014 13.000,00 

Produto 3:Relatório contendo avaliação de processo de 10/06/2014 11.000,00 
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editoração, publicação e distribuição dos volumes impressos da 
Série Pensando o Direito desde 2007. 
Produto 4:Relatório técnico contendo diretrizes para editoração 
de publicações eletrônicas em formatos abertos, inclusive  
disponibilização de publicações em formato de e-books. 

24/07/2014 11.000,00 

Produto 5:Relatório de avaliação e acompanhamento da 
experiência do Projeto Pensando o Direito, entre 2007-2014, 
referente à divulgação dos seus resultados, do ponto de vista de 
utilização e disseminação da marca junto à comunidade 
acadêmica e os movimentos sociais ligados ao processo de 
elaboração normativa. 

10/09/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Carolina Bazzi Morales CPF: ***.842.731-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O período de vigência do contrato foi prorrogado 
até 14/11/2014 por meio de termo aditivo, permitindo que fosse regularizada a entrega e pagamento dos produtos. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000144 
Objetivo da Consultoria: Identificação das melhores práticas e produção de subsídios para a elaboração de 
requisitos para integração e desenvolvimento de sistemas informacionais para Secretaria de Assuntos Legislativos do 
Ministério da Justiça. 

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 

27/03/2014 19/09/2014 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto1:Levantamento preliminar de requisitos, junto aos 
servidores da Secretaria de Assuntos Legislativos, para a 
proposição de diretrizes e metodologias de trabalho para a 
avaliação dos sistemas informacionais existente. 

28/02/2014 15.000,00 

Produto2: Elaborar roteiro de internalização do portal Pensando 
o Direito junto à Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação do Ministério da Justiça. 

05/05/2014 10.000,00 

Produto3: Relatório técnico contendo insumos para 
disponibilização em dados abertos das informações produzidas no 
âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos. 

16/06/2014 12.000,00 

Produto4:Elaboração de roteiro e manual técnico para execução 
de solicitações à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
do Ministério da Justiça. 

21/07/2014 15.000,00 

Produto5: Execução de treinamento em engenharia de software 
do ponto de vista negocial para os coordenadores de equipe da 
Secretaria para melhorar o nível de solicitações feitas pela SAL à 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério 
da Justiça. 

14/07/2014 15.000,00 

Produto6: Avaliação de possíveis plugins para a utilização no 
Portal Pensando o Direito. 

18/08/2014 7.000,00 

Produto7: Relatório técnico contendo insumos para elaboração 
de aplicativo para acompanhamento da tramitação de proposições 
legislativas, a ser disponibilizado para uso do público em geral, 
em parceria com entidades da sociedade civil. 

15/09/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Tiago Trevizan Toigo CPF: ***.592.581-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A pedido do consultor o contrato de consultoria foi 
rescindido no dia 04/08/2014, não interferindo na continuidade do projeto, pois logo após a rescisão foi selecionado 
novo consultor. 
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Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000147 
Objetivo da Consultoria: Avaliação da estratégia de atuação na edição de conteúdos e animação de debates 
legislativos no Portal "Pensando o Direito", com foco no ambiente 2.0 e produção de orientações para geração de 
conteúdo para o constante fortalecimento, mobilização e realização dos objetivos do projeto BRA/07/004. 

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 

11/04/2014 26/09/2014 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 
Insumos Externos 

Honorários, passagens, diárias, instalações físicas, equipamentos. 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto1:Avaliação da linha editorial do Portal "Pensando o 
Direito", focado no ambiente 2.0, incluindo sua metodologia de 
implementação, com ênfase na divulgação dos conteúdos para 
públicos diversificados e na atração e incentivo à participação e 
interação. 

15/04/2014 9.000,00 

Produto 2: Avaliação da produção, semantização e indexação do 
conteúdo do portal Pensando o Direito, elaborado a partir da 
definição de linha editorial adotada e da identificação do público-
alvo. 

05/05/2014 10.000,00 

Produto3: Análise sobre o papel do Projeto no estímulo à 
disseminação de conteúdos ligados à produção empírica em 
Direito na Internet e no estímulo à participação social no processo 
de elaboração normativa e de formulação de políticas públicas, no 
ambiente da “web 2.0”, desde 2007. 

16/06/2014 12.000,00 

Produto4: Diagnóstico, com base em consultorias anteriores, da 
situação do Projeto referente à gestão de relação com atores 
envolvidos no Projeto: comunidade acadêmica, pesquisadores, 
sociedade civil, participantes de consultas públicas e usuários do 
Portal. 

21/07/2014 15.000,00 

Produto5: Avaliação da viabilidade e dos resultados potenciais 
do uso ferramentas tecnológicas, pela SAL/MJ e parceiros de 
governo, para estímulo à participação social no processo de 
elaboração normativa, que poderiam ser adotadas em caráter 
permanente pelo Ministério da Justiça. 

11/08/2014 9.000,00 

Produto6: Relatório contendo avaliação de processo de produção 
de conteúdo no âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos, 
entre 2007-2014, incluindo avaliação e acompanhamento da 
experiência do Projeto Pensando o Direito, entre 2007-2014, 
referente ao uso do ambiente de “web 2.0” para divulgação dos 
seus resultados e promover a participação no processo de 
elaboração normativa. 

22/09/2014 10.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Adriana Veloso Meirelles CPF: ***.268.136-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:O contrato foi cumprido dentro do prazo previsto, 
bem como os pagamentos foram realizados de acordo o cronograma estabelecido. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000148 
Objetivo da Consultoria: Avaliação e acompanhamento técnico dos resultados obtidos pelo projeto, na perspectiva 
de política pública, analisando os aspectos de eficácia, eficiência e efetividade. 

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 

03/04/2014 19/09/2014 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 
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Insumos Externos 
Foram emitidas passagens e pagas diárias para a consultora viajar para tratar de assuntos de interesse do Projeto 
Pensando o Direito. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Manual e/ou cartilha com a sistematização do ciclo de 
pesquisas, da concepção de temas para seleção de pesquisadores 
até a conclusão das pesquisas, com base na aprendizagem 
institucional das parcerias com o PNUD e o IPEA. 

 
10/04/2014 

 
15.000,00 

Produto 2: Diagnóstico, com base em consultorias anteriores, dos 
resultados das pesquisas realizadas de 2007 a 2014 da Série 
Pensando o Direito, bem como seu possível impacto no processo 
de elaboração normativa e de formulação de políticas públicas. 

 
10/06/2014 

 
17.000,00 

Produto 3: Sistematização dos resultados de seminários, 
workshops, cursos, cursos à distância e outros eventos 
promovidos pela SAL/MJ entre 2007 e 2014, envolvendo 
parceiros governamentais, instituições de ensino, centros de 
pesquisa e sociedade civil 

 
21/07/2014 

 
15.000,00 

Produto 4: Avaliação sobre o impacto do Projeto Pensando o 
Direito, entre 2007 e 2014, na política legislativa e na formulação 
de políticas públicas pelo governo federal, do ponto de vista da 
eficácia, eficiência e efetividade, contendo subsídios para a 
replicação de experiências semelhantes em outros órgãos. 

 
15/09/2014 

 
18.000,00 

Produto 5: Manual e/ou cartilha com a sistematização do ciclo de 
pesquisas, da concepção de temas para seleção de pesquisadores 
até a conclusão das pesquisas, com base na aprendizagem 
institucional das parcerias com o PNUD e o IPEA. 

 
10/04/2014 

 
15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Vera Ribeiro de Almeida dos Santos Faria CPF: ***.206.467-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:O contrato foi cumprido dentro do prazo previsto, 
bem como os pagamentos foram realizados de acordo o cronograma estabelecido. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000192 
Objetivo da Consultoria: Avaliação da participação da sociedade civil no processo de elaboração normativa e 
proposição de plano de ativação de redes, capacitação e articulação da sociedade civil organizada. 

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 

02/05/2014 30/09/2014 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 
Insumos Externos 

Foram emitidas passagens e pagas diárias para a consultora viajar para tratar de assuntos de interesse do Projeto 
Pensando o Direito. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Elaboração de proposta de Curso à distância com tema 
“Elaboração Normativa e Participação Social”, com estrutura, 
linguagem e interface voltadas para militantes sociais e advocacia 
popular. 

19/05/2014 15.000,00 

Produto 2: Manual, com base em resultados de consultorias 
anteriores, boas práticas e em experiências internacionais, de 
definição das estratégias para fomento de debates abertos 
colaborativos sobre o conteúdo das pesquisas e das propostas 
normativas oriundas do Projeto Pensando o Direito. 

09/06/2014 13.000,00 

Produto 3: Mapeamento das redes formadas no processo de 
capacitação e articulação da sociedade civil organizada, desde a 
origem do Projeto, em 2007, bem como seu possível impacto na 

23/07/2014 13.000,00 
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participação social no processo de elaboração normativa. 
Produto 4: Análise sobre o potencial aproveitamento de resultados 
obtidos na experiência de participação social do Projeto Pensando o 
Direito em iniciativas de outros parceiros de governo voltadas à 
ampliação da participação no processo de formulação e 
acompanhamento de políticas públicas, detalhando modelos de 
parceria, metodologias de trabalho e procedimentos utilizados pelo 
Projeto Pensando o Direito que poderiam ser adotados para esse 
fim. 

11/08/2014 14.000,00 

Produto 5: Diagnóstico, com base em consultorias anteriores, 
coleta de dados junto a servidores e ex-servidores, colaboradores, 
gestores públicos e consultores que tiveram contato com o Projeto 
desde seu início, bem como outras formas de interação realizadas 
via plataforma web 2.0 (Portal Pensando o Direito, Blog do 
Ministério da Justiça, debates públicos online, transmissão online 
de eventos, e outros portais), referente aos resultados e ao 
aproveitamento da participação social no processo de elaboração 
normativa e de formulação de políticas públicas do governo desde 
2007. 

15/09/2014 10.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Pedro Henrique de Souza Otoni CPF: ***.750.336-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O período de vigência do contrato foi prorrogado 
até 30/09/2014 por meio de termo aditivo, permitindo assim a regularização da entrega e o pagamento dos produtos. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000435 
Objetivo da Consultoria: Avaliação e acompanhamento técnico dos resultados obtidos pelo projeto, especialmente 
os seus impactos na produção acadêmica ligada à pesquisa empírica em Direito no Brasil. 

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 

01/09/2014 15/01/2015 R$ 65.000,00 R$ 47.000,00 R$ 47.000,00 R$ 32.000,00 
Insumos Externos 

Foram emitidas passagens e pagas diárias para a consultora viajar para tratar de assuntos de interesse do Projeto 
Pensando o Direito. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Manual e/ou cartilha com a sistematização do ciclo de 
pesquisas, da concepção de temas para seleção de pesquisadores 
até a conclusão das pesquisas, com base na aprendizagem 
institucional das parcerias com o PNUD e o IPEA. 

23/09/2014 17.000,00 

Produto2: Avaliação da seleção, implementação e resultados 
parciais das Convocações de 2007 a 2014, incluindo 
sistematização das consultas, demandas e dificuldades 
enfrentados, contendo também follow-up das trajetórias das 
equipes de pesquisa que participaram do Projeto no período. 

30/10/2014 15.000,00 

Produto3: Manual e/ou cartilha com a sistematização dos 
materiais produzidos pelo projeto Pensando o Direito, decorrentes 
das publicações resultantes das Convocações de 2007 a 2014. 

01/12/2014 15.000,00 

Avaliação sobre o papel do Projeto Pensando o Direito na 
qualificação metodológica da produção jurídico-acadêmica no 
Brasil, destacando debates internacionais sobre a adoção de 
métodos empíricos, quantitativos e qualitativos, na área jurídica. 

08/01/2015 18.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Ivanilda Maria de Figueiredo de Lyra Ferreira CPF: ***.481.994-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: No exercício de 2014 o contrato foi cumprido e os 
pagamentos foram realizados de acordo o cronograma estabelecido. 
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Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000437 
Objetivo da Consultoria: Mapeamento, sistematização e sugestões de melhoria dos processos de produção e edição 
audiovisual  identificados como necessários para a divulgação e comunicação das atividades da SAL/MJ relacionadas 
ao Projeto Pensando o Direito (BRA/07/004). 

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 

01/09/2014 15/01/2015 R$ 65.000,00 R$ 56.000,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 
Insumos Externos 

Foram emitidas passagens e pagas diárias para a consultora viajar para tratar de assuntos de interesse do Projeto 
Pensando o Direito. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Documento contendo indicação de técnicas para 
elaboração de campanhas digitais, visando a divulgação dos 
projetos da Secretaria de Assuntos Legislativos. 

23/09/14 14.000,00 

Produto 2: Relatório técnico contendo sugestões de boas práticas 
de edição não linear para produção de vídeos registrados nos 
eventos do projeto Pensando o Direito. 

02/10/14 16.000,00 

Produto 3: Relatório técnico com proposta de diretrizes de 
filmagem de entrevistas com os pesquisadores do projeto 
Pensando o Direito. 

07/11/14 14.000,00 

Produto 4: Relatório técnico contendo indicação de soluções para 
produção de áudio referente às entrevistas e palestras do projeto 
Pensando o Direito. 

12/12/14 12.000,00 

Produto 5: Documento contendo roteiro de boas práticas para a 
produção de fotografias dos eventos e entrevistas do projeto 
Pensando o Direito. 

09/01/15 9.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Elisa Malta Castro CPF: ***.980.991-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: No exercício de 2014 o contrato foi cumprido, 
porém a entrega do produto 3 bem como o pagamento previsto para 07/11\2014 foi entregue em 14/01/2015. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000452 
Objetivo da Consultoria: Mapeamento dos processos da Secretaria de Assuntos Legislativos, analisando problemas 
e propondo soluções, inclusive de gerenciamento, em conjunto com especialistas no assunto, usuários finais e demais 
consultores do Projeto Pensando o Direito. 

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 

05/09/2014 15/01/2015 R$ 70.000,00 R$ 55.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 
Insumos Externos 

Honorários, passagens, diárias, instalações físicas, equipamentos. 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório contendo mapeamento do processo de 
trabalho de acompanhamento legislativo e sugestões de melhorias 
no controle e gerenciamento das atividades. 

25/09/2014 13.000,00 

Produto 2: Relatório contendo mapeamento do processo de 
trabalho de controle de referências legislativas e sugestões de 
melhorias no controle e gestão dos documentos. 

19/10/2014 11.000,00 

Produto 3: Relatório contendo indicação de melhorias no 
processo de obtenção das proposições de leis em pauta na Câmara 

10/11/2014 14.000,00 
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dos Deputados e Senado a fim de promover a integração dos 
dados com os sistemas de informação de acompanhamento de 
proposições legislativas da Secretaria de Assuntos Legislativos. 
Produto 4: Relatório contendo sugestões de melhorias no 
processo de controle de acesso, gerenciamento de contatos, 
manifestações oficiais, reuniões, tarefas e ligações recebidas e 
realizadas na Secretaria de Assuntos Legislativos. 

12/12/2014 17.000,00 

Produto 5: Relatório contendo sugestões de melhorias no 
processo de gerenciamento dos pleitos de parlamentares e de 
arquivos dos sistemas de informação da Secretaria de Assuntos 
Legislativos. 

09/01/2014 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Christiano Guimarães Lins Santos CPF: ***.722.871-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: No exercício de 2014 o contrato foi cumprido e os 
pagamentos foram realizados parcialmente de acordo o cronograma estabelecido. Foram entregues 02 produtos e 
efetuados os respectivos pagamentos. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000473 
Objetivo da Consultoria: Identificação das melhores práticas de design de portais e produção de subsídios que 
possam embasar a construção de sistemas web e portais de democratização e participação no processo de elaboração 
normativa no âmbito do Projeto Pensando o Direito (BRA/07/004). 

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 

11/09/2014 15/01/2015 R$ 65.000,00 R$ 51.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Manual e/ou cartilha com a sistematização do ciclo de 
pesquisas, da concepção de temas para seleção de pesquisadores 
até a conclusão das pesquisas, com base na aprendizagem 
institucional das parcerias com o PNUD e o IPEA. 

23/09/2014 17.000,00 

Produto 2: Avaliação da seleção, implementação e resultados 
parciais das Convocações de 2007 a 2014, incluindo 
sistematização das consultas, demandas e dificuldades 
enfrentados, contendo também follow-up das trajetórias das 
equipes de pesquisa que participaram do Projeto no período. 

30/10/2014 15.000,00 

Produto 3: Manual e/ou cartilha com a sistematização dos 
materiais produzidos pelo projeto Pensando o Direito, decorrentes 
das publicações resultantes das Convocações de 2007 a 2014. 

01/12/2014 15.000,00 

Produto 4: Avaliação sobre o papel do Projeto Pensando o 
Direito na qualificação metodológica da produção jurídico-
acadêmica no Brasil, destacando debates internacionais sobre a 
adoção de métodos empíricos, quantitativos e qualitativos, na área 
jurídica. 

08/01/2015 18.000,00 

   
Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Thiago Sousa Lopes CPF: ***.604.141-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: No exercício de 2014 o contrato foi cumprido e os 
pagamentos foram realizados parcialmente de acordo o cronograma estabelecido. Foram entregues 02 produtos e 
efetuados os respectivos pagamentos. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000474 
Objetivo da Consultoria: Identificação das melhores práticas e produção de subsídios para a elaboração de 
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requisitos de arquitetura de software para integração de sistemas de informação da Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça. 

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 

11/09/2014 15/01/2015 R$ 70.000,00 R$ 55.000,00 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório contendo levantamento preliminar com 
sugestões de melhorias arquiteturais dos sistemas de informação 
da Secretaria de Assuntos Legislativos responsáveis pelo 
acompanhamento de proposições e cadastramento de referências 
legislativas do Ministério da Justiça, baseado nas tecnologias 
Wicket, AJAX, Spring Transaction Framework e Hibernate. 

29/09/14 13.000,00 

Produto 2: Relatório técnico contendo roteiro para realização de 
prova de conceitos de utilização de frameworks, webservices e 
componentes para o aprimoramento de sistema de 
acompanhamento de proposições e referências de legislações. 

17/10/14 11.000,00 

Produto 3: Relatório contendo diretrizes de análise e projeto de 
sistemas da informação da Secretaria de Assuntos Legislativos 
responsáveis pelo acompanhamento e referências de legislações, 
assim como sugestões de ferramentas para o desenvolvimento e 
manutenção de sistemas em ambiente de desenvolvimento 
integrado por meio da utilização de SVN, Eclipse, Maven e 
Jenkins. 

10/11/14 14.000,00 

Produto 4: Relatório técnico contendo insumos para preparação 
do sistema de acompanhamento de proposições legislativas, para 
que este seja publicado como software livre, visando a 
maximização do interesse do público técnico em adotar o sistema, 
considerando a facilidade de uso e de instalação. 

12/12/14 17.000,00 

Produto 5: Relatório técnico contendo sugestão de melhorias do 
modelo de banco de dados para sistema de acompanhamento de 
proposições e cadastramento de referências de legislações. 

09/01/15 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Paulo Jerônimo Neves Ribeiro CPF: ***.388.701-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: No exercício de 2014 o contrato foi cumprido e os 
pagamentos foram realizados parcialmente de acordo o cronograma estabelecido. Foi entregue 01 produto e efetuado 
o respectivo pagamento. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000490 
Objetivo da Consultoria: Analisar componentes de software, sugerir teste de integração de subsistemas de acordo 
com os padrões adotados para a construção de sistemas de democratização e participação no processo de elaboração 
normativa. 

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 

15/09/2014 30/01/2015 R$ 65.000,00 R$ 50.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório técnico contendo sugestões de soluções para 
a gestão e controle de manifestações da Secretaria de Assuntos 
Legislativos em sistema de acompanhamento de proposições 

01/10/14 13.000,00 
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legislativas. 
Produto 2: Relatório técnico contendo indicação de soluções para 
o controle das pautas de reuniões da Secretaria de Assuntos 
Legislativos, com o objetivo de permitir a melhor gestão de 
atividades da equipe. 

20/10/14 12.000,00 

Produto 3: Relatório técnico contendo sugestões de melhorias do 
controle de tarefas e atividades da equipe e o controle de ligações 
realizadas na Secretaria de Assuntos Legislativos. 

10/11/14 13.000,00 

Produto 4: Relatório técnico contendo proposta de solução para a 
gestão de pleitos solicitados à Assessoria Parlamentar do 
Ministério da Justiça Pleitos e a digitalização dos documentos 
produzidos nos trâmites de atendimento às demandas. 

12/12/14 12.000,00 

Produto 5: Relatório técnico contendo sugestões para o controle e 
gerenciamento (upload) de arquivos PDF, Word e Excel (além de 
outros formatos abertos), assim como recomendações técnicas 
para a integração desses arquivos com a gestão e controle de 
manifestações e pleitos da Secretaria de Assuntos Legislativos. 

09/01/15 15.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Raphael Augusto Silva dos Santos CPF: ***.072.681-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato prorrogado por meio de aditivo até o dia 
30/01/2015. No exercício de 2014 o contrato foi cumprido e os pagamentos foram realizados parcialmente de acordo 
o cronograma estabelecido. Foram entregues 02 produtos e efetuados os respectivos pagamentos. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000492 
Objetivo da Consultoria: Analisar e avaliar a viabilidade de implantação de sistema de referência legislativa 
visando racionalizar e automatizar processos de trabalho da Secretaria de Assuntos Legislativos, além de promover 
acesso e democratização das normas de competência do Ministério da Justiça. 

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 

15/09/2014 15/01/2015 R$ 65.000,00 R$ 51.000,00 R$ 51.000,00 R$ 51.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório contendo sugestões de melhorias nos 
processos de controle de documentos realizados no Setor de 
Referência Legislativa da Secretaria de Assuntos Legislativos. 

01/10/14 12.000,00 

Produto 2: Documento contendo proposta de solução, baseada 
preferencialmente em software Open Source, para modernização 
de registro documental e indexação para busca avançada. 

20/10/14 12.000,00 

Produto 3: Relatório contendo procedimentos para migração dos 
dados existentes nos sistemas em uso para a nova plataforma e 
disponibilização dos dados dos sistemas de referência legislativa 
em formato aberto (dados abertos). 

10/11/14 14.000,00 

Produto 4: Relatório contendo dados para internalização da 
plataforma pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
do Ministério da Justiça. 

12/12/14 13.000,00 

Produto 5: Relatório contendo material para treinamento de uso 
das plataformas sugeridas e execução de treinamento para os 
colaboradores do Setor de Referência Legislativa da Secretaria de 
Assuntos Legislativos. 

09/01/15 14.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Aman Rathie CPF: ***.238.631-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:O contrato foi cumprido dentro do prazo previsto, 
bem como os pagamentos foram realizados de acordo o cronograma estabelecido. 
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Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
Código do Contrato: 2014/000495 
Objetivo da Consultoria: Orientações de projeto de software, dentro das restrições de requisitos, arquitetura e 
processos, que possam embasar a construção de sistemas de acompanhamento de elaboração normativa do Projeto 
Pensando o Direito (BRA/07/004). 

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 

18/09/2014 30/01/2015 R$ 65.000,00 R$ 53.000,00 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Relatório contendo diagnóstico de sistema de acompanhamento 
legislativo atualmente empregado e propondo sugestões de 
melhorias na gestão das informações de usuários, pessoas e 
proposições legislativas. 

01/10/14 13.000,00 

Relatório contendo indicação de soluções para a obtenção de 
dados dos portais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
e também para a integração desses dados com os sistemas de 
informação da Secretaria de Assuntos Legislativos. 

20/10/14 12.000,00 

Relatório com indicação de diretrizes para instalação e 
procedimentos de backup dos sistemas responsáveis pelo 
acompanhamento de proposições. 

10/11/14 13.000,00 

Relatório com indicação de solução de integração de sistema de 
acompanhamento legislativo com sistema disponibilizado pela 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

12/12/14 15.000,00 

Relatório contendo roteiro para implantação e internalização do 
sistema junto à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
do Ministério da Justiça. 

09/01/15 12.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Guilherme Dameceno Hott CPF: ***.262.961-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato prorrogado por meio de aditivo até o dia 
30/01/2015. No exercício de 2014 o contrato foi cumprido e os pagamentos foram realizados parcialmente de acordo 
o cronograma estabelecido. Foram entregues 03 produtos e efetuados os respectivos pagamentos. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000663 
Objetivo da Consultoria: Avaliação da estratégia de atuação na edição de conteúdos e animação de debates 
legislativos no Portal "Pensando o Direito", com foco no ambiente 2.0 e produção de orientações para geração de 
conteúdo para o constante fortalecimento, mobilização e realização dos objetivos do projeto BRA/07/004. 

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 

13/11/2014 09/02/2015 R$ 35.000,00 R$ 22.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Documento contendo metodologias para identificação 
do público-alvo e estabelecimento de diretrizes para ativação de 
redes sociais com interesse potencial nos conteúdos do portal do 
Projeto Pensando o Direito. 

28/11/2014 12.000,00 

Produto 2: Documento indicando metodologia para 19/12/2014 10.000,00 



204 

 

desenvolvimento de relatório de monitoramento das redes sociais 
e portal a fim de que se avaliem as publicações e seus resultados. 
Produto 3: Documento de estruturação da política de atuação do 
Projeto Pensando o Direito junto às redes sociais, estabelecendo 
parâmetros e diretrizes de participação, com o objetivo de 
disseminar as informações do projeto e ampliar a participação e o 
acesso aos conteúdos, incluindo análises de relevância e alcance 
da interação com os usuários. 

15/01/2015 13.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Shirley de Medeiros Lopes CPF: ***.463.311-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato prorrogado por meio de aditivo até o dia 
08/02/2015. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000664 
Objetivo da Consultoria: Identificação das melhores práticas e produção de subsídios para a elaboração de sistemas 
de integração e gerenciamento de informações que podem servir de subsídios para pesquisas ligadas à elaboração 
normativa sobre o sistema prisional brasileiro. 

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 

13/11/2014 30/01/2015 R$ 35.000,00 R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Insumos Externos 

Honorários, passagens, diárias, instalações físicas, equipamentos. 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório contendo sugestões de melhorias para 
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (Infopen)  e o 
Sistema de Dados do Departamento Penitenciário Nacional 
(SISDEPEN), desenvolvidos pelo Ministério da Justiça 
apresentando preferencialmente solução baseada em software 
Open Source, para modernização de registro documental dos 
relatórios de inspeções em estabelecimentos prisionais. 

28/11/2014 10.000,00 

Produto 2: Relatório contendo procedimentos para migração dos 
dados existentes nos sistemas em uso para a nova plataforma e 
disponibilização dos dados públicos em formato aberto (dados 
abertos) e em uma Interface de Programação de Aplicativos (API) 
pública. 

19/12/2014 11.000,00 

Produto 3: Relatório contendo dados para internalização da 
plataforma de relatórios de inspeções em estabelecimentos 
prisionais pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
do Ministério da Justiça, apoiado por manuais que demonstrem a 
utilização das ferramentas sugeridas. 

15/01/2015 14.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Renato Mendes Figueiredo CPF: ***.929.231-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não foi entregue produto em 2014 e todos foram 
reprogramados para serem entregues em 2015. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000669 
Objetivo da Consultoria: Avaliação e análise da produção de conteúdo digital pelo Portal do Projeto Pensando o 
Direito, associada ao Portal MJ, em articulação com a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Justiça, 
com foco no ambiente 2.0, propondo insumos para realização objetivos no projeto BRA/07/004 no âmbito das redes 
sociais. 

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 
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17/11/2014 13/03/2015 R$ 35.000,00 R$ 21.500,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Avaliação da produção, semantização e indexação do 
conteúdo do Portal do MJ, elaborado a partir da definição de linha 
editorial adotada e da identificação do público-alvo. 

01/12/2014 10.000,00 

Produto 2: Relatório analítico sobre a produção de releases 
durante 3 meses (outubro, novembro e dezembro), incluindo 
análise quantitativa por assunto. 

19/12/2014 11.500,00 

Produto 3: Avaliação da linha editorial do Ministério da Justiça, 
incluindo sua metodologia de implementação, com ênfase na 
divulgação dos conteúdos para públicos diversificados e na 
atração e incentivo à participação e interação. 

15/01/2015 13.500,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Danyelle Thaís Santos Simões CPF: ***.122.971-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato cumprido conforme cronograma previsto. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000670 
Objetivo da Consultoria: Elaboração de diagnóstico sobre o plano de comunicação do Ministério da Justiça, em 
articulação com a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Justiça, com foco no ambiente 2.0, propondo 
insumos para realização dos objetivos do Projeto BRA/07/004 no âmbito das redes sociais. 

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 

17/11/2014 13/03/2015 R$ 35.000,00 R$ 22.000,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Relatório qualitativo e quantitativo dos atendimentos 
de imprensa durante 3 meses (outubro, novembro e dezembro), 
com análise de resultados e relatório quantitativo de 
acompanhamento das entrevistas. 

01/12/2014 11.000,00 

Produto 2: Relatório analítico de postagens nas redes sociais, 
com dados sobre o número de compartilhamentos ou de pessoas 
atingidas pelo material e política de comunicação. 

19/12/2014 11.000,00 

Produto 3: Diagnóstico, com base em consultorias anteriores, da 
situação de comunicação do Ministério da Justiça, e criação de um 
plano de comunicação a ser aplicado no MJ a partir de janeiro de 
2015. 

15/01/2015 13.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Jean dos Santos Calhau CPF: ***.750.385-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato cumprido conforme cronograma previsto. 

 
Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2014/000678 
Objetivo da Consultoria: Análise e avaliação de componentes de software, sugerir teste de integração de 
subsistemas de acordo com os padrões adotados para a construção de sistema de democratização de processos 
administrativos. 

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 

24/11/2014 13/04/2015 R$ 35.000,00 R$ 23.000,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 
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Insumos Externos 
 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Sugestões de soluções tecnológicas para a gestão e 
controle dos processos administrativos da Secretaria de Assuntos 
Legislativos. 

08/12/14 11.000,00 

Produto 2: Sugestões de soluções tecnológicas para 
peticionamento eletrônico e transparência dos processos 
administrativos 

30/12/14 12.000,00 

Produto 3: Relatório técnico contendo sugestões de integração 
do sistema de processos administrativos com outros sistemas 
legados. 

16/01/15 12.000,00 

Consultor Contratado 
Nome do Consultor: Sebastião Fabiano Silva Costa CPF: ***.443.606-** 
Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato cumprido conforme cronograma previsto. 
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 

O presente capítulo tem como objetivo evidenciar a forma que a Secretaria Executiva gere sua 
frota de veículos automotores e os bens imóveis sob sua responsabilidade, além de demonstrar os 
controles internos relacionados à gestão desse patrimônio. Apresenta as informações 
correspondentes ao item 8 da Portaria TCU nº 90/2014 , com os subitens 8.1 a 8.3, sendo o capítulo 
e seus respectivos subitens renumerados para sequência do relatório 

O subitem 7.1 demonstra a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, 
destacando a quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização, as normas que 
regulamentam a gestão e o uso da frota e os custos envolvidos 

O subitem 7.2 traz informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário da União que estão 
sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, contemplando a estrutura de controle e de gestão 
do patrimônio, a distribuição geográfica dos imóveis,  informação sobre a ocorrência e os atos de 
formalização de cessão para terceiros, os custos de manutenção e a qualidade dos registros 
contábeis. Cabe ressaltar que o subitem 8.2.3 da Portaria mencionada não foi inserido, uma vez que 
não apresenta valores a serem informados para exercício de 2014. 

Por fim, o subitem 8.3 dispõe sobre os imóveis locados de terceiros, destacando a distribuição 
geográfica, a finalidade  e os custos desses  imóveis. 
 
7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada: 
 
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 

Decreto nº 6403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais 
pela administração pública federal direta, autárquica e funcional, e Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação, utilização, 
especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras providências.  
 
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ  

A frota de veículos de propriedade da UJ é voltada para o atendimento aos deslocamentos de 
autoridades, servidores e prestadores a serviço do órgão, bem como para o transporte de pequenos 
objetos e documentos às unidades descentralizadas do MJ, outros órgãos da Administração Pública, 
empresas privadas e outros destinos, sendo o serviço externo, por ser inerente ao desenvolvimento 
de suas atividades administrativas e finalísticas. 

 
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ: 

A frota possui 02 (dois) veículos de representação e 17 (dezessete) veículos de serviços 
comuns, totalizando um quantitativo de 19 (dezenove) veículos.  
 
Veículos adquiridos: 
- Divisão de Segurança do Ministro: 3 veículos adquiridos em 2010 entregues em 2011. 

 
Tabela 19: Veículos adquiridos - Divisão de Seg. do Ministro 

 
01  Serviços 

comuns 

Marca: NISSAN Modelo: SENTRA Chassi: 3N1AB6AD6BL612179 Cor: PRETO 
Combustível: FLEX Ano Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011  

 
02  Serviços 

comuns 

Marca: NISSAN Modelo: SENTRA Chassi: 3N1AB6AD5BL616675 Cor: PRETO 
Combustível: FLEX Ano Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011  
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03  Serviços  

comuns 

Marca: NISSAN Modelo: SENTRA Chassi: 3N1AB6AD2BL616469 Cor: PRETO 
Combustível: FLEX Ano Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011  

Fonte: CGMA 

- Divisão de Segurança do Ministro: 1 veículo doado pelo Ministério Público do Trabalho. 
 

Tabela 20: Veículos doados - Divisão de Seg. do Ministro 
 
01  

Serviços 
comuns 

Marca: CHEVROLET Modelo: ÔMEGA Chassi: 6G1ZX54745L444247 Cor: PRETO 
Combustível: GASOLINA Ano Fabricação: 2005 Ano Modelo: 2005  

Fonte: CGMA 

- Núcleo de Transporte – NUTRANS: 2 veículos adquiridos em 2010 entregues em 2011. 
 

Tabela 21: Veículos adquiridos – NUTRANS 
01  Serviços 

comuns 
Marca: FIAT Modelo: DUCATO MINIBUS Chassi: 93W244M24B2072529 Cor: BRANCO 

Combustível: DIESEL Ano Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2011  
02  Serviços 

comuns 
Marca: FIAT Modelo: DUCATO MINIBUS Chassi: 93W244M24B2072551 Cor: BRANCO 

Combustível: DIESEL Ano Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2011  
Fonte: CGMA 

Veículos antigos: 
 

Tabela 22: Veículos antigos 
01  Representação Marca: GM Modelo: OMEGA Chassi: 6G1EL55789L167875 Cor: PRETO Combustível: 

GASOLINA Ano Fabricação: 2008 Ano Modelo: 2009  
02  Representação Marca: GM Modelo: OMEGA Chassi: 6G1EL55749L155965 Cor: PRETO Combustível: 

GASOLINA Ano Fabricação: 2008 Ano Modelo: 2009  
03  

Serviços 
comuns 

Marca: VOLKSWAGEN Modelo: QUANTUM Placa: JFO4762 Chassi: 
9BWZZZ331TP061563 Cor: BRANCO Combustível: GASOLINA Ano Fabricação: 
96/7  

04  Serviços 
comuns 

Marca: VOLKSWAGEN Modelo: KOMBI Placa: FO4320 Cor: BRANCO Combustível: 
ALCOOL Ano Fabricação: 1986 Série: 9BWZZZ23ZGP010195  

05  Serviços 
comuns 

Marca: CHEVROLET Modelo: OMEGA Placa: JFP3734 Chassi: 6G1VX69CO1L671673 
Cor: PRETO Combustível: GASOLINA Ano Fabricação: 2000 Ano Modelo: 2001  

06  Serviços 
comuns 

Marca: FIAT Modelo: UNO Placa: KCZ7307 Cor: BRANCO Combustível: GASOLINA Ano 
Fabricação: 1996 Ano Modelo: 1996  

07  Serviços 
comuns 

Marca: CHEVROLET Modelo: OPALA Chassi: 9BGVP69HMMB101701 Cor: PRETO 
Combustível: GASOLINA Ano Fabricação: 1991 Ano Modelo: 1991  

08  Serviços 
comuns 

Marca: GM Modelo: ASTRA 154535 Placa: JKQ5641 Chassi: 9BGTR69W07B237708 Cor: 
PRETO Combustível: FLEX Ano Fabricação: 2007 Ano Modelo: 2007  

09  Serviços 
comuns 

Marca: GM Modelo: ASTRA 154535 Placa: JKQ5621 Chassi: 9BGTR69W07B237754 Cor: 
PRETO Combustível: FLEX Ano Fabricação: 2007 Ano Modelo: 2007  

10  Serviços 
comuns 

Marca: GM Modelo: ASTRA 154535 Placa: JKQ5631 Chassi: 9BGTR69W07B235149 Cor: 
PRETO Combustível: FLEX Ano Fabricação: 2007 Ano Modelo: 2007  

11  
Serviços 
comuns 

Marca: FIAT Modelo: PALIO WEEKEND ELX Placa: JFP2354 Chassi: 
9BD17302424040369 RENAVAM: 77127548 Cor: PRETO Combustível: 
GASOLINA Ano Fabricação: 2001 Ano Modelo: 2002  

12  
Serviços 
comuns 

Marca: GM Modelo: VECTRA CD Placa: JFP4343 Chassi: 9BGJL19Y01B151909 
RENAVAM: 750403527 Cor: PRETO Combustível: GASOLINA Ano Fabricação: 
2000 Ano Modelo: 2001  

13  
Serviços 
comuns 

Marca: IVECO Modelo: DAILY 45S16 MINIBUS Placa: JGC5881 Chassi: 
93ZL42B0188404615 RENAVAM: 110053940 Cor: BRANCO Combustível: 
DIESEL Ano Fabricação: 2008 Ano Modelo: 2008  

Fonte: CGMA 

d) Média anual de quilômetros rodados 
Veículos de representação: 7813 Km /ano; 
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Veículos de serviços comuns: 14900 Km/ano.  
 
e) Idade média da frota, por grupo de veículos 

Veículos de representação: 6 (seis) anos; 
Veículos de serviços comuns: 8 (oito) anos. 
 

f) Custos associados à manutenção da frota  
No ano de 2014 foi gasto o montante de R$ 177.700,07 (cento e setenta e sete mil, setecentos 

reais e sete centavos) com manutenção da frota, sendo R$ 19.213,24 (dezenove mil, duzentos e 
treze reais e vinte e quatro centavos) com veículos de representação e R$ 158.486,83 (cento e 
cinqüenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) com veículos de 
serviços comuns. 

 
g) Plano de substituição da frota 

Não há previsão de substituição.  
 

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação 
A aquisição mostrou-se conveniente pelo fato de que o Ministério da Justiça possui em seu 

quadro de servidores públicos no cargo de “motoristas oficial”, os quais atuam dirigindo veículos 
oficiais, em atendimento às demandas de deslocamento a serviço de funcionários do 
órgão. Todavia, ressalta-se que não houve a aquisição de veículos no exercício de 2014, conforme 
demonstrado nas tabelas constantes na alínea “c”. 
 
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do 
serviço de transporte 

O controle de utilização do veículo e consumo de combustível é feito por unidade de veículo 
de modo diário e mensal, por meio da Guia de Movimentação de Veículos Oficiais, sob a 
fiscalização da Chefia do Setor de Transportes. 
 
Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros: 
 
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de transporte: 
 A contratação justifica-se pela necessidade de deslocamento, a serviço, de autoridades e 
funcionários às unidades descentralizadas do Ministério da Justiça, a outros órgãos da 
administração pública, empresas privadas e outros destinos, bem como atender a demanda de 
serviços administrativos regulares com o transporte de documentos, pequenas encomendas e 
serviços eventuais como, por exemplo, realização de eventos fora das dependências do Ministério 
da Justiça em Brasília e outras localidades em âmbito nacional, quando se fizerem necessários, 
visando à melhoria da gestão das atividades de apoio logístico, visto que a frota de veículos oficiais 
pertencente a este Ministério não atende à citada demanda. 

 
b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte 

VR Transportes e Locação de Veículos Ltda – CNPJ. 72.6323.078/0001-30. 
 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e 
valores pagos desde a contratação 

A licitação foi realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 058/2008, que deu origem ao 
Contrato nº 03/2009, firmado entre a Empresa VR Transportes e Locação de Veículos Ltda. e o 
Ministério da Justiça. O referido contrato teve vigência de 60 (sessenta) meses, tendo sido 
prorrogado excepcionalmente por mais 12 (doze) meses, no período de 09/01/2014 a 08/01/2015. 
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O valor mensal contratado equivale a R$ 354.380,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, 
trezentos e oitenta reais), sendo que os valores pagos anualmente, desde a contratação até o ano de 
2014, são os que seguem: 

2009 – R$ 3.033.138,77 
2010 – R$ 3.716.574,15 
2011 – R$ 3.621.131,12 
2012 – R$ 2.683.741,24 
2013 – R$ 3.105.619,03 
2014 – R$ 2.811.604,50. 

 
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 

Decreto nº 6.403/2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração 
pública federal direta, autárquica e funcional; Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 02 e 03/2008, 
que dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de 
veículos oficiais e dá outras providências.  

 
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ: 

A locação de veículos é considerada como de natureza contínua, necessária à UJ no 
desempenho de suas atribuições administrativas e finalísticas, considerando que os deslocamentos a 
serviço, de autoridades e funcionários, para atendimento a diversas demandas externas deste órgão 
são rotineiramente executados, visando à melhoria da gestão das atividades de apoio logístico. 

 
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes 
seja dada pela UJ: 
 São 22 (vinte e dois) veículos de serviços comuns (para o deslocamento de servidores e 
prestadores a serviço do órgão, bem como para o transporte de pequenos objetos e documentos às 
unidades descentralizadas do MJ, outros órgãos da Administração Pública, empresas privadas e 
outros destinos) e 19 (dezenove) veículos de transporte institucional (para o atendimento aos 
deslocamentos de autoridades), totalizando um quantitativo de 41 (quarenta e um) veículos. 
 
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos: 

Veículos de serviços comuns – 24.000 Km/ano, por veículo. 
Veículos de transporte institucional – 24.000 Km/ano, por veículo. 
 

h) Idade média anual, por grupo de veículos; 
Veículos de serviços comuns – 2 anos; 
Veículos de transporte institucional – 2 anos. 
 

i) Custos associados à manutenção da frota  
 Os custos de manutenção da frota estão incluídos no valor contratado, não havendo 
percentual ou valor especificado no contrato. 

 
j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de 
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente 

O Setor de Transportes da Coordenação-Geral de Logística, composto por servidores que 
atuam também como fiscais do contrato de veículos, utiliza de Boletins diários e mensais de 
veículos e “Requisições e Ordens de Saída de Veículos” (exceto para veículos institucionais), 
devidamente assinadas e preenchidas pelas áreas demandantes, como forma de controle. 
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7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário  
 
7.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 
 
Quadro A.7.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 

BRASIL 

UF – DISTRITO FEDERAL  04 04 
Brasília  04 04 
UF - MINAS GERAIS  01 01 
Belo Horizonte  01 01 

Subtotal Brasil 05 05 
Total (Brasil) 05 05 

Fonte: Secretaria do Patrimônio da União (SPU), SPIUNet e SIAFI 
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7.2.2. Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional 
 
Quadro A.7.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 
200005 9701.17218.500-0 Doação Bom 608.855,55 26/01/2015 677.478,21 - - 

200005 9701.22333.500-4 Doação Bom 1.728.009,99 26/01/2015 2.242.870,45 - - 

200005 9701.22334.500-0 Doação Bom 19.306.957,43 26/01/2015 31.818.434,17 - - 
200005 9701.22335.500-5 Doação Bom 13.064.512,45 26/01/2015 23.707.051,27 - - 
200005 4123.00216.500-4 Doação Bom 5.742.505,55 26/01/2015 5.742.505,55 - - 

Total  Manutenção: 4.288.930,41 
Fonte: SPIUNETe SIAFI 
 
Quadro A.7.2.2.2 – Despesas com Manutenção de 2014 

Nr. Ord. Nr. Contrato Contratado Objeto 
Valor Pago em 2014 

(R$) 
01 100/2010 MKS - CNPJ 03.617.851/0001-76  Manutenção de ar-condicionado  607.822,38 
02 300/2007 Ágil Serviços Especiais LTDA – CNPJ 72.620.735/0001  Manutenção de jardins  234.626,87 
03 26/2011 Over Elevadores LTDA – CNPJ 10.629.386/0001-59  Manutenção de elevadores  184.115,54 
04 02/2011 Santa Clara Engenharia e Empreendimentos – CNPJ 09.285.193/0001-49  Manutenção Predial  3.006.332,28 
05 02/2013 Espaço e Forma Móveis e Divisórias LTDA – CNPJ 37.977.691/0007-83  Instalação de Divisórias  216.449,88 
06 68/2013 YP PERSIANAS LTDA-ME Aquisição com instalação de persianas 24.650,66 
07 21/2014 YP PERSIANAS LTDA-ME Aquisição com instalação de persianas 14.932,80 

Total 4.288.930,41 
Fonte: DISEG/COSEG  
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Quadro A.7.2.2.3 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ 

 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 

RIP: 9701.00506.500-5 – Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ed. 
Sede – MJ 
RIP: 9701.00504.500-4 – Esplanada dos Ministérios, Bloco T– 
Anexo II - MJ 

Endereço 
Ministério da Justiça – Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Anexo 
II e Térreo do Ed. Sede 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 60.701.190/0001-04 
Nome ou Razão Social ITAU UNIBANCO S.A 
Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Bancos múltiplos, com carteira comercial 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contrato de cessão de uso oneroso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Instalação de unidade administrativa necessária aos serviços do 
ITAU UNIBANCO S.A., com vistas a operacionalizar pagamentos 
de servidores e fornecedores, bem como outras operações de 
interesse do Ministério da Justiça.  

Prazo da Cessão 21/11/2012 a 20/11/2017 

Caracterização do espaço 
cedido 

Área situada no térreo do Ed. Anexo II, medindo 103 m², incluindo 
agência bancária e terminal de caixa eletrônico no térreo do Ed. 
Sede. 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Valor mensal de R$ 20.460,15 (vinte mil, quatrocentos e sessenta 
reais e quinze centavos) 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

- 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

- 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

É calculado o valor equivalente aos gastos com água e luz e 
encaminhado, via GRU, para pagamento pelo cessionário. 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 
RIP: 9701.00504.500-4 -  Esplanada dos Ministérios , Bloco T – 
Anexo II - MJ 

Endereço 
Ministério da Justiça – Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Anexo 
II 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 03.296.968/0001-03 

Nome ou Razão Social 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 
SENAC 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Atividade relacionada à educação profissional 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Acordo de Cooperação 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Implantar e operacionalizar o Projeto “Empresa Pedagógica de 
Gastronomia” do SENAC nos espaços gastronômicos do Ministério 
da Justiça. 

Prazo da Cessão 10/02/2014 a 09/02/2019 
Caracterização do espaço 
cedido 

Restaurante principal: 196 m²; Restaurante executivo: 75,81m²; 
Lanchonete: 82,78  m²; Área de produção e vestiário: 289,95  m². 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Termo de Cooperação. Não há repasse de valores. 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

- 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

- 

Forma de Rateio dos Termo de Cooperação. Não há repasse de valores. 
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7.2.3. Análise Crítica 
 

A gestão patrimonial de imóveis é realizada no Serviço de Patrimônio por intermédio de 
servidor, que acompanha e atualiza as operações junto ao SPIUNET.  

Os imóveis que compõem a Sede e anexos do Ministério da Justiça ainda não possuem 
regularização cartorial junto a TERRACAP/GDF, porém tratativas vêm sendo realizadas junto 
àquele órgão na tentativa de viabilizar suas respectivas vinculações documentais a este Ministério 
da Justiça. 

Alguns imóveis foram locados para atender necessidades de espaço físico, uma vez que os 
imóveis que pertencem ao Ministério já não são mais suficientes para atender as atuais demandas. 
 
7.3. Bens Imóveis Locados de Terceiros 
 
Quadro A.7.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
Quantidade de Imóveis 

Locados de Terceiros dela UJ 
Exercício 2014 Exercício 2013 

BRASIL 
Distrito Federal 2 2 
Brasília     

Subtotal Brasil 2 2 
Total (Brasil) 2 2 

Fonte: SPU, SPIUNet e SIAFI. 
 
Análise Crítica 
 

Alguns imóveis foram locados de terceiros para atender necessidades de espaço físico, 
considerando que os imóveis que pertencem ao Ministério da Justiça já não são mais suficientes 
para atender as atuais demandas do órgão. Hoje o MJ, sob a responsabilidade da referida UJ, possui 
dois contratos de locação, a saber: 

- Contrato nº 83/2010: locação de imóvel comercial localizado no Setor de indústrias 
Gráficas, Quadra 02, Lotes 450/460 em Brasília- DF, com 2.252,19 m² de área construída, em 
terreno de 3000,00 m², com vigência de 12 meses a partir da data da assinatura do contrato, 
podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivos até 
o limite de 60 meses após a verificação da real necessidade; e 

- Contrato nº 61/2008: locação de imóvel no Setor Comercial Norte, Quadra 06, Conjunto A, 
Ed. Venâncio 3000, conjunto de salas comerciais- 1º e 2º andares, área estimada em 2.664,42 m² e 
2.120 m² de área útil e 56 vagas de garagem cobertas, com vigência de 12 meses a partir da data da 
assinatura do contrato, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 meses, após a verificação da real necessidade.  

Com relação aos reparos e manutenções efetuados nos referidos imóveis, cabe informar que 
são de responsabilidade do locatário, conforme consta no subitem 3.7 do Contrato nº 83/2010, e do 
item 7 da Cláusula Quarta do Contrato nº 61/2008, que contém a seguinte redação: “Realizar a 
imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si ou 

por terceiro.”  

 
  

Gastos Relacionados ao 
Imóvel 
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Este capítulo tem por objetivo identificar os principais sistemas computacionais utilizados pela Secretaria Executiva e suas unidades 
consolidadas, a eventual   necessidade de desenvolvimento de novos sistemas, bem como apresentar dados referentes aos contratos de tecnologia da 
informação. Traz informações correspondentes ao item 9 da Portaria TCU nº 90/2014, com o subitem 9.1, sendo remunerados para manter a sequência 
do relatório. 

O subitem 9.1 contempla informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos 
estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando a relação dos sistemas e a função de cada um deles, as eventuais necessidades de novos sistemas 
informatizados ou funcionalidades e a relação dos contratos que vigeram no exercício de 2014. 
 
8.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 

Quadro A.8.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo 
Valores 

Desembolsados 
2014 CNPJ Denominação 

24/2013 

Prestação de serviços técnicos especializados na área de 
tecnologia da informação, compreendendo o 
desenvolvimento de sistemas de informação, manutenção 
corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva de sistemas 
de informação e portais; e documentação de sistemas de 
informação. 

28/03/2014  
a 

27/03/2015 
58.069.360/0001-20 

Stefanini Consultoria e 
Assessoria em Informática 
S.A 

R$ 14.130.022,92 R$ 1.631.458,65 

55/2014 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de 
sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 
portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de 
software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão 
para o Ministério da Justiça e órgãos vinculados. 
Item 4 – Mensuração de Software 

27/10/2014  
a 

26/10/2015 
 

02.434.797/0001-60 
Fatto Consultoria e Sistemas 
Ltda– EPP 

R$ 496.500,00 R$ 41.375,00 

56/2014 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de 
sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 
portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de 
software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão 
para o Ministério da Justiça e órgãos vinculados. 
Item 7 – Administração de Dados e Sistemas de Suporte 

27/10/2014  
a 

26/10/2015 
07.696.132/0001-49 

Logiks Consultoria e Serviço 
em Tecnologia da Informação 
LTDA 

R$ 1.650.000,00 R$ 137.500,00 
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Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo 
Valores 

Desembolsados 
2014 CNPJ Denominação 

à Decisão 

57/2014 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de 
sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 
portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de 
software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão 
para o Ministério da Justiça e órgãos vinculados. 
Item 1 -Apoio Técnico ao Desenvolvimento de Sistemas. 

27/10/2014 
a 

26/10/2015 
19.138.940/0001-70 

Spread Sistemas e Automação 
LTDA 

R$1.630.350,00 R$ 135.862,50 

58/2014 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de 
sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 
portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de 
software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão 
para o Ministério da Justiça e órgãos vinculados. 
Item 5 – Gerenciamento de Projetos 

27/10/2014  
a 

26/10/2015 
07.094.346/0001-45 

G4F Soluções Corporativas 
LTDA 

R$ 998.898,96 R$ 166.483,16 

59/2014 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de 
sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 
portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de 
software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão 
para o Ministério da Justiça e órgãos vinculados. 
Item 2 –Desenvolvimento de Novos Sistemas e Portais. 

27/10/2014 
a 

26/10/2015 
65.599.953/0004-06 CPM Braxis S.A. R$4.072.500,00 

Nenhuma OS 
emitida até o 

encerramento do 
exercício de 

2014 

060/2014 

Prestação de apoio técnico ao desenvolvimento de 
sistemas e portais, desenvolvimento de novos sistemas e 
portais, sustentação de sistemas e portais, mensuração de 
software, gerenciamento de projetos, testes e 
administração de dados e sistemas de suporte à decisão 
para o Ministério da Justiça e órgãos vinculados. Item 6 – 
Testes 

27/10/2014  
a 

26/10/2015 
72.827.405/0004-51 RSI Informática LTDA R$ 3.980.000,00 

Nenhuma OS 
emitida até o 

encerramento do 
exercício de 

2014 

202/2009 

Prestação, pelo SERPRO à Contratante, de serviços de 
Tecnologia da Informação e de Gerenciamento de 
Conexões à INFOVIA Brasília, necessários à consecução 
de suas atividades-fim. 

25/11/2013  
a 

24/11/2014 
33.683.111/0001-07 

Serviço Federal de 
Processamento de Dados 

R$ 1.193.800,00 1.138.390,00 

98/2012 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de rede de dados de longa distância para a 

2/01/2013  
a 

33.000.118/0001-79 Telemar Norte Leste S/A R$ 6.410.442,62 R$ 0,00 
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Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo 
Valores 

Desembolsados 
2014 CNPJ Denominação 

Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre 
Justiça e Segurança Pública – denominada Infovia MJ 

30/06/2015 

38/2009 

Prestação de serviços especializados na área de 
tecnologia da informação, para a execução de suporte 
técnico remoto e presencial aos usuários do MJ e aos 
órgãos e entidades que lhe são vinculados. 

19/05/2014  
a 

 19/05/2015 
(De acordo 
com o quinto 

Termo 
Aditivo) 

04.963.136/0001-58 
Solução Serviços 
Especializados LTDA. 

R$ 4.524.958,26 R$ 3.677.281,24 

35/2010 

Prestação de serviços especializados continuados de 
impressão, por meio digital e/ou cópias de documentos, 
com fornecimento de mão-de-obra e todos os insumos 
necessários à execução dos serviços, exceto papel e 
equipamentos com conexão em rede para atender ao MJ 
em âmbito nacional. 

14/04/2014  
a 

13/04/2015 
 (De acordo 
com o quarto 

Termo 
Aditivo) 

07.432.517/0003-60 
SIMPRESS Com. Locação e 
Serv. S/A. 

R$ 2.012.194,35 R$ 1.112.410,27 

41/2012 Antivírus 
29/11/12  

a 
28/11/14 

04786911/0001-47 PSN R$ 249.270,00 R$ 249.270,00 

134/2013 Appliances McAfee 
16/12/13 

a 
15/12/14 

03476184/0001-59 NETSAFE R$ 122.742,58 R$ 120.075,94 

61/2014 Firewall 
27/10/14  

a 
26/10/16 

09137728/0001-34 NTSEC R$ 3.485.436,00 --- 

43/2013 

Prestação de serviços técnicos especializados na área de 
tecnologia da informação ao MJ, órgãos de assistência 
direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos 
específicos singulares, órgãos colegiados e entidades 
vinculadas, mediante fornecimento de serviços pagos 
pela garantia de disponibilidade e atualização da 
infraestrutura e segurança da rede de dados, de forma 
continuada, presencialmente e não presencialmente. 

18/05/2013  
a 

17/05/2014 
 
18/05/2014  

a 
 17/05/2015 

58.069.360/0001-20 
Stefanini Consultoria e 
Assessoria em Informática 
S.A 

 
R$ 3.890.593,20 

R$ 3.654.106,84 

140/2013 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de rede de dados de longa distância para a 

12/11/2013  
a 

33.000.118/0001-79 Telemar Norte Leste S/A R$ 1.533.932,92 R$ 0,00 
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Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo 
Valores 

Desembolsados 
2014 CNPJ Denominação 

Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre 
Justiça e Segurança Pública – denominada Infovia MJ. 

 30/06/2016 

 
Tabela 23: Sistemas Operacionais 

Sigla 
Gestor 

Nome / Sigla Sistema Função  Situação 

SE/MJ 
RIC – Registro de Identidade 
Civil 

Promover Segurança nas relações sociais; Promover a Redução de fraudes; Individualização 
unívoca dos cidadãos brasileiros; Possibilitar a interligação das bases de dados governamentais; 
Integração, através de uma base central (CANRIC – Cadastro Nacional de Registro de 
Identidade Civil), das informações geradas pelos Órgãos de Identificação das Unidades da 
Federação; Cumprir o que determina a Lei 9.454, bem como viabilizar o cadastro nacional de 
registro de identidade civil. 

Elaboração e refinamento do 
documento de visão. Tal projeto 
corresponde ao 6º na escala de 
priorização do PDTI. 

SPOA/SE
/MJ 

Plataforma de Educação à 
Distância 

Viabilizar a adoção, por parte do MJ, de uma solução capaz de atender a necessidade das 
Unidades de utilização de plataforma de educação a distância para a execução das atividades de 
capacitação, treinamento e formação, entre outras. Acredita-se que a adoção de uma única 
solução reduziria custos e melhoraria a gestão dos projetos.  

O projeto ainda não foi iniciado, 
embora identificada a necessidade 
de desenvolvimento. O mesmo 
encontra-se na 19ª posição na 
escala de priorização do PDTI. 

SPOA/SE
/MJ 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

O presente projeto tem como objetivo implantar, até abril de 2015, solução de processo 
eletrônico no Ministério da Justiça que elimine ou reduza drasticamente o uso de papel, que seja 
simples e intuitivo, que elimine o retrabalho e otimize as rotinas, e que favoreça o trabalho 
colaborativo. 
A solução deve possibilitar a geração de relatórios e estatísticas, facilitando a produção de 
informações e a gestão efetiva dos casos e das equipes.  O projeto objetiva ainda desenvolver 
uma ferramenta para peticionamento eletrônico através do portal do Ministério da Justiça.A 
solução deverá atender os requisitos de segurança, acessibilidade e interoperabilidade do 
Governo Federal e deverá ser compatível com os patamares orçamentários e com a estrutura da 
equipe de TI.O Planejamento Estratégico da Secretaria Executiva MJ sinalizou a importância de 
tornar os processos mais ágeis, flexíveis e capazes de estimular o registro institucional, 
demonstrando o que é feito, quem faz, como é feito, em um contexto de excelência da gestão e 
comprometimento e envolvimento de todas as partes interessadas.Este projeto atua diretamente 
sobre as seguintes diretrizes:Implementar mecanismos de melhoria da gestão 
administrativa;Gerar informações com rapidez e segurança; Otimizar a alocação dos recursos 
disponíveis; e Promover o uso integrado de informações. 

Projeto implantado e finalizado, 
classificado como 3º na 
priorização do PDTI.  

SPOA/SE
/MJ 

Sistema Integração de Gestão de 
Recursos Humanos (SIGRH) 

Permitirá à administração maior celeridade e controle dos processos relacionados à área de 
recursos humanos do Ministério. Com o sistema, a geração de relatórios, com os diversos filtros 

O projeto foi finalizado, estando 
em fase de viabilidade para 
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Sigla 
Gestor 

Nome / Sigla Sistema Função  Situação 

e recortes que a ferramenta permite, passará a ser feita em tempo real e de forma confiável. 
Com impacto indireto em todas os setores do Ministério, o sistema ampliará a capacidade de 
planejamento das Unidades, uma vez que permitirá aos gestores mecanismos de gestão de sua 
força de trabalho.  
Outra vantagem é a possibilidade de customização da ferramenta, de forma a atender 
necessidades específicas do Ministério da Justiça, viabilizada por meio da Cooperação e feita 
com o apoio da equipe técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Com a implantação do SIGRH, os processos executados pela CGRH para a gestão de pessoas 
serão totalmente automatizados, o que possibilitará o remanejamento de parte da mão de obra 
da Coordenação para outros setores não contemplados com o sistema. Com a automação dos 
processos, a força de trabalho necessária para a realização das mesmas operações reduz-se de 
forma considerável. A título de exemplo, na UFRN, instituição que desenvolveu o sistema e o 
utiliza para a gestão de seus recursos humanos, a utilização do SIGRH permitiu uma redução de 
30% do contingente de servidores dedicados à área de gestão de pessoas. Acrescenta-se ainda 
que, da parte do servidor, a automação garantirá maior agilidade ao atendimento às demandas 
apresentadas diariamente à CGRH. 

integração com SIAPE. 9º na 
escala de priorização do PDTI. 

CGTI/SE/
MJ 

Projeto Ciclo-MJ - SIPAC - 
Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e 
Contratos 

Garantir eficiência na gestão dos processos administrativos desempenhados pela área meio do 
Ministério da Justiça, garantindo maior controle das operações e celeridade no atendimento às 
demandas de todas as Unidades do MJ. A utilização do sistema permitirá a completa 
informatização de diversos setores de coordenações vinculadas à Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) que hoje realizam procedimentos de forma 
manual ou a partir de sistemas isolados. 

Projeto finalizado, em fase de 
migração dos dados do ASI para 
seu banco de dados. Gerenciado 
pela CGTI, tendo como cliente 
demandante a Coordenação-Geral 
de Logística. Classificado como 
5º sistema na escala de 
priorização do PDTI. 

GM/MJ 
Implantação do Sistema 
SIAUDI 

A implantação do SIAUDI tem como principal objetivo melhorar a gestão do MJ, especialmente 
por meio do acompanhamento tempestivo das recomendações de auditoria. Projetado para uso 
de uma auditoria interna, o sistema permite que as recomendações sejam registradas pelos 
auditores, enviando em seguida emails automáticos para os gestores responsáveis. Permite ainda 
que os gestores respondam às recomendações dentro do próprio ambiente, podendo ainda 
anexar documentos digitalizados, comprovando o atendimento. Em caso de proximidade do 
prazo fixado para atendimento à recomendação, emails são automaticamente enviados, 
colaborando para a atuação tempestiva. 
O sistema permite a geração de relatórios gerenciais, que sintetizam o quantitativo de 
recomendações recebidas, atendidas, expiradas e em andamento dentro do prazo, dotando não 
só o Assessor Especial de Controle Interno, mas também o gestor de cada unidade, de um eficaz 
mecanismo de acompanhamento dos trabalhos de auditoria. Vale ainda destacar que o sistema 

Por força de contrato, o projeto 
ainda não foi iniciado, embora 
identificada a necessidade de 
desenvolvimento. O mesmo 
encontra-se na 21ª posição de 
priorização do PDTI.  
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Sigla 
Gestor 

Nome / Sigla Sistema Função  Situação 

também poderá abarcar as determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), cujo 
atendimento tempestivo evita transtornos institucionais ao MJ e a aplicação de multas aos 
gestores. 

CA/MJ 
SINCA – Sistema de 
Informação da Comissão de 
Anistia 

Permite a identificação automática de processos prioritários para julgamento e sua distribuição 
aleatória para os Conselheiros, bem como a disponibilização do processo digitalizado para 
analistas, Conselheiros, requerentes e procuradores. Entre as funcionalidades previstas, está 
também a produção de informações gerenciais, como alertas para controle de prazos, emissão 
de relatórios estatísticos e acompanhamento de metas de julgamento e indicadores. 

Encontra-se em fase de 
implantação do módulo 1.0 que 
atende ao Acórdão TCU nº 
2632/2014.  Destaca-se que este 
consiste no 1º sistema na escala 
de priorização do PDTI. 

SNJ /MJ 
Sistema de Classificação 
Indicativa (CLASSIND) 
[Legado] 

Melhor Gestão da Informação; Maior transparência e facilidade no acesso a informação; 
Aumento da segurança na tomada de decisões (confiabilidade); Maior agilidade na 
disponibilidade da informação; Otimização de tarefas; Integração com o sistema MJDOC, 
eliminando alimentações paralelas; 

O projeto ainda não foi iniciado, 
embora identificada a necessidade 
de desenvolvimento. O mesmo 
encontra-se na 28ª posição na 
escala de priorização do PDTI. 

SNJ/MJ 

SIGED – Sistema Gerencial do 
Departamento de Estrangeiros 
da Secretaria Nacional de 
Justiça (DEEST/SNJ) 

Gerenciamento do cadastro, das consultas e dos históricos dos protocolos (documentos e 
processos) do Deest; automatização da análise, do controle e da geração de expedientes de cada 
protocolo; estabelecimento de integração com o MJDoc e com o Cadastro Cartório do MJ; 
estabelecimento de interoperabilidade com a Rede Infoseg e o Sistema da Interpol; 
automatização do controle e do acompanhamento da negociação de Acordos Internacionais de 
matérias competências do Deest; e emissão de relatórios gerenciais e estatísticos. 

Elaboração e refinamento do 
documento de visão. Tal projeto 
corresponde ao 15º na escala de 
priorização do PDTI. 

SNJ/MJ 

Sistema de Monitoramento e 
Avaliação do II Plano Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas (PNETP) 

Mensurar o progresso ou as dificuldades na implementação do PNETP e o avanço do 
enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil; Adotar métricas comuns, qualitativas e 
quantitativas, e consensuar sobre elas para indicar os níveis de progresso do PNETP;Tornar 
público os avanços ou dificuldades na implementação do PNETP. 

O projeto ainda não foi iniciado, 
embora identificada a necessidade 
de desenvolvimento. O mesmo 
encontra-se na 23ª posição na 
escala de priorização do PDTI. 

SNJ/MJ 
Sistema Gerencial COESO – 
SG - COESO 

Viabilizar uma solução informatizada que possibilite prover transparência e agilidade no 
andamento e análise dos processos inerentes à qualificação, titulação e autorização das 
entidades de Utilidade Pública Federal, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e 
Organizações Estrangeiras. 
Permitir integração com as demandas recebidas das entidades acima listadas, sejam aquelas 
feitas por meio do Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública (CNES), sejam aquelas 
feitas pelo encaminhamento de documentos via Correios ao MJ para que elas possam ser 
tratadas diretamente via sistema. O objetivo principal é o de agilizar e informatizar o andamento 
processual culminando com melhor atendimento às entidades sociais tituladas, qualificadas e 
autorizadas pelo MJ. 

O projeto ainda não foi iniciado, 
embora identificada a necessidade 
de desenvolvimento. O mesmo 
encontra-se na 27ª posição na 
escala de priorização do PDTI. 

SNJ/MJ INTEGRATIO - Sistema Seguindo as recomendações da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Encontra-se em fase de 
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Sigla 
Gestor 

Nome / Sigla Sistema Função  Situação 

Integrado de enfrentamento 
Tráfico de pessoas 

estabelecido pelo Decreto nº 5.948/06, o sistema INTEGRATIO visa possibilitar o 
compartilhamento de dados entre órgãos governamentais e não-governamentais que atuam no 
enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas.O Sistema auxiliará a compreensão do fenômeno 
do Tráfico de Pessoas (TP), a responsabilização de seus autores, a prevenção e repressão do TP. 
O Sistema INTEGRATIO funciona como um banco de dados, e pode ser definido como um 
conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a sua reorganização e 
produção de informação. Além de possibilitar a realização da denúncia, com esse Sistema, o 
Ministério da Justiça espera combater de forma mais efetiva o tráfico de pessoas, já que ele 
permite o recebimento, encaminhamento e acompanhamento das denúncias sobre esse crime, 
criando uma dinâmica de compartilhamento de dados mais eficaz.  Com a criação do Sistema 
será possível encaminhar os casos às autoridades responsáveis, possibilitando a instauração de 
processos, a realização de investigações, o acompanhamento da atuação da rede especializada 
de atendimento, a proteção às vítimas e a responsabilização dos autores, garantindo a efetivação 
de outras medidas cabíveis. 
O INTEGRATIO, sendo um banco de dados relacionado ao atendimento e proteção às vítimas, 
servirá como insumo para utilização em pesquisas, investigações, processos. Dessa forma, 
informações inteligentes serão utilizadas para o uso da política de enfrentamento. 

viabilidade. Este consiste em um 
novo sistema e está classificado 
na 14ª posição de priorização no 
PDTI. 

SRJ/MJ Atlas de Acesso à Justiça 
Gerar conhecimento, por meio de estudo de caso, e a ampliação da capacidade da SRJ em 
formular, acompanhar e avaliar políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento do Sistema 
de Justiça e à ampliação do acesso à Justiça.  

O projeto está em fase de 
transferência de tecnologia para o 
MJ. Este é o 8º sistema na escala 
de priorização do PDTI. 

SAL/MJ 
SISLEGIS – Sistema de 
Acompanhamento Legislativo 

Garantir ao Ministério da Justiça uma ferramenta para gerenciamento das políticas de 
aprimoramento do sistema normativo e institucional, que são transversais em relação a todas as 
áreas de negócio do Ministério. Atualmente, a busca manual das pautas de votação no 
Congresso Nacional, sua tramitação e distribuição para análise são realizadas por meio de 
processos físicos e emails. A consolidação de um Sistema de Acompanhamento Legislativo irá 
propiciar maior agilidade na atuação legislativa do Ministério, maior integração entre as áreas 
de mérito e no âmbito do governo. 

O projeto encontra-se  em fase de 
implantação no servidor de 
homologação no MJ. 10º na 
escala de priorização do PDTI. 

SAL/MJ Norma Jurídica SAL 
Prover ferramenta eficiente e confiável para garantir segurança e confiança quanto à vigência de 
normas infralegais de competência do Ministério da Justiça e seu texto atualizado para o público 
interno e externo. 

O projeto ainda não foi iniciado, 
embora identificada a necessidade 
de desenvolvimento. Tal sistema 
encontra-se na 25ª posição na 
escala de priorização do PDTI. 

SAL/MJ Portal Pensando o Direito 
Dar continuidade aos processos de democratização do processo legislativo mediante 
ferramentas de comunicação e de participação social referentes à atividade legislativa, 
divulgação de pesquisas e estudos realizados, promoção de consultas públicas e debates sobre 

Classificado na 29ª posição de 
priorização do PDTI, o projeto 
ainda não foi iniciado, embora 
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temas normativos de competência do Ministério. identificada a necessidade de 
desenvolvimento.  

Fonte: CGTI 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
 

O presente capítulo tem por objetivo verificar o nível de adesão das unidades do Relatório de 

Gestão da SE a práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental, mormente no que diz 

respeito a licitações sustentáveis. Contempla informações referentes ao item 10 da Portaria TCU nº 

90/2014, subitem 10.1 que demonstra adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras.  

 
Quadro A.9.1 - Aspectos da Gestão Ambiental 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  
Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  x 

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação 

a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 
x  

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos 

no Decreto nº 7.746/2012?  
x  

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 

Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
x  

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 

de novembro de 2012? 
x  

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos 

os tópicos nele estabelecidos? 
x  

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)?  x 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são 

publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas 

e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 
 x 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.  
Considerações Gerais 

A adesão à A3P não foi formalizada junto ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, entretanto, muitas das ações 

previstas na Agenda Ambiental foram e estão sendo realizadas nos Planos de Ações que compõem o PLS do MJ. 

Tendo em vista as necessidades de atualização do PLS vigente, assim que o PLS de 2015 for aprovado, ele será 

publicado na página do MJ. 
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10. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 

O presente capítulo apresenta as providências adotadas pelas unidades integrantes do 
Relatório de Gestão da SE para dar cumprimento às deliberações exaradas em acórdãos do TCU, às 
recomendações feitas pelo órgão de controle interno (OCI), bem como informações sobre o 
cumprimento das obrigações constantes da Lei nº 8.730/1993 e da LDO 2014, além das medidas 
administrativas adotadas para apuração de dano ao erário. As informações apresentadas 
correspondem ao item 11 da Portaria TCU nº 90/2014, subitens de 11.1 a 11.4. Assim como nos 
demais capítulos, este e seus respectivos subitens foram renumerados para manter a sequência do 
relatório.  
 O subitem 10.1 contempla o tratamento de determinações exaradas em acórdãos do TCU 
atendidas no exercício de referência do relatório de gestão e pendentes de atendimento, seguida pelo 
subitem 10.2 que traz informações sobre o tratamento de recomendações feitas pelo órgão de 
controle interno a qual as unidades do Relatório de Gestão da SE estão vinculadas.  
 No subitem 10.3 é feita a demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 
nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de 
bens e rendas. 
 Por fim, o subitem 10.4 traz a demonstração de adoção de medidas administrativas para 
apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços utilizados no 
intuito de sanar o débito no âmbito interno. 
 
10.1. Tratamento de Deliberações exaradas em Acórdão do TCU 
 
10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 
 
Quadro A.10.1.1 – Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
1 004.291/2014-0 679/2014-TCU-Plenário 1 RE Ofício 0663/2014-TCU-Selog 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Deliberação 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1º, da 
Lei nº 8.666/1993, c/c os arts. 1º, inciso II, e 43, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, 
em conhecer da representação a seguir relacionada, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, 
considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Frioinox Indústria e 
Comércio de Refrigeração Ltda., por não estarem presentes os pressupostos necessários à sua concessão, e arquivar o 
processo, dando-se ciência desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica à representante e à Coordenação-
Geral de Logística do Ministério da Justiça, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 

Ciência 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Homologação do processo licitatório tendo como vencedora a empresa Cozil Equipamentos Industriais Ltda. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Como a deliberação foi julgada improcedente pelo TCU esta Coordenação foi comunicada e o processo arquivado. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
2 005.673/2014-3 970/2014-TCU-Plenário 1 RE Ofício 0825/2014-TCU-Selog 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Deliberação 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, §1º, da 
Lei nº 8.666/1993, c/c os arts. 1º, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, arts. 1º, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso 
VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante relacionada, por preencher os 
requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida 
cautelar formulado pela empresa Conecta 190 Tecnologia em Segurança Pública Ltda., tendo em vista a perda do 
objeto ante a anulação do Pregão Eletrônico 8/2014 pelo Ministério da Justiça, sem prejuízo de fazer a comunicação 
abaixo transcrita, encaminhar cópia desta deliberação à representante para conhecimento, em especial do contido nos 
subitens 1.7.1 a 1.7.4 e arquivar o processo. 
1.7 Dar ciência à Coordenação-Geral de Logística do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades 
constatadas no Edital do Pregão Eletrônico 8/2014: 
1.7.1 a falta de clareza e de precisão adequada das descrições de itens constantes do Termo de Referência, para 
caracterizar o que a Administração desejava contratar, a exemplo do aplicador de pó, dos pincéis de fibra, das 
escápulas e das pinças, cuja descrição limitava-se às suas medidas, contraria o art. 40, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 
c/c o art 9º, inciso I, do Decreto nº 5.450/2005; 
1.7.2 a ausência no edital do critério de aceitabilidade de preços unitários contraria o art. 40, inciso X, da Lei nº 
8.666/1993; 
1.7.3 o não parcelamento do objeto que seria licitado demandava comprovação técnica, uma vez que a ampliação da 
competitividade obtida com a separação dos itens que compunham os lotes poderia aproveitar empresas com 
especialidades capazes de fornecer os bens por preços mais econômicos, em conformidade com o art. 23, §1º, da Lei 
nº 8.666/1993, tendo em vista que a afirmação de ganho de escala em relação ao custo de transporte dos itens por um 
único fornecedor não restou demonstrada no Termo de Referência; 
1.7.4 o subitem 14.4.4.1 do ato convocatório do referido certame, ao exigir a apresentação de atestados de aptidão 
técnica, não definiu o que considera atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o 
objeto da licitação, em desrespeito ao art. 40, inciso VII, da Lei nº 8.666/1993. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 

Ciência 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Anulação do Pregão Eletrônico 08/2014, correções do Edital e abertura de novo Pregão Eletrônico, nº 39/2014, em 
andamento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A deliberação possibilitou a correção e adequação do Edital convocatório o que propiciou abertura de novo Pregão 
Eletrônico e permitiu um certame igualitário e em conformidade com a Lei 8.666/1993. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
3 005.930/2014-6 1.335/2014-TCU-Plenário 9 RE Ofício 1263/2014-TCU/SECEX-RJ 
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Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Deliberação 
9.3 autorizar a realização de diligência junto aos órgãos a seguir discriminados, com fundamento no art. 157 do 
RI/TCU, para que, no prazo de trinta dias, encaminhem a descrição dos critérios de seleção utilizados para celebração, 
inclusive quanto aos custos, cópia do instrumento e eventuais aditivos e situação físico financeira, quanto aos 
instrumentos abaixo, bem como outros, porventura, celebrados com a entidade Koinomia – Presença Ecumênica e 
Serviços, CNPJ 00.113.248/0001-69, e, por fim, quando aplicável, análise conclusiva a respeito do cumprimento 
integral do objeto pactuado: 
9.3.1 à Coordenação-Geral de Logística do Ministério da Justiça, quanto ao convênio 794663/2013 (em execução) e 
ao contrato 03/2004 (concluído) 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Contratos 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 

3279 
46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Divisão de Contratos analisou o Contrato nº 03/2014 e informou que o mesmo foi firmado junto à empresa 
Radiobrás – Empresa Brasileira de Comunicação S.A. cujo objeto era a execução de serviços de distribuição de 
publicidade legal.  
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira em análise do convênio informou que houve 
transferência de recursos no valor de R$ 262.180,00 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta reais), por 
intermédio da Ordem Bancária 2014OB800049, em 10/01/2014 para pagamento do repasse referente ao Convênio 
794663/2013. As informações referentes ao parecer conclusivo do objeto pactuado foram solicitadas a Comissão de 
Anistia, responsável pela celebração do convênio. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Com relação ao Convênio 794663/2013, informa-se: Celebrado em 23/12/2013, o instrumento tem valor global de R$ 
273.216,00, que é a soma do valor repassado (R$ 262.180,00) e do valor autorizado para uso dos rendimentos da 
aplicação financeira (R$ 11.036,00).  
Seu objeto consiste na realização do projeto “Memórias Ecumênicas Protestantes no Brasil: dos porões da Ditadura à 
redemocratização”, destinando-se a coletar depoimentos e produzir dois documentários, criar um site, produzir um 
livro e realizar um seminário sobre a memória da participação protestante na luta pela democracia durante a ditadura. 
Conforme se pode verificar pelo SICONV a respeito da execução do convênio, o Convente entregou os produtos 
previstos no Plano de Trabalho aprovado, restando no momento apenas a finalização do serviço de legendagem, 
autoração, tradução e replicação dos DVDs do documentário "Memórias dos militares protestantes" para atingir o 
pleno cumprimento do objeto pactuado. Ressalte-se que a entrega de tal produto encontra-se dentro do prazo 
estabelecido no cronograma do projeto, não havendo, portanto, quaisquer atrasos nas entregas dos produtos pactuados 
por parte do Convenente. O Convenente vem desenvolvendo as metas e etapas em conformidade com o que foi 
previsto. Ressalte-se que o convenente já executou 96% do total de recursos repassados, demonstrando uma 
efetivação adequada do cronograma físico-financeiro do projeto. 
O convênio tinha previsão de término para 23/12/2014. Todavia, prorrogou-se a vigência do projeto para 30/06/2015. 
Entendendo pertinente o pleito da Convenente e considerando que não haveria repasse adicional de recursos, foi 
aprovada a dilação do prazo de vigência do Convênio. Tendo em vista que o convênio ainda está em execução, não é 
possível proceder a uma análise conclusiva a respeito do cumprimento do objeto; deve-se ressaltar, entretanto, que até 
o momento a execução físico financeira do convênio está regular. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Em relação aos convênios, a CGL através da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira e com a devida 
autorização da área demandante, presta auxílio operacional nos convênios firmados por unidades que não possuem 
UG executora nem servidor com perfil suficiente junto ao SICONV/SIAFI para executar demandas como empenho, 
repasse financeiro, aprovação de contas, ou seja, demandas que dependem dos referidos sistemas. Porém, cabe a cada 
unidade responsável pela celebração do convênio o acompanhamento de sua execução assim como a prestação de 
contas. 
A Comissão de Anistia vem monitorando mensalmente a execução do Convênio 794663/2013, considerando regular 
sua execução físico-financeira. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 
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Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
4 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.2 DE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.2 Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que, no prazo de até 90 (noventa) dias: 
Subitem 9.2.1 - a) solicitar à Subsecretaria de Planejamento e Administração-SPOA, por meio da Coordenação-Geral 
de Logística-CGL, que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do presente processo, a 
respeito do desfecho do Processo nº 08008.006071/2007-32 quanto à aplicação de multa à empresa Edra Aeronáutica 
Ltda, em razão de inadimplemento contratual, em cumprimento ao subitem 1.5 do Acórdão nº 1.703/2009 – TCU – 1ª 
Câmara; b) solicitar a SPOA que, caso não tenha sido aplicada a referida multa à empresa Edra Aeronáutica Ltda., no 
mesmo prazo acima estabelecido, apresente as devidas justificativas, bem como proposta de encaminhamento que 
tenha por finalidade o efetivo atendimento ao citado Acórdão do Tribunal. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Memorando nº 317-2014-Dicon/Coefin/CGL/Spoa/SE/MJ, de 22 de julho de 2014, a Divisão de 
Contratos informa que foi cadastrado no SICAF 12/11/2012 multa em razão de inadimplemento contratual da empresa 
EDRA e que foi encaminhado ofício à empresa, em 15/12/2012, com GRU, para recolhimento da multa. 
Considerando o não recolhimento da multa pela empresa, o processo foi instruído para encaminhamento ao órgão 
competente com vista à verificação da possibilidade de cobrança judicial do crédito não quitado pela recorrente.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
O procedimento administrativo de apuração de penalidade foi finalizado culminando em uma multa no valor de R$ 
449.340,72 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), aplicada por 
meio do Ofício nº. 545/2012COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ e registrada no SICAF em 12 de novembro de 2012. 
Considerando o não recolhimento da multa pela empresa, a cópia do processo foi encaminhada à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional para inscrição do débito junto a Dívida Ativa da União.  
Em resposta à solicitação, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, enviou o Ofício OF/PRFN/DF/DIDAT 
2250/2014, datado de 15 de setembro de 2014, informando da abertura do processo nº. 12221.003371/2014-31 que 
será conduzido pela PGFN da 3ª. Região. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O procedimento foi efetuado de forma ordinária, sem quaisquer questões que pudessem se diferenciar, de forma 
positiva ou negativa. Ressalte-se apenas que as formas de coerção a disposição da Administração Pública não 
possuem caráter executivo eficaz, o que permite que ocorra a negativa de pagamento da multa pela empresa em 
questão, fato que só poderá ser sanado pela execução fiscal solicitada.  

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
5 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.2 DE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.2 Determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que, no prazo de até 90 (noventa) dias: 
Subitem 9.2.3 - a) solicitar à SPOA que apresente informações, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
do presente processo, a respeito da expiração do Contrato nº 115/2006, bem como dos demais contratos que foram 
firmados posteriormente, visando a execução indireta de atividades não abrangidas pelo plano de cargos do 
Ministério, de forma a demonstrar o atendimento ao Decreto nº 2.271, de 1997; 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Memorando nº 317-2014-Dicon/Coefin/CGL/Spoa/SE/MJ, de 22 de julho de 2014 a Divisão de 
Contratos informa que neste contrato não é o caso de rever a cláusula, pois o mesmo foi encerrado em 16/2/2012. 
Entretanto, em todos os contratos de prestação de serviços de recepção, apoio administrativo, suporte operacional e 
técnico especializado a partir deste da Fortesul – contrato nº 115/2006, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos 
foi consultada e há nos processos nota técnica desta Coordenação de RH informando que os cargos e funções a serem 
contratados não eram contemplados com os do Serviço Público Federal. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Verifica-se, que após o apontamento descrito anteriormente, todos os contratos que contemplavam contratação de 
mão-de-obra terceirizada seguiram as orientações legais quanto a não efetuar contratações de serviços que estejam 
contemplados no rol de atividades abrangidas pelos cargos públicos hora disponibilizados ao Ministério da Justiça. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
As dificuldades pautaram-se principalmente na necessidade de realização de novos concursos para contratação de 
servidores, bem como em adaptações à mão-de-obra disponibilizada ao Ministério da Justiça com vistas ao 
suprimento dos serviços oferecidos à sociedade por esta Pasta Ministerial. Quanto às questões meramente logísticas e 
contratuais, foram instruídos novos procedimentos licitatórios e contratações que mantivessem o estrito limite ora 
disposto. Tais procedimentos ocorreram de forma ordinária, sendo sempre instruídos por consultas à Coordenação-
Geral de Recursos Humanos, o que facilitaram sobremaneira a manutenção das especificações dos contratos dentro 
dos limites praticados atualmente pela Administração Pública. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
6 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.1 – a) ausência de justificativas de preços em compras realizadas por inexigibilidade de licitação, em 
afronta ao inciso III, parágrafo único, do art. 26 da Lei 8.666/1993, ocorrência identificada no Processo 
08020.003742/2008-26; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Procedimentos Licitatórios adota de forma sistemática a prática de que os planos de 
trabalho/projetos básicos/termos de referências/editais sigam o modelo padronizado instituído pelo Comitê Estratégico 
e Técnico de Aperfeiçoamento do Processo de Aquisição e Contratação do MJ/Portaria MJ nº 2.867/11 e disponível 
no INTRANET/MJ e estes são atualizados conforme as alterações na legislação vigente e orientações emanadas pela 
Consultoria Jurídica. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A nova gestão reviu todos os procedimentos licitatórios para as novas aquisições estabelecendo critérios padronizados 
e em conformidade com a Lei 8.666/1993, para que impropriedades como as apontadas pelo Tribunal de Contas não 
voltem a acontecer. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL, através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios, realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações gerando um grande acúmulo de demanda. 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
7 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.2- a) pagamento sem a atestação dos serviços prestados pelo fiscal do contrato, em afronta ao art. 63 da 
Lei 4.320/1964, ocorrência identificada no Processo 08020.005181/2007-19; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
O processo foi analisado por esta nova gestão e constam nas págs. 11, 223, 293, 400, 401, 546 e 552 as notas fiscais 
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, em atendimento ao art. 26 da Lei 8.666/1993. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A nova gestão trabalha de forma rigorosa para que nenhum pagamento seja realizado sem o devido ateste de nota 
fiscal pelo fiscal do contrato, assim como exige relatório de acompanhamento do contrato demonstrando a execução 
do contrato de forma detalhada. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como os referidos processos de pagamento eram de gestões anteriores muitos dos fiscais de contratos já não se 
encontravam lotados nas unidades de origem ou mesmo no Ministério da Justiça dificultando a apuração dos erros 
apontados e causando a incerteza se as correções foram realizadas antes ou após apontamento do TCU.  

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
8 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.3 – a) ausência de portaria de designação de fiscal de contrato, em afronta ao art. 67 da Lei 8666/1993, 
ocorrência identificada nos Contratos 407/2007, 383/2007, 382/2007, 406/2007 e 401/2007; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Memorando nº 317-2014-Dicon/Coefin/CGL/Spoa/SE/MJ, de 22 de julho de 20014, a Divisão de 
Contratos comunica que as portarias de fiscalização foram anexadas aos processos de contratação. As portarias foram 
publicadas em Boletim de Serviço nº 10 – período de 03 a 07/março/2008 – intranet do Ministério da Justiça. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Todos os contratos celebrados já trazem a indicação de fiscais 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Os contratos deste Ministério são celebrados concomitantemente à indicação de fiscais pelas áreas demandantes, 
gestoras dos contratos. A publicação das portarias de fiscalização ocorre em boletins de serviços diários para garantir 
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a divulgação dos atos administrativos e normativos dos dirigentes deste Ministério. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
9 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.4 – a) pagamentos realizados com base em recibos sem validade fiscal, em afronta ao art. 36, §2º, do 
Decreto 93.872/1986, ocorrência identificada no âmbito do Contrato 407/2007; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, por meio do Memorando nº 144/2014-
COEFIN/CGL/SPOA/MJ, de 21 de julho de 2014, informa que acerca do apontamento sobre pagamentos realizados 
com base em recibos sem validade fiscal no Contrato 407/2007, em afronta ao art. 36, § 2º, do Decreto 93.782/1986, 
informa-se que a Sociedade de Ensino Superior do Ceará Ltda. se trata de uma Associação Privada com finalidade 
lucrativa tendo a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal/ fatura.  
Ocorre que à época a unidade demandante do serviço atestou os referidos recibos como comprovação de serviços 
prestados, considerando como documentos pertinentes e solicitou o pagamento dos mesmos via crédito em conta 
corrente da Sociedade de Ensino do Ceará. Em análise do caso concluiu-se que o pagamento foi indevidamente feito 
por emissão de recibo, e uma vez que não se pode reaver o valor pago, e como a CGL encontra-se sob nova gestão, 
faz-se necessário a instauração de sindicância para apuração de responsabilidade do referido Contrato e se houve 
prejuízo ao erário com o pagamento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Verificada a inconsistência do pagamento realizado o processo será encaminhado para apuração de responsabilidade. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Por se tratar de um processo antigo e de efeitos já concretizados, a apuração do ocorrido apenas com os Autos não é 
suficiente, devendo ser feita pela unidade disciplinar da Pasta. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
10 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.5 – a) utilização indevida de suprimento de fundos para aquisição de insumos de informática, em afronta 
ao art. 45 do Decreto 93.872/1986, ocorrência identificada nos Processos 08008.001368/2008-92 e 
08008.004554/2008-83; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
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A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, por meio do Memorando nº 144/2014-
COEFIN/CGL/SPOA/MJ, de 21 de julho de 2014, informa que em relação ao processo 08008.001368/2008-92, foi 
adquirida uma Recarga de Tonner para impressora HP Laserjet 4250n ref. Q59A42, justificado à época pelo 
responsável como necessário para impressão de trabalhos da Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP, os quais se 
encontravam parados pela falta do material citado. O requisitante enquadrou a compra como solicitação de despesa de 
pronto pagamento e pequeno vulto, conforme pág. 08 do referido processo.   
Acerca do processo 08008.004554/2008-83, cabe informar que também foram adquiridos produtos de informática, 
enquadrados como solicitação de despesa de pronto pagamento e pequeno vulto, que estavam em falta no estoque à 
época, conforme justificativa de aquisição pág. 58 do referido processo.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
Na nova gestão desta CGL não há mais utilização de suprimento de fundos para quaisquer aquisições. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A necessidade tempestiva de materiais e certo desconhecimento da legislação que rege a utilização de suprimento de 
fundos e cartão corporativo, tanto dos servidores como da gestão à época, resultaram no uso indevido do cartão. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
11 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.6 – a) utilização de Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) em valor superior ao legalmente 
previsto, em afronta à Portaria/MF 95/2002, ocorrência identificada no Processo 08008.004554/2008-83; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
Referente ao apontamento no processo 08008.004554/2008-83, sobre a utilização do Cartão de Pagamento do 
Governo Federal (CPGF) em valor superior ao legalmente previsto, a Coordenação de Contratos, Execução 
Orçamentária e Financeira, por meio do Memorando nº 144/2014-COEFIN/CGL/SPOA/MJ, de 21 de julho de 2014, 
informa que a gestão à época aprovou e atestou como devida a prestação de contas responsável no valor aplicado de 
R$ 3.277,69 (três mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), conforme pág. 94 do referido 
processo.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
Na nova gestão desta CGL não há mais utilização de suprimento de fundos para quaisquer aquisições. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A necessidade tempestiva de materiais e certo desconhecimento da legislação que rege a utilização de suprimento de 
fundos e cartão corporativo, tanto dos servidores como da gestão à época, resultaram no uso indevido do cartão. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
12 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 
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Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.7 – a) uso irregular de cartões corporativos, em especial quanto à utilização de modalidade saque em 
todas as compras realizadas por um mesmo servidor, em afronta ao art. 45, §6º, do Decreto 93.872/1986, c/c o art. 1º 
da Portaria MJ 1.633/2008, ocorrência no Processo 08001.006859/2008-90 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Memorando nº 144/2014-COEFIN/CGL/SPOA/MJ, de 21 de julho de 2014, a Coordenação de Contratos, 
Execução Orçamentária e Financeira comunica que, tendo em vista apontamento relativo ao processo 
08001.006859/2008-90, cabe informar que a área demandante justificou os saques no Cartão de Pagamento do 
Governo Federal – CPFG para atender as solicitações contidas no Ofício 739/2008 – SGPDH/SEDH/PR, de 
30/06/2008, Memorando 249/2008 – AI/MJ, de 18/07/2008, Memorando 11/CMA/CGMA/SPOA/SE, de 31/07/2008 
e do Memorando 541/2008 – DISPF/DEPEN, de 21/08/2008.  
A justificativa da utilização de saque, pelo responsável à época, foi com o intuito de que não houvesse prejuízo para as 
rotinas das áreas demandantes e atendendo aos princípios da Administração Pública. O responsável justifica ainda, 
que a sistemática de utilização do Cartão de Pagamento na Coordenação-Geral de Logística era de aproximadamente 2 
meses e que o setor ainda estava se adequando as novas rotinas, conforme págs. 28 e 29. Complementarmente, 
informa-se que na prestação de contas do referido suprimento de fundos a Coordenação-Geral de Logística informou 
que bloquearia a modalidade saque para evitar outros casos de mesma natureza. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Na nova gestão desta CGL não há mais utilização de saques no Cartão de Pagamento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A necessidade tempestiva de materiais e certo desconhecimento da legislação que rege a utilização de suprimento de 
fundos e cartão corporativo, tanto dos servidores como da gestão à época, resultaram no uso indevido do cartão. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
13 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.8 – a) ausência de comprovante de reembolso de viagens não realizadas, ocorrência identificada nos 
Processos 8959/08, 6857/08, 6854/08 e 6448/08; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira solicitou às áreas demandantes os devidos 
comprovantes dos processos citados e anexou os mesmos em resposta à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração por meio do Memorando nº 144/2014-COEFIN/CGL/SPOA/MJ, de 21 de julho de 2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Comprovantes foram devidamente anexados aos processos de viagens. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Áreas sob novas gestões dificultaram a busca e a comprovação dos reembolsos das viagens não realizadas. Sendo 
necessária, muitas vezes, para obter os dados, a localização do servidor responsável pela comprovação, servidor esse 
que não estava mais lotado na coordenação da época ou mesmo no Ministério da Justiça. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
14 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.9 – a) processos de concessão de diárias sem documentação comprobatória da participação nos 
respectivos eventos, em afronta ao Manual do Usuário de Diárias e Passagens do Ministério da Justiça, ocorrências 
identificadas nas Propostas de Concessões de Diárias 8711/08, 7722/08, 6857/08, 7000/08, 6274/08, 5193/08, 
3943/08, 3528/08, 3760/08, 3408/08, 3157/08, 2428/08, 1590/08, 1016/08, 279/08, 4725/08, 3900/08, 274/08, 
5052/08, 9987/08, 7429/08, 4892/08, 326/08, 289/08, 3875/08, 233/08, 4651/08, 4727/08, 4864/08, 5684/08, 7211/08, 
7315/08, 8129/08, 8654/08, 8868/08, 7875/08, 6448/08, 4278/08, 323/08, 300/2008; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira encaminhou e-mail às áreas demandantes 
solicitando a comprovação de participação dos servidores envolvidos nos eventos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Comprovantes obtidos foram devidamente anexados aos processos de viagens. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Muitas das viagens foram realizadas por gestores deste Ministério para reuniões estratégicas sendo que, para essas 
reuniões, não foram emitidas atas, listas de presença ou folders para comprovação de participação no evento o que 
impossibilitou a comprovação da participação, tendo como comprovante somente os bilhetes de passagens emitidos e 
devidamente autorizados pela autoridade competente à época. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
15 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.10 – a) ausência de garantia contratualmente prevista, em afronta ao art. 66, inc. III, da Lei 8666/1993, 
ocorrência identificada no Contrato 167/2008; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Memorando nº 317-2014-Dicon/Coefin/CGL/Spoa/SE/MJ, de 21 de julho de 2014, a Divisão de 
Contratos informa que a empresa Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. apresentou a Carta Fiança nº 117222/09 no valor de 
R$ 31.523,40, com vigência de 27/03/2009 a 30/03/2012, para fins de garantir as obrigações pecuniárias do afiançado 
relativo ao contrato do processo nº 08005.000665/2008-31, Edital de Licitação TSE nº 0472008, que tem como objeto 
a aquisição de 633 microcomputadores com monitores de vídeo LCD de 17’’. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 
Em todos os contratos celebrados pelo Ministério da Justiça consta cláusula de obrigatoriedade de apresentação de 
garantia contratual. A Carta Fiança está anexada ao Processo Financeiro.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Procedimento padrão, realizado de forma ordinária e corriqueira, sem quaisquer pontos críticos positivos ou 
negativos. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item 
Tip
o 

Comunicação Expedida 

16 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.11 – a) ausência em processos de dispensa de licitação das notas fiscais que fundamentaram os 
respectivos pagamentos, em afronta ao art. 40 do Decreto 93.872/1986, ocorrência identificada nos processos 
08000.000135/2007-61, 08001.009714/2008-41, 08008.004700/2008-71, 08008.005451/2007-50 e 
08008.000443/2008-06; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira realizou nova análise em todos os processos 
auditados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Foi verificado que em todos os processos citados constam as notas fiscais com o devido atesto.  
No processo 08000.000135/2007-61 as notas fiscais atestadas encontram-se às fls. 33 e 38; processo 
08001.009714/2008-41 à fl. 46, processo 08008.004700/2008-71 à fl. 37, processo 08008.005451/2007-50 à fl. 56, 
processo 08008.000443/2008-06, às fls. 130 e 138. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como os referidos processos de pagamento eram de gestões anteriores muitos dos fiscais de contratos já não se 
encontravam lotados nas unidades de origem ou mesmo no Ministério da Justiça dificultando a apuração dos erros 
apontados e causando a incerteza se as correções foram realizadas após o apontamento do TCU. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
17 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.13 – a) ausência de aplicação das penalidades contratuais cabíveis à empresa FJ Produções Ltda., 
Contrato 11/2008 ante a existência de relatórios que comprovavam a prestação insatisfatória de serviços, em afronta 
ao art. 87 da Lei 8.666/93; 
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Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
A Divisão de Contratos, por meio do Memorando nº 317-2014-Dicon/Coefin/CGL/Spoa/SE/MJ, de 22 de julho de 
2014, informa que foi instruído o processo para apuração de inadimplemento contratual cometido pela empresa GV2 
PRODUÇÕES S/A durante a execução do Contrato nº 11/2008 na realização de eventos em 2008. Oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa por meio do Ofício nº 529/2012 – COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, a contratada 
apresentou manifestação e daremos celeridade ao fechamento do processo de penalização.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
Oficialização da empresa FJ Produções Ltda, hoje, sob a denominação de GV2 Produções S/A, para manifestação e 
abertura de processo de apuração.  
O processo de penalidade foi aberto sob nº 08008.002541/2013-37 e encontra-se sob análise do Núcleo de 
Penalidades – Coordenação de Contratos 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Procedimento segue sob análise das possíveis penalidades a serem aplicadas e a sua quantificação. Em 2014 foi 
adotado novo procedimento com melhorias quanto a busca da manutenção do contraditório e ampla defesa, deste novo 
procedimento pode-se destacar a publicação de editais de notificação de penalidades do DOU, bem como análise de 
todos os procedimentos pela Consultoria Jurídica, com chancela da minuta de Portaria para aplicação de penalidades e 
sua devida publicação no DOU. Esse novo procedimento, mais completo, garante maior transparência e segurança à 
aplicação de penalidades contratuais, aumentando sua efetividade.   

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
18 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.15 – a) fundamentação de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, em elementos passíveis de 
serem exigíveis na fase de qualificação técnica do licitante, em afronta ao art. 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, 
ocorrência identificada no Processo 08020.003742/2008-26; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
A nova gestão reviu todos os procedimentos licitatórios para as novas aquisições estabelecendo critérios padronizados 
e em conformidade com a Lei 8.666/1993 para que impropriedades como as apontadas pelo Tribunal de Contas não 
voltem a acontecer. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A atual gestão norteia os procedimentos de aquisição direta com a elaboração de Projetos Básicos que seguem o 
modelo padronizado instituído pelo Comitê Estratégico e Técnico de Aperfeiçoamento do Processo de Aquisição e 
Contratação do MJ/Portaria MJ nº 2.867/11 e disponível no INTRANET/MJ, e neste constam cláusulas e orientações 
para que as justificativas e a qualificação técnica contenham no mínimo as informações necessárias para procedimento 
licitatório adequado a legislação vigente. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL, através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios, realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações gerando um grande acúmulo de demanda. 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
19 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.16 – a) ausência de comprovação da imunidade tributária e das retenções e recolhimentos regulares de 
tributos em contratos firmados com instituições de ensino ou de assistência social, verificada nos contratos 382, 401, 
406 e 407/2007, que deve fazer-se mediante a apresentação de declaração conforme o modelo estabelecido no anexo 
II da IN SRF 480/2004, a ser juntada ao respectivo processo de pagamento; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
1. Processo 08020.005302/2007-22 – Contrato 407/2007 – Sociedade de Ensino Superior do Ceará Ltda.: verificou-se 
que consta nos autos a declaração de imunidade tributária da Sociedade na forma do Anexo II da IN/SRF 1.234/2012;  
2.  Processo 08020.005723/2007-53 – Contrato 382/2007 – Sociedade Tecnopolitana da Bahia Ltda.: foi encaminhado 
o Ofício 124/2012-GEORF solicitando apresentação, no prazo de 05 dias a contar do recebimento, da declaração de 
comprovação da imunidade tributária durante o prazo de vigência do respectivo contrato. Em caso de não 
comprovação, determinou por meio do referido Ofício, a devolução dos valores não recolhidos por meio das DARF’s; 
Posteriormente, em consulta feita na unidade responsável, informou-se que não houve retenção dos impostos, para 
tanto foi emitido, por meio do Ofício 10-2013/GEORF/CGL, Guia de Recolhimento da União - GRU no valor de R$ 
30.240,00 (trinta mil, duzentos e quarenta reais), correspondente à 9,45% do total pago que foi de R$ 320.000,00 
(trezentos e vinte mil reais). Por fim, dado o não pagamento e falta de posicionamento da empresa, solicitou-se por 
meio do Ofício 198-2014/CGL, datado de 21 de março de 2014, a inscrição da empresa em dívida junto a Receita 
Federal do Brasil – RFB; 
3. Processo 08020.005304/2007-11 – Contrato 406/2007 – Sociedade de Ensino Superior do Amapá Ltda.: Os tributos 
foram recolhidos, conforme cópias das ordens bancárias e Documento de Arrecadação de Receitas Federais – 
DARF’s;  
4. Processo 08020.005181/2007-19 – Contrato 401/2007 – Sociedade de Ensino Superior de Alagoas S/C Ltda.: foi 
encaminhado o Ofício 125 GEORF/CGL/SPOA/SE/MJ de 11 de outubro de 2012, solicitando apresentação, no prazo 
de 05 dias úteis a contar do recebimento, da declaração de comprovação da imunidade tributária durante o prazo de 
vigência do respectivo contrato. Em caso de não comprovação, determinou-se por meio dos referidos Ofícios, a 
devolução dos valores não recolhidos pro meio das DARFs, Ofício nº 93/SPOA/SE/MJ, de 11/10/2012. 
Posteriormente, conforme conferência realizada no SIAFI, os impostos foram retidos e todos os pagamento efetuados, 
de acordo com IN 480/2004-SRF vigente na época, conforme Consulta de Documento Hábil – CPR. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os comprovantes encontrados foram devidamente anexados aos processos financeiros e aquelas empresas que não 
comprovaram o recolhimento foram notificadas sobre a inscrição das mesmas em dívida ativa através da Receita 
Federal. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como os referidos processos de pagamento eram de gestões anteriores, muitos dos fiscais de contratos já não se 
encontravam lotados nas unidades de origem ou mesmo no Ministério da Justiça dificultando a apuração dos erros 
apontados e causando a incerteza se as correções foram realizadas antes ou após apontamento do TCU. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
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20 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.17 – a) emissão de diversas notas de empenho pela Coordenadoria-Geral de Logística, utilizando a 
modalidade “não se aplica”, incompatível com a modalidade de licitação dos serviços contratados, em desacordo com 
a Lei 8.666/1993 e demais normas pertinentes a licitações; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira informa, por meio do Memorando nº 144/2014-
COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, que o maior volume de empenhos realizados na modalidade “não se aplica”, 
correspondem a Convênios, Despesas de Exercício Anterior-DEA e Transferências para Organismos Internacionais 
(PNUD).  
Todavia, está sendo realizado levantamento dos demais serviços classificados na modalidade “não se aplica” para, se 
possível, fazer a correta classificação da modalidade de licitação.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
Nos novos processos de contratação os empenhos são rigorosamente observados para que não ocorra classificação 
incorreta. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Os processos analisados pertenciam a gestões anteriores e por serem de outros exercícios financeiros não foi possível 
a reclassificação dos empenhos em modalidade pertinente. Porém, cabe salientar que, nesta nova gestão, estão sendo 
observados criteriosamente os empenhos para que não ocorra classificação incorreta, enquadrando na modalidade 
“não se aplica” somente o que é devido. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
21 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.18 - a) prosseguimento de contratação com a utilização de valor de referência superior ao apurado em 
pesquisa de preços, verificada no Processo 08020.001273/2007-20, em desacordo com o disposto nos arts. 15, inciso 
V, e 26, inciso III, da Lei 8.666/1993 e farta jurisprudência da Corte de Contas, em especial, os Acórdãos 1.705/2003 
– Plenário, 1.722/2004 – 1º Câmara e 824/2004 – 2ª Câmara; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
A nova gestão reviu todos os procedimentos licitatórios para as novas aquisições estabelecendo critérios padronizados 
e em conformidade com a Lei 8.666/1993 para que impropriedades como as apontadas pelo Tribunal de Contas não 
voltem a acontecer. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Na atual gestão, os Termos de Referências e Projetos Básicos que hoje subsidiam as contratações seguem o modelo 
padronizado instituído pelo Comitê Estratégico e Técnico de Aperfeiçoamento do Processo de Aquisição e 
Contratação do MJ/Portaria MJ nº 2.867/11 e disponível no INTRANET/MJ e neste constam cláusulas e orientações 
para que o contrato contenha no mínimo as informações necessárias para o correto andamento do processo de 
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contratação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL, através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios, realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações gerando um grande acúmulo de demanda. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Logística 3018 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
22 015.818/2009-9 2091/2014-2ª Câmara-TCU 9.3 RE Ofício nº 0625/2014-TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.3 dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre as seguintes impropriedades: 
Subitem 9.3.19 – a) contratação da empresa Art-Gráfica e Editora Delve, por meio de adesão à Ata de Registro de 
Preços 3/2006, referente ao Pregão 20/2006, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC, que já se encontrava com o prazo expirado e insuscetível de prorrogação, de acordo com o art. 15, 
§3º, III, da Lei 8.666/1993 e o art. 4º do Decreto 3.931/2001. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Memorando nº 317-2014-Dicon/Coefin/CGL/Spoa/SE/MJ, de 22 de julho de 2014, a Divisão de 
Contratos informa que o Contrato nº 09/2008 foi celebrado em 27/02/2008 com a empresa Art-Gráfica e Editora 
Delve, cujo objeto é a prestação de serviços gráficos, com base na prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 
3/2006, oriunda do pregão presencial para registro de preços nº 20/2006, gerenciada pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC. 
A Ata em questão foi assinada em 28/06/2006 e publicada no Diário Oficial da União em 03/07/2006.  
O primeiro termo aditivo cujo objeto foi prorrogar em caráter excepcional a vigência por mais 12 (doze) meses teve 
como fundamento o parágrafo 2º, do artigo 4º do Decreto nº 3931 de setembro de 2001.  O extrato do termo aditivo 
foi publicado no Diário Oficial da União em 25/05/2007. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A ata estava vigente e a contratação foi realizada corretamente. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Procedimento padrão, realizado de forma ordinária e corriqueira, observando a legislação vigente. Sem quaisquer 
pontos críticos positivos ou negativos. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

23 008.204/2014-4 2650/2014 – 2ª Câmara 1.7 DE 
Ofícios nº 8300/2014/Sefip e nº 

13523/2014/Sefip 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Descrição da Deliberação 
1.7. Determinar ao Ministério da Justiça que: 
1.7.1. Cadastre no sistema Sisac, novo ato de admissão para a interessada matrícula SIAPE nº 2040759, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, e encaminhe-o via Controle Interno, 
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para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento, verificadas no(s) ato(s) de admissão(ões); e 
1.7.2. Observe o correto preenchimento do(s) formulário(s) de admissão(ões) no sistema Sisac, fazendo constar todas 
as informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Síntese da Providência Adotada 
Foi providenciado o cadastramento do ato de admissão da servidora no sistema Sisac (Ofício nº 
444/2014/CGRH/SPOA/SE/MJ ao TCU), bem como estão sendo observados os procedimentos para preenchimento 
dos formulários. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Ato de admissão cadastrado no sistema Sisac. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A situação decorreu de equívoco operacional no momento do cadastramento do ato no sistema Sisac. Entretanto a 
unidade aprimorou os controles internos, a fim de que equívocos dessa natureza não se repitam. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
24 024.532/2010-0 5456/2014 – 2ª Câmara 1.7 DE Ofício nº 11946/2014/Sefip 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos. 00316 

Descrição da Deliberação 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. Determinar ao Ministério da Justiça que, no prazo de 30 (trinta) dias, ajuste o valor da Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE percebida pelo servidor matrícula SIAPE nº 
0160541 de acordo com o percentual constante dos proventos do respectivo ato concessório. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos. 00316 

Síntese da Providência Adotada 
Foi ajustado o valor da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE com a 
devida proporcionalidade (Ofício nº 24/2015/CGRH/SPOA/SE/MJ ao TCU). 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Pagamento dos proventos de aposentadoria revisado. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A necessidade de notificação a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa demanda tempo para que o servidor 
tome ciência da recomendação. No presente caso, não houve contestação do servidor, dando-se por concluída a 
determinação do TCU.  

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça  

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
25 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.6. RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
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9.1.6. elabore e aprove formalmente a política de controle de acesso a informações e recursos de TI, com base nos 
requisitos de negócio e de segurança da informação do órgão, à semelhança das orientações contidas na seção 11.1.1 
da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao item 2.6 da NC - DSIC/GSI/PR 7/IN01, de 6/5/2010, e em 
consonância com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Síntese da Providência Adotada 
Recomendação atendida pela Portaria nº 3530 de 03 de dezembro de 2013, que instituiu a Política de Segurança da 
Informação e Comunicações (POSIC) do MJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Regulamentação do processo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo que facilitou a implementação da recomendação foi a sensibilização da alta administração do 
Ministério da Justiça ao tema. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
26 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.11 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.1.11. institua formalmente comitê de direção estratégica para auxiliar a alta administração nas decisões relativas às 
diretrizes, estratégias, políticas e no acompanhamento da gestão institucional, a exemplo das boas práticas contidas na 
seção 2.28 do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação Geral de Planejamento Setorial 2982 

Síntese da Providência Adotada 
Este item foi atendido por meio da Portaria nº 1.185, de 2 de julho de 2014, do Ministro da Justiça que instituiu o 
Comitê de Governança Estratégica, com as seguintes atribuições, dispostas no art. 7º: 
I - propor diretrizes estratégicas do Ministério da Justiça;  
II - promover o alinhamento e a convergência do planejamento estratégico do Ministério da Justiça com as diretrizes 
estratégicas;  
III - incentivar, no contexto do Ministério da Justiça, o alinhamento das ações relacionadas à gestão de tecnologia da 
informação, de processos, de projetos, de pessoas, orçamentária, financeira e contábil com as diretrizes estratégicas;  
IV - definir e institucionalizar o plano de comunicação do planejamento estratégico;  
V - apreciar matérias diversas de relevância estratégica; e  
VI - monitorar os objetivos, indicadores, metas e/ou iniciativas que foram priorizados pelo Secretário Executivo e pelo 
Ministro da Justiça. 
O Comitê de Governança Estratégica será composto pelo o Ministro da Justiça, o Secretário Executivo, o Secretário 
Executivo Adjunto e os titulares dos órgãos específicos singulares e das entidades vinculadas (art. 8º da Portaria). 
O Apoio Administrativo ao Comitê de Governança Estratégica caberá à Coordenação-Geral de Planejamento Setorial, 
sob supervisão do Diretor de Programa da Secretaria Executiva ou de ocupante de cargo equivalente (art. 9º da 
Portaria). 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Em outubro de 2014 foi realizada a primeira reunião ordinária do Comitê de Governança Estratégico onde foi 
comunicado à alta gestão o início do processo de elaboração do Planejamento Estratégico –PE. É importante salientar 
que, para elaboração do PE, o MJ aderiu à ata de Registro de Preços do Ministério do Planejamento destinada à 
contratação de empresa especializada para apoio ao processo de elaboração do Planejamento Estratégico. 
Também foi  solicitado em reunião, um levantamento sobre as  principais atuações das unidades do MJ para o alcance 
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dos objetivos organizacionais e  as principais ações planejadas para o ano de 2015.  
Foi ainda comunicado o início da  implementação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, que consiste no projeto 
de gerenciamento do conhecimento institucional de forma eletrônica, estratégico para o MJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A criação do Comitê possibilitou a sensibilização da alta administração do Ministério da Justiça ao tema. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
27 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.1 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 
9.1.1 – estabeleça processo de planejamento estratégico institucional que contemple, pelo menos, as práticas descritas 
nos itens 9.1.1.1 a 9.1.1.6 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário, em atenção ao art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967. 
 
Acórdão 1233/2012-TCU-Plenário  
9.1.1.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que 
materialize o plano estratégico institucional de longo prazo, contemplando, pelo menos, objetivos, indicadores e metas 
para a organização; 
9.1.1.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano estratégico institucional; 
9.1.1.3. desdobramento do plano estratégico pelas unidades executoras; 
9.1.1.4. divulgação do plano estratégico institucional para conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos 
formalmente declarados sigilosos ou restritos; 
9.1.1.5. acompanhamento periódico do alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios; 
9.1.1.6. divulgação interna e externa do alcance das metas, ou dos motivos de não as ter alcançado. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação Geral de Planejamento Setorial 2982 

Síntese da Providência Adotada 
 O Ministério da Justiça publicou a Portaria nº 1.185, de 2 de julho de 2014, anexa, que institui o processo de 
planejamento estratégico e o Comitê de Governança Estratégica do Ministério da Justiça. Com isso, ficaram definidas 
as principais orientações gerais a respeito da elaboração e do monitoramento do planejamento estratégico deste 
Ministério. 
Em atendimento aos itens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do acórdão 1233/2012 – TCU-Plenário, o planejamento estratégico será 
elaborado, no âmbito deste Ministério, até 30 de junho do primeiro ano do mandato presidencial (2015 – art. 3º da 
Portaria), de modo a garantir o alinhamento com o Plano Plurianual - PPA, e podendo conter objetivos, indicadores, 
metas e iniciativas. O planejamento estratégico será aprovado pelo Ministro da Justiça (§ 3º do art. 3º da Portaria).  
Com referência ao item 9.1.1.3 do acórdão 1233/2012 – TCU-Plenário, o planejamento estratégico deverá conter 
objetivos, metas, indicadores e iniciativas, o que permitirá o seu desdobramento pelas unidades executoras (§1º do art. 
3º da Portaria). Além disso, o Comitê de Governança Estratégica irá promover o alinhamento e a convergência do 
planejamento estratégico do Ministério da Justiça com as diretrizes estratégicas e, ainda, incentivar o alinhamento e a 
articulação das ações das unidades executoras, relacionadas à gestão de tecnologia da informação, de processos, de 
projetos, de pessoas, orçamentária, financeira e contábil com as diretrizes estratégicas (art. 7º da Portaria). 
O Comitê de Governança Estratégica irá definir e institucionalizar o plano de comunicação do planejamento 
estratégico, de modo que cidadãs e cidadãos possam ter conhecimento do plano estratégico institucional, conforme 
estabelecido no item 9.1.1.4 do acórdão 1233/2012 – TCU-Plenário (inciso IV do art. 7º da Portaria). 
O planejamento estratégico, seus desdobramentos e resultados serão avaliados e monitorados periodicamente, com o 
intuito de acompanhar a implementação da estratégia, de identificar possíveis desvios e de implementar ações 
corretivas, visando ao alcance dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas, atendendo aos itens 9.1.1.5 e 
9.1.1.6 do acórdão 1233/2012 – TCU-Plenário (art. 4º da Portaria). 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Em outubro de 2014 foi realizada a primeira reunião ordinária do Comitê de Governança Estratégico onde foi 
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comunicado à alta gestão o início do processo de elaboração do Planejamento Estratégico –PE. É importante salientar 
que, para elaboração do PE, o MJ aderiu à ata de Registro de Preços do Ministério do Planejamento destinada à 
contratação de empresa especializada para apoio ao processo de elaboração do Planejamento Estratégico. 
Também foi  solicitado em reunião, um levantamento sobre as  principais atuações das unidades do MJ para o alcance 
dos objetivos organizacionais e  as principais ações planejadas para o ano de 2015.  
Foi ainda comunicado o início da  implementação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, que consiste no projeto 
de gerenciamento do conhecimento institucional de forma eletrônica, estratégico para o MJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A criação do Comitê, e em sua primeira reunião ordinária, envolver os secretários na elaboração do planejamento 
estratégico, e tendo como referência a Portaria nº 1.185/2014 publicada, possibilitou a sensibilização da alta 
administração do Ministério da Justiça ao tema. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça 3413 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
28 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.12.1 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Deliberação 

9.1.12.1. definição de papéis e responsabilidades voltadas para a melhoria da governança de TI; 
Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Síntese da Providência Adotada 
Publicação da Portaria nº 2148 GM/MJ que define papéis e responsabilidades voltadas para a melhoria da governança 
de TI. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Organização da contribuição de cada área do MJ na Governança de TI do MJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo que facilitou a implementação da recomendação foi a sensibilização da alta administração do 
Ministério da Justiça ao tema. 

 
10.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 
Quadro A.10.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva. 

00316 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 000.761/2008-0 6013/2009 – 1ª Câmara 9.4 DE 
Controle nº 14268-2009/Sefip e 
Ofício nº 16469-2009//Sefip 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Deliberação 

9.4 – determinar ao Ministério da Justiça que: 



243 

 

9.4.1 – com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno deste 
Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos 
decorrentes dos atos impugnados (subitem 9.2 acima), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa; 
9.4.2 – comunique à interessada de que trata o subitem 9.2 supra a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 
Após a servidora aposentada matrícula SIAPE nº 0748444 ter tomado ciência do Acórdão, interpôs recurso 
administrativo, datado de 17/12/2009, o qual ingressou na CGRH/MJ e foi protocolizado sob o nº 
08007.011215/2009-44. Por meio do Despacho nº 104/AJ/CGRH/MJ, o referido recurso foi encaminhado ao Tribunal 
de Contas da União. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Em face do recurso administrativo, cujo efeito é suspensivo, a CGRH absteve-se de alterar a verba alimentar da 
recorrente, para aguardar o pronunciamento conclusivo daquela Corte de Contas, o que se confirmou por meio do 
Acórdão nº 2303/2010 - 1ª Câmara, mantendo-se a decisão supracitada. A interessada interpôs ação judicial na forma 
do quadro a seguir (Ordem 2). 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 000.761/2008-0 2303/2010-1ª Câmara 9.1/9.2 DE 
Controle nº 18421-

2010/TCU/Sefip e Ofício nº 
21771-2010/TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Deliberação: 
9.1 – não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, porquanto, além da intempestividade, não foram 
suscitados os vícios de obscuridade, omissão ou contradição, não preenchendo os requisitos de admissibilidade, para 
esta espécie recursal, nos termos do art. 34, caput, e § 1º, da Lei nº 8.443/1992 c/c os arts. 183, inciso I, alínea d, 185 e 
287 do Regimento Interno/TCU; 
9.2 – dar ciência desta deliberação à Sra. matrícula SIAPE nº 0748444 e à Coordenação-Geral de Recursos Humanos 
do Ministério da Justiça. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Justificativa para o seu não cumprimento: 
Em face deste Acórdão, a CGRH deu ciência à servidora aposentada matrícula SIAPE nº 0748444, de que os 
proventos de aposentadoria seriam proporcionalizados, em razão do TCU entender que a mesma não possui tempo 
suficiente para o beneficio integral. 
Entretanto, a aposentada ajuizou ação no Poder Judiciário a fim de que a União se abstenha de reduzir os proventos de 
aposentadoria, tendo decisão liminar favorável ao pleito (Ofício nº 765/CGRH, de 19/08/2010, ao TCU). 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Em face da determinação judicial, a CGRH/MJ absteve-se de tomar qualquer providência para proporcionalizar a 
remuneração da servidora, aguardando a decisão de mérito. O feito nº 08007.011215/2009-44, objeto dos Acórdãos 
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referidos, encontra-se no Tribunal de Contas da União. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 004.264/2005-8 1599/2009-Plenário 1.5.1. DE Ofício nº 1167/2009-TCU-Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Deliberação: 
1.5. – Determinações:  
1.5.1.  – faça cumprir em sua totalidade o Plano Cronológico de Ação que define dezembro de 2010 como a data 
limite para o término dos trabalhos de revisão dos pagamentos de vantagens e benefícios, quintos e décimos dos 
servidores aposentados e pensionistas do Ministério da Justiça, conforme determinado pelo Acórdão nº 331/2005-
TCU-2ª Câmara; 
1.5.2 – envie à Secretaria de Fiscalização de Pessoal/TCU, a cada 3 (três) meses, os resultados da ações empreendidas 
comparativamente às metas estabelecidas para o período, além de informar contramedidas planejadas e executadas 
para o caso de não alcance das metas pactuadas. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
Dando continuidade às atividades de revisão de aposentadorias e pensões, conforme já relatado ao TCU, a unidade 
levantou parte do acervo de pensões e está efetuando as revisões.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A análise da matéria sofreu relativo atraso em razão da superposição e complexidade da legislação que versa sobre o 
assunto. Entretanto, após estudo a respeito do tema, a demanda está sendo tratada como prioritária no âmbito da 
CGRH, conforme acordado com o TCU. Os trabalhos mantêm-se impulsionados e relatórios sobre os feitos e atos que 
estão sendo praticados serão submetidos a essa Corte de Contas. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 015.818/2009-9 2.091/2004-2ª Câmara 9.2.1 DE Ofício nº 625/2014-TCU-Secex Defesa 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Deliberação: 
9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que, no prazo de até 90 (noventa) dias: 
9.2.2. promova a adequação da Portaria 373/2005, alterada pela Portaria 1513/2007, aos ditames legais, em especial 
aos §§ 2º e 3º do art. 96-A da Lei 8.112/1990. 
9.2.4. adote as providências administrativas cabíveis para obter o ressarcimento, pela servidora matrícula Siape 
147478-7, das despesas do curso de Pós-Graduação em Administração Pública - Cipad, promovido pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, objeto do processo 08005.000470/2006-39, custeadas pelo Ministério da Justiça, desde a sua 
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exoneração, em 28.1.2008, até o término do curso, em junho de 2008, procedendo, caso não tenham sucesso, à 
instauração da competente tomada de contas especial, de acordo com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei 8.443/1992 e 
na Instrução Normativa TCU 56/2007, incluindo como responsáveis não só a beneficiária do curso, como também os 
dirigentes que permitiram o pagamento dessa despesa referente ao período posterior a 28.1.2008. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
Com relação ao item 9.2.2, foi editada a Portaria MJ nº 2.176, de 5 de agosto de 2014, instituindo a Política de 
Desenvolvimento de Pessoas – PDP, revogando-se a Portaria MJ nº 373/2005, objetivando atualizar a política interna 
de desenvolvimento de pessoas e adequando-se às novas alterações da Lei nº 8.112/90. 
Já com referência ao item 9.2.4, em face da determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, esta CGRH iniciou, 
por meio do processo administrativo nº 08007.013604/2014-71, procedimento para obter o ressarcimento de 5 (cinco) 
parcelas, com vencimento de fevereiro a julho de 2008. No entanto, esta Pasta interpôs Recurso de Reconsideração ao 
TCU, em novembro de 2014, por entender que houve um suposto equívoco na análise da situação funcional da 
servidora, pois quando da exoneração do cargo em comissão ad nutum, em 28 de janeiro de 2008, a mesma já havia 
concluído o curso (realizado no período de 29 de agosto de 2006 a 13 de dezembro de 2007). 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Com a instituição do PDP, as rotinas internas foram aprimoradas, a fim de que equívocos dessa natureza não se 
repitam. Já com relação ao item 9.2.4, esta CGRH sobrestou o procedimento de ressarcimento, até julgamento do 
recurso interposto pela SE/MJ. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 003413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

05 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.2 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.2. estabeleça processo de planejamento estratégico de TI que contemple, pelo menos, as práticas descritas nos 
itens 9.1.2.1 a 9.1.2.6 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário, em atenção ao art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967. 
9.1.2. em atenção Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e art. 7º, normatize a obrigatoriedade de que todos os entes 
sob sua jurisdição estabeleçam processo de planejamento estratégico de TI, observando as boas práticas sobre o tema, 
a exemplo do processo "PO1 - Planejamento Estratégico de TI" do Cobit 4.1, contemplando, pelo menos (subitem 
II.2): 
9.1.2.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que 
materialize o plano estratégico de TI, contemplando, pelo menos: 
9.1.2.1.1. objetivos, indicadores e metas para a TI organizacional, sendo que os objetivos devem estar explicitamente 
alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional; 
9.1.2.1.2. alocação de recursos (financeiros, humanos, materiais etc); 
9.1.2.1.3. estratégia de terceirização; 
9.1.2.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano estratégico de TI; 
9.1.2.3. desdobramento do plano estratégico de TI pelas unidades executoras; 
9.1.2.4. divulgação do plano estratégico de TI para conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos 
formalmente declarados sigilosos ou restritos; 
9.1.2.5. acompanhamento periódico do alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios; 
9.1.2.6. divulgação interna e externa do alcance das metas, ou os motivos de não as ter alcançado; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Na espera da publicação do planejamento estratégico institucional do Ministério da Justiça, previsto para junho 2015, 
para, a partir dos objetivos definidos, elaborar o Planejamento Estratégico de TIC. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Um fator negativo enfrentado é a fase de transição entre o Planejamento Estratégico atual e o próximo que está em 
fase de elaboração, o que faz com que se tenha que aguardar a atualização.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.3 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.3. institua formalmente o plano diretor de TI, que deve ser aprovado pelo dirigente máximo da instituição, em 
atenção ao art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O PDTIC, plano diretor de tecnologia da informação e comunicação, 2013/2105 será atualizado concomitantemente 
com o PETI. Na espera da publicação do planejamento estratégico institucional do Ministério da Justiça, previsto para 
junho 2015, para a partir dos objetivos definidos, elaborar o Planejamento Estratégico de TIC. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Um fator negativo enfrentado é a fase de transição entre o Planejamento Estratégico atual e o próximo que está em 
fase de elaboração, o que faz com que se tenha que aguardar a atualização. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

07 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.4 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
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9.1.4. elabore, execute e teste periodicamente o plano de gestão de continuidade do negócio, de forma a minimizar os 
impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas sobre as atividades do órgão, à 
semelhança das orientações contidas na seção 14 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, nas seções 8.6 e 8.7 da ABNT 
NBR 15999-1:2007, no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business continuity response (Desenvolver e 
implementar resposta à continuidade do negócio – tradução livre) e em atenção às disposições contidas na NC – 
DSIC/GSI/PR 6/IN01, de 11/11/2009, e com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As ferramentas que viabilizam a implantação do processo foram adquiridas via processo 08006.001967/2014-74, e 
estão em fase de implementação. Para além, há também a necessidade, para o completo atendimento da 
recomendação, de treinamento das equipes na gestão dos referidos processos e na operacionalização das ferramentas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva – SE 003413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

08 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.5 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.5. elabore e execute processo de gestão de ativos de informação do órgão, à semelhança das orientações contidas 
na seção 7.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, no Cobit 5, Processo BAI09 – Manage assets (Gerenciar ativos – 
tradução livre) e na NC – DSIC/GSI/PR 10/IN01, de 30/1/2012; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As ferramentas que viabilizam a implantação do processo foram adquiridas via processo 08006.001967/2014-74, e 
estão fase de implementação. Para além, há também a necessidade, para o completo atendimento da recomendação, de 
treinamento das equipes na gestão dos referidos processos e na operacionalização das ferramentas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 
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Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

09 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.7 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.7. elabore, aprove e implemente processo corporativo de gestão de riscos de segurança da informação, à 
semelhança das orientações contidas na seção 4 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e em atenção ao disposto na NC 
– DSIC/GSI/PR 4/IN01, de 15/2/2013; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As ferramentas que viabilizam a implantação do processo foram adquiridas via processo 08006.001967/2014-74, e 
estão fase de implementação. Para além, há também a necessidade, para o completo atendimento da recomendação, de 
treinamento das equipes na gestão dos referidos processos e na operacionalização das ferramentas.. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.8 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.8. elabore e execute processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como institua formalmente 
equipe para tratar dos incidentes dessa natureza, à semelhança das orientações contidas na seção 13 da ABNT NBR 
ISO/IEC 27002:2005 e em atenção ao item 3.2.7 da NC – DSIC/GSI/PR 2/IN01, de 13/10/2008; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As ferramentas que viabilizam a implantação do processo foram adquiridas via processo 08006.001967/2014-74, e 
estão fase de implementação. Para além, há também a necessidade, para o completo atendimento da recomendação, de 
treinamento das equipes na gestão dos referidos processos e na operacionalização das ferramentas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 
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Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11 TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.9, 9.1.9.1, 9.1.9.2, 
9.1.9.3, 9.1.9.4 e 

9.1.9.5 
RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 
Descrição da Deliberação 
9.1.9. faça constar do plano diretor de TI, no mínimo quanto aos seguintes elementos, em consonância com o art. 6º, I, 
do Decreto-Lei 200/1967: 
9.1.9.1. desdobramento das diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a exemplo do plano estratégico 
institucional e do plano estratégico de TI;  
9.1.9.2. vinculação das ações de TI (atividades e projetos) a indicadores e metas de negócio;  
9.1.9.3. vinculação das ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão;  
9.1.9.4. vinculação entre as ações de TI priorizadas e o orçamento de TI;  
9.1.9.5. quantitativo necessário (ideal) para a força de trabalho em TI; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O PDTIC, plano diretor de tecnologia da informação e comunicação, 2013/2105 será atualizado concomitantemente 
com o PETI. Para isso, aguarda-se a publicação do planejamento estratégico institucional do Ministério da Justiça, 
previsto para junho 2015, para a partir dos objetivos definidos, elaborar o Planejamento Estratégico de TIC. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Um fator negativo enfrentado é a fase de transição entre o Planejamento Estratégico atual e o próximo que está em 
fase de elaboração, o que faz com que se tenha que aguardar a atualização. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 003413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.10 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.10. priorize o preenchimento de funções gerenciais de TI com pessoas pertencentes ao quadro permanente do 
órgão, a fim de reduzir o risco de descontinuidade da gestão de TI, haja vista as orientações contidas no Cobit 5, 
Prática de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing (Manter pessoal adequado e apropriado – 
tradução livre) e em consonância com o art. 6º, I e II, do Decreto-Lei 200/1967 e com o art. 5º, II, da IN – SLTI/MP 
4/2010; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As funções gerenciais de TI estão preenchidas por analistas em tecnologia da informação, empossados nos cargos de 
chefe da Divisão de Administração de Recursos de TI e chefe da Divisão de Projetos e Sistemas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator que prejudica a adoção da providência é a impossibilidade legal imposta pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão de permitir ao Ministério da Justiça de realizar concurso para o cargo de Analista em Tecnologia 
da Informação, fato que dificulta encontrar o perfil desejável para desempenho dos cargos de gestão.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

13 TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.12, 9.1.12.1, 
9.1.12.2 e 9.1.12.3 

RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.12. elabore e aprove formalmente processo de aprimoramento contínuo da governança de TI, a exemplo das boas 
práticas contidas no capítulo 3 do guia de referência da implementação do Cobit 5, que contemple, pelo menos, o 
seguinte: 
9.1.12.2. realização de diagnósticos ou auto avaliações de governança e de gestão de TI; 
9.1.12.3. definição e acompanhamento de metas de governança de TI e das ações necessárias para alcançá-las, com 
base em parâmetros de governança, necessidades de negócio e riscos relevantes 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Aguarda-se a publicação do planejamento estratégico institucional do Ministério da Justiça, previsto para junho 2015, 
para a partir dos objetivos definidos, elaborar o Planejamento Estratégico de TIC, momento em que será possível 
atender todas as recomendações dos referidos itens.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Um fator negativo enfrentado é a fase de transição entre o Planejamento Estratégico atual e o próximo que está em 
fase de elaboração, o que faz com que se tenha que aguardar a atualização. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

14 TC 021.447/2013-6 1019/2014 
9.1.13, 9.1.13.1, 
9.1.13.2, 9.1.13.3 e 

9.1.13.4 
RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.13. estabeleça formalmente, em consonância com o disposto no item 9.1.1 do acórdão 2308/2010-TCU-Plenário, e 
a exemplo das boas práticas contidas na seção 3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009: 
9.1.13.1. objetivos de gestão e de uso corporativos de TI alinhados às estratégias de negócio;  
9.1.13.2. indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos;  
9.1.13.3. metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para cada indicador definido;  
9.1.13.4. mecanismos para acompanhamento e para gestão dos riscos de TI; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação  2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Aguarda-se a publicação do planejamento estratégico institucional do Ministério da Justiça, previsto para junho 2015, 
para a partir dos objetivos definidos, elaborar o Planejamento Estratégico de TIC, momento em que será possível 
atender todas as recomendações dos referidos itens. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Um fator negativo enfrentado é a fase de transição entre o Planejamento Estratégico atual e o próximo que está em 
fase de elaboração, o que faz com que se tenha que aguardar a atualização. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

15 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.14 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.14. realize, por meio de uma área interna ou externa à TI, avaliações periódicas na área de tecnologia da 
informação do órgão, a exemplo da avaliação dos controles de governança de TI, do funcionamento dos sistemas de 
informação e de suas bases de dados, assim como dos processos relacionados à segurança da informação e às 
aquisições de bens e serviços de TI, haja vista as orientações contidas no Cobit 5, MEA02.03 - Perform control self-

assessments (Realizar auto avaliação dos controles – tradução livre); 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As ferramentas que viabilizam a implantação do processo foram adquiridas via processo 08006.001967/2014-74, e 
estão fase de implementação. Para além, há também a necessidade, para o completo atendimento da recomendação, de 
treinamento das equipes na gestão dos referidos processos e na operacionalização das ferramentas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

16 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.15 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.15. realize avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI, de forma a delimitar as necessidades de 
recursos humanos necessárias para a gestão e operação das atividades de TI, à semelhança das orientações contidas no 
Cobit 5, Prática de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing (Manter pessoal adequado e 
apropriado – tradução livre), atividade 1, e em consonância com o item 9.2.2 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A CGTI em parceria com a SPOA, a partir da metodologia desenvolvida pelo Grupo de Trabalho instituído pela 
Portaria nº 729 de 01 de julho de 2013, que define o método de dimensionamento da força de trabalho (DFT) do 
Núcleo Central do Ministério da Justiça, iniciou o trabalho de dimensionamento de pessoas da CGTI. O projeto tem 
por objetivo avaliar e definir o quadro ideal de servidores, em qualidade e quantidade, que atuam no âmbito da 
CGTI/MJ na estrutura organizacional vigente do Núcleo Central do MJ. O projeto se encontra atualmente na fase de 
entrevista dos servidores. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator negativo enfrentado, devido ao excesso de atribuições de outras demandas, é a indisponibilidade de servidores 
com o conhecimento/perfil necessário para atendimento da referida recomendação. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

17 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.16 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.16. implemente processo de gestão de nível de serviço de TI, de forma a assegurar que níveis adequados de 
serviço sejam entregues para os clientes internos de TI de acordo com as prioridades do negócio e dentro do 
orçamento estabelecido, à semelhança das orientações contidas na seção 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-
2:2008; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A ferramenta que viabiliza a implantação do processo foi adquirida via processo 08006.001967/2014-74, e está em 
fase de implementação. Para além, há também a necessidade, para o completo atendimento da recomendação, de 
treinamento das equipes na gestão dos referidos processos e na operacionalização das ferramentas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

18 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.17 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.17. elabore, publique e mantenha atualizado o catálogo de serviços de TI, de acordo com as orientações contidas 
no Cobit 5, Prática de Gestão APO09.02 – Catalogue IT-enabled services (Catalogar serviços de tecnologia da 
informação habilitados – tradução livre); 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A ferramenta que viabiliza a implantação do processo foi adquirida via processo 08006.001967/2014-74, e está em 
fase de implementação. Para completo atendimento da recomendação está previsto ainda treinamento das equipes para 
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a elaboração do catálogo de serviços. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator positivo foi encontrar as ferramentas que oferecem o acesso às informações, o que prejudica a implementação 
rápida é o treinamento das equipes. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

19 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.1.18 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.1.18. implante formalmente processo de contratação de soluções de TI e de gestão de contratos de solução de TI, 
adequando o processo definido na IN-SLTI/MP 4/2010 ao contexto do órgão, em consonância com o item 9.2.9.9 do 
acórdão 1233/2012-TCU-Plenário. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação  2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Normativos internos que implantarão procedimentos de contratação de soluções de TI e gestão de contratos de solução 
de TI encontram-se em fase de adequação de minutas no bojo do processo 08008.004099/2014-64. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator negativo enfrentado, devido ao excesso de atribuições de outras demandas, é a indisponibilidade de servidores 
com o conhecimento/perfil necessário para atendimento da referida recomendação, por demandar conhecimentos 
técnicos em TI e público/administrativos. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

20 TC 021.447/2013-6 1019/2014 9.2 RE Ofício 0521/2014-TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 
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Descrição da Deliberação 
9.2. determinar ao Ministério da Justiça que inclua nos relatórios de gestão dos exercícios vindouros informações 
específicas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações afetas à governança de TI, conforme 
orientações contidas no item 7 e seus subitens do Anexo Único da Portaria TCU 175/2013. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A CGTI está atendendo a recomendação desde o Relatório de Gestão de 2013, de acordo com a Decisão Normativa 
TCU 127/2013 e Portaria TCU nº 175/2013. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator negativo enfrentado é a dificuldade de construir um banco de conhecimento para consolidar todas as 
informações a respeito da gestão de TI.  

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

21 TC 026.165/2007-2 1163/2008 9.4.4  RE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.4.4. avalie a possibilidade de posicionar hierarquicamente a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação de 
modo independente dos setores usuários, visando facilitar sua atuação e a implementação de  políticas  de  TI  no  
âmbito  do  Ministério,  conforme  orientações  contidas  no  Cobit  4.1,  item PO4.1(Localização organizacional da 
área de TI);  

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação- Geral de Tecnologia da Informação 2992 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O Ministério da Justiça encaminhou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como proposta ao 
atendimento do item, os seguintes documentos: Processo: 08006.000508/2012-10 – Aviso: 1074/MJ, 31/05/2013 e o 
Processo: 08084.000427/2014-41 – Aviso: 657/MJ, 30/05/2014. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator negativo que prejudica a adoção da ação é a falta de autonomia administrativa e financeira no que compete à 
criação de cargos pelo próprio Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
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Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

22 TC 026.165/2007-2 1163/2008 9.4.5 RE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.4.5. avalie a situação do quadro de pessoal de TI, de forma a identificar o quantitativo de recursos humanos da CGTI 
que seja suficiente para atender às necessidades institucionais do Ministério, atentando para o disposto nos arts. 1º, III, 
e 3º, III, no Decreto nº 5.707/2006, bem como às recomendações no Cobit 4.1, PO 4.12 (Assessoria de TI); 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A CGTI em parceria com a SPOA, a partir da metodologia desenvolvida pelo Grupo de Trabalho instituído pela 
Portaria nº 729 de 01 de julho de 2013, que define o método de dimensionamento da força de trabalho (DFT) do 
Núcleo Central do Ministério da Justiça, iniciou o trabalho de dimensionamento de pessoas da CGTI. O projeto tem 
por objetivo avaliar e definir o quadro ideal de servidores, em qualidade e quantidade, que atuam no âmbito da 
CGTI/MJ na estrutura organizacional vigente do Núcleo Central do MJ. O projeto se encontra atualmente na fase de 
entrevista dos servidores. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O fator negativo enfrentado é a indisponibilidade de servidores com o conhecimento/perfil necessário para atendimento 
da referida recomendação. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

23 TC 026.165/2007-2 1163/2008 9.4.6 RE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça - MJ 316 

Descrição da Deliberação 
9.4.6. envide esforços no sentido de lotar na Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação um número  suficiente  
de  servidores  efetivos,  capacitados  e  treinados  para  exercer  atividades  estratégicas e sensíveis, sobretudo as de 
segurança da tecnologia da informação do órgão, com vistas a atender à Norma Técnica  Cobit,  PO  4.13.  Devem ser 
implementados, ainda, controles  compensatórios  enquanto  tais funções forem executadas por terceiros não 
pertencentes ao quadro; 
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Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva – SE 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O Ministério da Justiça nomeou em 2014 oito servidores do quadro efetivo, recebeu do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão-MPOG cinco analistas em tecnologia da informação e um funcionário cedido da Infraero. Além 
disso, há uma solicitação de 28 analistas em tecnologia da informação ao MPOG, por meio do processo nº 
08007.015936. 2014-91, que se encontra em trâmite interno. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A dificuldade na implantação dessa recomendação reside na impossibilidade de promover concursos próprios para 
analistas em tecnologia da informação. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

24 TC-011.627/2006-4 1192/2011 9.1.2 Determinação 18/05/2011 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Justiça 316 

Descrição da Deliberação 
“9.1. nos termos dos arts. 43 e 35 da Lei 8.443/92 c/c o art, 250 do Regimento Interno, determinar ao Ministério da 
Justiça e à Comissão de Anistia/MJ que, caso ainda não o tenham feito, adotem as devidas providências com vistas a: 
9.1.2. implementar sistemática clara e passível de verificação, se possível mediante sistema informatizado, que 
assegure a observância, de forma harmônica, dos critérios de prioridades combinados e da sequência das datas de 
protocolo, de modo a garantir a adequada ordem de prioridade na apreciação dos requerimentos de anistia, em estrita 
conformidade com os normativos vigentes.” 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A Comissão de Anistia tem apresentado, desde 2007, pleitos relacionados à manutenção do Programa de Controle dos 
Processos de Anistia (PCPA) junto à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), com vistas à garantia 
da integralidade das informações aglutinadas pelo referido programa, além de demandas de desenvolvimento de um 
sistema gerencial, o que é fundamental para a efetiva aplicação combinada das regras de prioridade.  Ocorre que 
dificuldades técnicas apontadas pela própria CGTI, somadas a falhas no cadastro dos requerimentos de anistia, 
impediram que a combinação das prioridades se desse de forma sistematizada ao longo desse período.  
Posteriormente, em abril de 2012, a Comissão de Anistia teve seu pleito de desenvolvimento de um sistema 
informatizado (o Sistema de Informação da Comissão de Anistia – SINCA) priorizado junto ao Comitê de Tecnologia 
da Informação do Ministério da Justiça, com previsão para conclusão e início de operação em abril de 2013. O SINCA 
tinha por objetivo permitir o controle gerencial dos processos a serem julgados, com vistas a garantir a adequada 
aplicação dos critérios de prioridade, entre outros aspectos. Contudo, a continuidade do projeto SINCA foi impactada 
pelo desenvolvimento de um novo sistema estruturante de gestão documental (SISGED), que deveria ser implantado 
no Ministério da Justiça em substituição ao MJDOC. Naquele momento, a equipe da CGTI entendeu que, por possuir 
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grande interface com o sistema de gestão documental, o projeto SINCA somente deveria ser concluído após a 
implantação desse. Esperava-se que as funcionalidades do SISGED estivessem finalizadas em fevereiro de 2013, o que 
permitiria a continuidade do desenvolvimento do SINCA. 
De fato, o novo sistema estruturante de gestão documental não foi implementado, e o projeto SINCA foi novamente 
submetido ao Comitê de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça para avaliação. No final do segundo 
semestre de 2013, a Comissão de Anistia foi informada de que o SINCA havia alcançado a 11ª posição na nova 
votação para definição de prioridades, sem que houvesse um cronograma de atendimento dos pleitos de 
desenvolvimento de novos sistemas. 
Em reunião ocorrida em 27 de agosto de 2014, e em face da publicação do Acórdão 2632/2014 do Tribunal de Contas 
da União (apresentado abaixo), que reitera em seu item 1.7.1 a determinação do Acórdão em tela, o desenvolvimento 
do SINCA foi repriorizado em primeiro lugar pelo CGTI e retomado. Entretanto, tendo em vista a implantação do 
Sistema Eletrônico de Informação-SEI no MJ, foi necessária a elaboração de módulos customizados integrados a ele, 
que permitam a interação entre os dois sistemas. Desse modo, trata-se de um processo relativamente longo, tendo em 
vista sua complexidade. O Ministério da Justiça prevê a conclusão da criação e implantação do SINCA, de forma 
integrada ao SEI, ao final do primeiro semestre de 2015.  
Em relação ao SEI, software de gestão documental desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja 
implementação iniciou-se me janeiro de 2015, em que pese não atender as demandas específicas da Comissão de 
Anistia (e por este motivo mesmo o desenvolvimento do SINCA foi priorizado), permitirá a plena informatização dos 
processos administrativos, contribuindo para reduzir o tempo de tramitação processual e para aumentar a transparência 
dos processos de anistia como um todo.  
Além disso, para o pleno atendimento à determinação, será necessário realizar o recadastramento dos processos em 
tramitação na Comissão, identificando os requerimentos a serem priorizados e ordenando-os de acordo com os 
normativos vigentes. Estão em análise pela Secretaria Executiva os procedimentos a serem adotados para viabilizar tal 
recadastramento.  
Por fim, cabe ressaltar que a sistemática de priorização de requerimentos adotada pela Comissão de Anistia envolve a 
combinação dos critérios de prioridade, conforme estabelecidos pelo art. 4º da Portaria Interministerial 447, de 6 de 
maio de 2002, quais sejam: (i) desemprego; (ii) invalidez ou doença grave; (iii) idade igual ou superior a 60 (sessenta 
anos); e (iv) remuneração ou salário inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Para obter informações atualizadas a fim de 
aplicá-la, a Comissão de Anistia editou a Portaria nº 4, de 12 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial da 
União de 18 de fevereiro de 2015, que abriu prazo para que os requerentes ou seus representantes legais atualizassem 
as informações relativas aos critérios e manifestassem interesse na obtenção de prioridade. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como ponto negativo, ressalte-se a demora para a efetiva implementação do sistema gerencial da Comissão de Anistia 
decorrente da escolha e implementação de sistema de processos virtuais no âmbito do MJ. Como ponto positivo, 
destaque-se o engajamento da Secretaria Executiva com a Comissão de Anistia na análise e adoção de providências 
integradas para o atendimento ao disposto pelo Acórdão. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Gabinete do Ministro de Estado do Ministério da Justiça 317 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

25 TC-029.040/2012-4 2632/2014 1.7.1 e 1.7.3 Determinação 25/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Comissão de Anistia e Secretaria Executiva do Ministério da Justiça 74383 e 3413 

Descrição da Deliberação 
“1.7. Determinar aos órgãos do Ministério da Justiça: Comissão de Anistia (CA/MJ) e à Secretaria Executiva (SE/MJ) 
que: 
1.7.1. elaborem método, procedimento e/ou sistema claro e passível de verificação, que assegure a observância, de 
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forma harmônica, dos critérios de prioridades combinados e da sequência das datas de protocolo, de modo a garantir a 
adequada ordem de prioridade na apreciação dos requerimentos de anistia, em estrita conformidade com os normativos 
vigentes, nas seguintes condições: 
a) Prazos: 
- Implantação: 180 dias; 
- Cadastramento dos primeiros 30 requerimentos: 30 dias após a implantação; e 
- Cadastramento dos requerimentos restantes ainda não apreciados: 120 dias após a implantação. 
b) Critérios mínimos de priorização contemplados: 
- Data de protocolo; 
- Data de nascimento do requerente; e 
- Situação do requerente quanto aos aspectos: saúde (doença, invalidez e outras); idade; atividade laboral 
(empregado/desempregado); e remuneração percebida na atualidade; 
1.7.3. Publiquem, no prazo de 90 dias, e mantenham disponível em seu sítio na internet, a relação com nome, CPF e 
data de deferimento dos beneficiados com a declaração da condição de anistiado político, nos termos da do art. 2º da 
Lei 10.559/2002;” 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Comissão de Anistia e Secretaria Executiva do Ministério da Justiça 74383 e 3413 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Em relação à combinação dos critérios de prioridade, este órgão tem trabalhado para o aperfeiçoamento da 
metodologia estabelecida, uma das razões pela qual solicitou a prorrogação para o atendimento do estabelecido no 
Acórdão.  
A sistemática de priorização de requerimentos adotada pela Comissão de Anistia envolve a combinação dos critérios 
de prioridade, conforme estabelecidos pelo art. 4º da Portaria Interministerial 447, de 6 de maio de 2002, quais sejam: 
(i) desemprego; (ii) invalidez ou doença grave; (iii) idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); e (iv) remuneração ou 
salário inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Para obter informações atualizadas a fim de aplicá-la, a Comissão de 
Anistia editou a Portaria nº 4, de 12 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 18 de fevereiro de 
2015, que abriu prazo para que os requerentes ou seus representantes legais atualizassem as informações relativas aos 
critérios e manifestassem interesse na obtenção de prioridade. 
Ressalte-se que o pleno cumprimento das determinações do TCU está vinculado ao desenvolvimento de sistema 
gerencial que execute a metodologia de priorização de forma eletrônica e ao recadastramento dos requerimentos de 
anistia em trâmite, que concederá segurança e confiabilidade à lista de prioridades que será gerada.  
A Comissão de Anistia tem apresentado, desde 2007, pleitos relacionados à manutenção do Programa de Controle dos  
Processos de Anistia (PCPA) junto à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), com vistas à garantia 
da integralidade das informações aglutinadas pelo referido  programa, além de demandas de desenvolvimento de um 
sistema gerencial,  o que é fundamental para a efetiva aplicação combinada das regras de prioridade.  Ocorre que 
dificuldades técnicas apontadas pela própria CGTI, somadas a falhas no cadastro dos requerimentos de anistia, 
impediram que a combinação das prioridades se desse de forma sistematizada ao longo desse período.  
Posteriormente, em abril de 2012, a Comissão de Anistia teve seu pleito de desenvolvimento de um sistema 
informatizado (o Sistema de Informação da Comissão de Anistia – SINCA) priorizado junto ao Comitê de Tecnologia 
da Informação do Ministério da Justiça, com previsão para conclusão e início de operação em abril de 2013. O SINCA 
tinha por objetivo permitir o controle gerencial dos processos a serem julgados, com vistas a garantir a adequada 
aplicação dos critérios de prioridade, entre outros aspectos. Contudo, a continuidade do projeto SINCA foi impactada 
pelo desenvolvimento de um novo sistema estruturante de gestão documental (SISGED), que deveria ser implantado 
no Ministério da Justiça em substituição ao MJDOC. Naquele momento, a equipe da CGTI entendeu que, por possuir 
grande interface com o sistema de gestão documental, o projeto SINCA somente deveria ser concluído após a 
implantação desse. Esperava-se que as funcionalidades do SISGED estivessem finalizadas em fevereiro de 2013, o que 
permitiria a continuidade do desenvolvimento do SINCA. 
De fato, o novo sistema estruturante de gestão documental não foi implementado, e o projeto SINCA foi novamente 
submetido ao Comitê de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça para avaliação. No final do segundo 
semestre de 2013, a Comissão de Anistia foi informada de que o SINCA havia alcançado a 11ª posição na nova 
votação para definição de prioridades, sem que houvesse um cronograma de atendimento dos pleitos de 
desenvolvimento de novos sistemas. 
Em reunião ocorrida em 27 de agosto de 2014, e em face da publicação do Acórdão 2632/2014 do Tribunal de Contas 
da União (apresentado abaixo), que reitera em seu item 1.7.1 a determinação do Acórdão em tela, o desenvolvimento 
do SINCA foi repriorizado em primeiro lugar pelo CGTI e retomado. Entretanto, tendo em vista a implantação do 
Sistema Eletrônico de Informação – SEI no MJ, foi necessária a elaboração de módulos customizados integrados a ele, 
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que permitam a interação entre os dois sistemas. Desse modo, trata-se de um processo relativamente longo, tendo em 
vista sua complexidade. O Ministério da Justiça prevê a conclusão da criação e implantação do SINCA, de forma 
integrada ao SEI, ao final do primeiro semestre de 2015.  
Além disso, para o pleno atendimento a ambos os itens 1.7.1 e 1.7.3, é necessário proceder ao recadastramento dos 
processos de requerimentos de anistia – tanto os julgados quanto os em tramitação. A aplicação da sistemática de 
prioridade somente é possível a partir da existência de informações confiáveis e seguras a respeito dos processos em 
tramitação. Os instrumentos utilizados até hoje (o PCPA e planilhas de Excel) contêm erros relativos à fragilidade das 
bases de dados e ao preenchimento.  
Em relação ao recadastramento necessário ao cumprimento do item 1.7.1, estão em análise os procedimentos a serem 
adotados, que perpassam a ampliação da força de trabalho disponível e/ou a contratação de empresa especializada para 
esse fim. 
Já em relação ao recadastramento necessário ao cumprimento do item 1.7.3, iniciou-se em novembro uma força-tarefa 
de 20 (vinte) estagiários para elaborar, com precisão, a listagem prevista. O Acórdão 5.842/2014 autorizou a 
prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo desse item. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como ponto negativo, ressalte-se a demora para a efetiva implementação do sistema gerencial da Comissão de Anistia 
decorrente da escolha e implementação de sistema de processos virtuais no âmbito do MJ. A inexistência de 
ferramentas gerenciais adequadas contribuiu para a geração de informações inconsistentes sobre os requerimentos de 
anistia autuados no órgão, o que demanda agora uma ação de recadastramento para o seu saneamento. Como ponto 
positivo, destaque-se o engajamento da Secretaria Executiva com a Comissão de Anistia na análise e adoção de 
providências integradas para o atendimento ao disposto pelo Acórdão. 

 
10.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 
 
10.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 
 

Quadro A.10.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.2 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 017 – Nº Recomendação: 001 
Anexar ao Processo a comprovação da opção tributária da contratada e declaração pública de que os percentuais de 
PIS e COFINS cotados correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses, apurada com base nos 
dados do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Procedimentos Licitatórios 
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 

86977 
46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Procedimentos Licitatórios – COPLI continua instruindo os processos de Licitação com as 
Planilhas de Formação de Custos (IN nº 02/2008 – SLTI/MPOG) enviada pela licitante vencedora do certame para os 
processos continuados que envolvem terceirização de mão-de-obra e estas devem balizar a emissão das Notas de 
Empenho bem como a elaboração de Contratos e Repactuações. 
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Ademais, informa ainda que irá adotar a inserção no Relatório Final da licitação elaborado pelo pregoeiro a 
informação dos valores específicos constantes das Planilhas de Formação de Custos referentes ao ISS, PIS e COFINS 
de cada item/licitante vencedor. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os planos de trabalho/projetos básicos/termos de referências/editais seguem o modelo padronizado instituído pelo 
Comitê Estratégico e Técnico de Aperfeiçoamento do Processo de Aquisição e Contratação do MJ/Portaria MJ nº 
2.867/11 e disponível no INTRANET/MJ e estes são atualizados conforme as alterações na legislação vigente e 
orientações solicitadas pela Consultoria Jurídica. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender 
demandas do Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da 
Justiça que não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações gerando assim um grande 
acúmulo de demandas. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.2 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 017 – Nº Recomendação: 002 
Incluir, nos futuros processos licitatórios as exigências de que as propostas sejam apresentadas, desde o início, de 
acordo com o regime de tributação das empresas e de que as alíquotas respectivas do ISS, do PIS e do COFINS 
tenham sempre o faturamento como base de cálculo, nos termos da Lei nº 10.637/2002 c/c a Lei nº 10.833/2003. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
A equipe recebeu treinamento e capacitação específica para tratar essa matéria e que no transcurso das novas 
contratações a Coordenação de Procedimentos Licitatórios atuará de forma integrada com a Gerência de Execução 
Orçamentária e Financeira para garantir a aplicação do percentual correto nas planilhas de formação de preços. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Integração entre as coordenações e ajuste das planilhas de formação de custos de acordo com a recomendação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A capacitação de servidores é essencial para atualização de procedimentos defasados e/ou alterados por nova 
legislação, se tornando essencial para o bom andamento dos procedimentos e evitando erros que podem atrasar ou 
mesmo frustrar todo um processo licitatório.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.2 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 017 – Nº Recomendação: 003 
Efetuar o pagamento referente a repactuações contratuais no exercício competente após planejamento orçamentário 
adequado, de modo a evitar posteriores processos de reconhecimento de dívidas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Esta Administração vem agindo de forma a aprimorar os mecanismos de concessão de repactuação, em que os 
servidores da Divisão de Contratos estão sendo capacitados com cursos de aprimoramento para análise de custos, 
planilhas de cálculos para fins de concessão de repactuação, cujo intuito é o de verificar, aprimorar e respeitar a real 
pertinência da concessão dos pleitos de repactuação às contratadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Maior controle das repactuações evitando que os contratos passem do exercício competente sem a devida análise e 
procedimentos quanto aos valores a serem repactuados assim como planejamento na programação orçamentária anual 
para que os valores a serem repactuados estejam com cobertura orçamentária. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O limite orçamentário estabelecido após a Lei Orçamentária aprovada restringe o orçamento programado para o 
exercício sendo necessária a readequação dos novos projetos e das repactuações dentro do novo limite estabelecido. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.2 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 017 – Nº Recomendação: 004 
Aprimorar os mecanismos de controles internos administrativos no que se refere à análise das planilhas de cálculos 
para fins de pagamento e repactuação, no intuito de verificar a real pertinência do pleito de repactuação, além da 
verificação dos dados inseridos na documentação, guardar conformidade com os dispositivos legais vigentes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Contratos 3279 



263 

 

Síntese da Providência Adotada 
Capacitação dos servidores da Divisão de Contratos com cursos de aprimoramento para análise de custos, planilhas de 
cálculos para fins de concessão de repactuação, cujo intuito é o verificar, aprimorar e respeitar a real pertinência da 
concessão dos pleitos de repactuação às contratadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A CGL tem como rotina a análise de todos os contratos vigentes para que situações pontuais como a apontada não 
ocorra. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

A situação recomendada foi pontual e diferente da prática de gestão executada nos atuais contratos vigentes. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.7 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 244060 – Nº Constatação: 022 – Nº Recomendação: 001 
Aplicar as sanções previstas no instrumento contratual nos casos de inexecução parcial dos serviços pela contratada e 
motivar de forma completa as razões para eventuais não descontos de falhas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Em atendimento à recomendação exarada foi encaminhado Memorando à fiscal do contrato, dando conhecimento dos 
fatos e solicitando manifestação acerca das recomendações de auditoria, recomendações 01 e 02 do Relatório nº 
244060. 
Por meio do Memorando nº 001/2011 – CATI/CGTI/SPOA/SE/MJ, de 21/02/2011, foram encaminhadas as respostas 
e justificativas dos questionamentos da CGU/PR pela fiscal do contrato, ratificadas pelo então Coordenador-Geral de 
Tecnologia da Informação. 
Em 24/03/2011 foi encaminhado o Ofício nº 46/2011 – COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, à empresa SOLUÇÃO 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, dando conhecimento da necessidade de cumprir a recomendação da 
Controladoria Geral de União-CGU, no relatório de Auditoria nº 244060: efetuar glosa no valor de R$ 5.523,68. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
No dia 03/05/2011, ocasião do pagamento da nota fiscal nº 816, no valor total de R$ 284.889,92 (duzentos e oitenta e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), documento hábil SIAFI 2011OB802093, foi 
efetuada a glosa do valor R$ 5.523,62, conforme recomendação da CGU/PR. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Considerando que as justificativas apresentadas pela empresa foram acatadas pela fiscalização do contrato, as sanções 
previstas em contrato não podem ser aplicadas cabendo a CGL somente a aplicação de glosa nos valores pendentes de 
pagamento para a empresa.  

 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.7 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 244060 – Nº Constatação: 022 – Nº Recomendação: 002 
Promover o ressarcimento dos valores pagos em desacordo com a pontuação prevista no contrato nº 38/2009. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio do Despacho nº 1554/CGL/SPOA/SE, de 10/10/2013, foi encaminhada documentação comprobatória da 
glosa no valor de R$ 5.523,62, conforme documento SIAFI 2011OB802093, de 03/05/2011 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Glosa efetuada. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Considerando que as justificativas apresentadas pela empresa foram acatadas pela fiscalização do contrato, as sanções 
previstas em contrato não podem ser aplicadas, cabendo a CGL somente a aplicação de glosa nos valores pendentes de 
pagamento para a empresa.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.7 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 018 – Nº Recomendação: 001 
Consignar em processo, expressa e publicamente, os motivos da exigência de comprovação de capacidade técnica de 
que trata o art. 30 da Lei nº 8.666/1993 como requisito indispensável à habilitação de licitantes, tanto sob o aspecto 
técnico-profissional quanto técnico-operacional, além de demonstrar, tecnicamente, que os parâmetros fixados são 
adequados, necessários e suficientes ao objeto licitado, assegurando-se de que a exigência não implica restrição do 
caráter competitivo do certame. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
Os dispositivos que tratam da habilitação técnica do licitante, a fim de cumprir satisfatoriamente com a consecução do 
objeto são descritos e solicitados pela área demandante, a qual é responsável pela elaboração do Termo de Referência, 
assim como é de competência do demandante apresentar as justificativas para tais exigências. Esta unidade, ciente da 
importância da exposição de motivos para tais comprovações, adotará novas providências. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Foi apresentado o novo modelo de Termo de Referência, bem como o modelo de check-list disponível no site da 
CGU/AGU, ao Comitê Técnico do Ministério da Justiça instituído pela Portaria nº 2.867, de 26 de dezembro de 2011 
e validado por seus membros. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações, gerando assim um grande acúmulo de 
demandas gerando um grande acumulo de demanda. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

08 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.7 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 018 – Nº Recomendação: 002 
Aperfeiçoar os mecanismos de controles internos administrativos estabelecidos na Unidade de forma a garantir 
observância aos dispositivos legais referentes à licitação 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
Os servidores da Coordenação de Procedimentos Licitatórios serão orientados a observar se os motivos para as 
exigências apresentadas foram apresentados a contento, estando aderentes à Legislação vigente e à Jurisprudência, em 
conformidade com o check list (modelo AGU – em anexo) que está sendo validado pelo Comitê Técnico do 
Ministério da Justiça instituído pela Portaria nº 2.867, de 26 de dezembro de 2011, bem como atualizações junto aos 
órgãos de controle interno e externo. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Foi apresentado o novo modelo de Termo de Referência, bem como o modelo de check-list disponível no site da 
CGU/AGU, ao Comitê Técnico do Ministério da Justiça instituído pela Portaria nº 2.867, de 26 de dezembro de 2011 
e validado por seus membros. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações, gerando assim um grande acúmulo de 
demandas gerando um grande acúmulo de demanda. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.9 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224596 – Nº Constatação: 013 – Nº Recomendação: 001 
Dar cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8666/93 quando da execução dos contratos sob a sua responsabilidade, 
designando formalmente o representante da administração que acompanhará a prestação dos serviços contratados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
''Última Solicitação da CGU: Apresentar documento expedido à DICON determinando o estabelecimento de rotina de 
verificação de fiscais de contrato. 
RESPOSTA em 11 de outubro de 2012 à CGU: 
Não foram identificados os documentos expedidos à DICON à época, assim esta Coordenação-Geral determinou à 
Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, através do Memorando nº 352-CGL/SPOA/SE/MJ, a 
observância dos termos da Recomendação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Em contratação posterior, a Unidade emitiu portaria específica, designando servidores para o gerenciamento, 
acompanhamento, fiscalização, e recebimento dos serviços, como verificado no âmbito do Processo nº 
08008.005178/2013-10, Contrato nº 106/2013, determinando as atribuições e responsabilidades de cada fase da 
execução dos serviços contratados. A verificação em cumprimento do escopo dos trabalhos de auditoria previsto na 
OS 201317758, inclusive com a anexação do documento digitalizado no sistema novo ativa. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Os contratos deste Ministério são celebrados concomitantemente à indicação de fiscais pelas áreas demandantes, 
gestoras dos contratos. A publicação das portarias de fiscalização ocorre em boletins de serviços diários para garantir 
a divulgação dos atos administrativos e normativos dos dirigentes deste Ministério. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 
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Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 009 – Recomendação 004 
Apurar responsabilidade em razão da aceitação de nova versão da Proposta OS 872/09-MJ com data posterior a 
realização do evento, 28 de março de 2009, em detrimento da proposta apresentada, antes da realização deste, 13 de 
março de 2009, o que resultou na majoração de R$ 82.730,03 (oitenta e dois mil, setecentos e trinta reais e três 
centavos), no custo final do evento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Para que haja o ressarcimento, primeiramente, deve-se apurar, dentro do devido processo legal, o fato, a autoria e a 
medida da culpa de cada um, o que esta se materializando com o procedimento iniciado com a instauração da 
Sindicância nº 08804.000019/2012-70, que originou o Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36. 
Ademais, a Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, com vistas a preservar o erário de 
possível dano causado por serviço executado em desacordo, manteve retido crédito da empresa junto a este órgão 
constantes da Nota Fiscal nº 2151 de R$ 24.391,12 e da Nota Fiscal nº 967 de R$ 45.465,75, as quais foram requeridas 
pela Divisão de Documentação – DIDOC/GM para juntada destas ao processo disciplinar. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Sindicância nº 08004.000019/2012-70 foi instaurada através da Portaria Interministerial nº 021, de 06 de janeiro de 
2012. Sua conclusão acabou por gerar Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36, instaurado 
através da Portaria Interministerial nº 1893 de 03 de maio de 2013. Encontra-se em andamento, em fase de indicação e 
apresentação de defesa para posterior elaboração do relatório final.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 009 – Recomendação 006 
Inserir nos autos, o Termo de Contrato exigido pelo item 15.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 170/2007. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Em atualização ao PPP em setembro de 2012, esta unidade informou que quanto à recomendação 6, a CGU já esta 
ciente de que não seria possível o atendimento, haja vista, o vencimento da ata, bem assim, ausência de vínculo, na 
data da recomendação, daquela empresa com este MJ. Tal recomendação não fez parte dos encaminhamentos 
propostos em reunião realizada em 05/11/2010 nas dependências da CGL com a CGU.  
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Recomendação perdeu eficácia. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

O vencimento da ata tornou a recomendação inviável. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224059 – Nº Constatação: 054 – Recomendação 001 
Rever as condições estabelecidas no Contrato 115/2006, para que este fique em conformidade com disposições 
contidas no Decreto nº 2.271/91, em especial, no que se refere ao 2º do artigo 1º, onde é mencionado que não poderão 
ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Contratos 3279 

Síntese da Providência Adotada 
Foi elaborado Termo de Referência para contratação atendendo aos requerimentos legais exigidos e às necessidades 
do MJ, materializando sob a égide do processo nº 08005.000782/2013-71. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Licitação realizada e processo de contratação concluído. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Com a efetivação de novos servidores, as dificuldades pautaram-se principalmente nas adaptações dos serviços 
acessórios disponibilizados ao Ministério da Justiça, com vistas ao suprimento dos serviços oferecidos à sociedade por 
esta Pasta Ministerial. Quanto às questões meramente logísticas e contratuais, foram instruídos novos procedimentos 
licitatórios e contratações que mantivessem o estrito limite legal. Tais procedimentos ocorreram de forma ordinária, 
sendo sempre instruídos por consultas à Coordenação-Geral de Recursos Humanos, o que facilitou sobremaneira a 
manutenção das especificações dos contratos dentro dos limites praticados atualmente pela Administração Pública. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
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13 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.13 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 – Nº Constatação: 015 – Recomendação 002 
Aprimorar os mecanismos de controles internos administrativos no sentido de: i) Abster-se de realizar despesa sem 
prévio empenho, pois constitui infração ao disposto no art. 60, caput, Lei 4.320/64, e, ainda, do art. 24 do Decreto nº 
93.872/86; ii) Abster-se assumir despesa sem autorização orçamentária para suportá-la, haja vista que tal prática pode 
configurar ilícito penal, inscrito no artigo 359-D do Decreto-lei nº 2.848/40; e iii) Cumprir o disposto no artigo 37 da 
Lei nº 4.320/64, no que ser refere às formalidades exigidas para o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Contratos 
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 

3279 
46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, à época, expediu o Memorando nº 356/2011-
COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, de 29/08/2011, dando ciência à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira da 
necessidade de também observar e exigir o cumprimento de todo o procedimento formal de reconhecimento de dívida 
antes da realização dos pagamentos recebidos nestas condições, que após a conclusão dos procedimentos de 
pagamento o processo deverá retornar à Gerência para ser encaminhado à SE/MJ para demais providências de 
apuração de possível responsabilidade. 
No mesmo expediente a Gerência solicitou que na primeira semana de dezembro, a DIOF/COEFIN verifique os saldos 
das Notas de Empenhos de todos os contratos do exercício a fim de manter saldo no empenho suficiente para custear 
os pagamentos em aberto, inclusive as parcelas do mês de dezembro, visando evitar a abertura de novos processos de 
reconhecimento de dívida. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Maior controle orçamentário a fim de evitar pagamentos de contratos sem a devida cobertura orçamentária. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Essa nova gestão busca gerir de forma rigorosa o controle orçamentário dos contratos vigentes ao final do exercício, 
para isso emite memorandos circulares a todos os fiscais de contrato para que os mesmos informem os empenhos que 
deverão ser reforçados ao final do exercício evitando com isso pagamentos sem a devida cobertura orçamentária no 
exercício seguinte.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.14 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 019 – Recomendação 001 
Abster-se de emitir notas de empenho em valor simbólico e, conseqüentemente, insuficientes para o pagamento das 
obrigações assumidas, haja vista que tal prática constitui infração ao disposto no art. 60, caput, Lei nº 4.320/64 e, 
ainda, do art. 24 do Decreto nº 93.872/86 – que veda realização de despesa sem prévio empenho. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação de Procedimentos Licitatórios 
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 

86977 
46085 

Síntese da Providência Adotada 
Nas licitações comuns ou para Registro de Preços com aquisição imediata, a Coordenação de Procedimentos 
Licitatórios providenciará o envio dos autos para a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira, após a fase 
de pesquisa de preços, para que esta possa efetuar o pré-empenho conforme o valor estimado no cronograma de 
execução da licitação no exercício, com o intuito de garantir o cumprimento do art. 60, caput, da Lei nº 4.320/64 e dos 
arts. 24 e 30 do Decreto nº 93.872/86 e art. 8 da Lei 8.666/93, bem como a observância dos procedimentos internos, 
que estão em fase de conclusão pelo Comitê Técnico do Ministério da Justiça instituído pela Portaria nº 2.867, de 26 
de dezembro de 2011. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Os empenhos emitidos cobrem o contrato a ser executado no exercício corrente. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O contrato em questão era de responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos-SDH/PR, a qual era incumbida da 
descentralização orçamentária para a CGL, mensalmente, para viabilizar a execução do objeto contratual. Por questões 
administrativas, aquela Secretaria descentralizava o valor mensal a ser gasto a cada apresentação de fatura na CGL. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.14 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 019 – Recomendação 002 
Articular com a Coordenação de Orçamento e Finanças/MJ o planejamento da descentralização dos créditos e dos 
recursos financeiros, levando em conta os contingenciamentos orçamentários e as datas de quitação dos compromissos 
impreteríveis, sobretudo os que se referem a serviços continuados, de modo a evitar a emissão de empenho com valor 
insuficiente para cobrir despesas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira-COEFIN, anualmente, encaminha à Coordenação Geral de 
Orçamento e Finanças-CGOF o cronograma orçamentário contendo o planejamento de gastos para o exercício 
corrente. No momento em que a CGOF notifica a CGL sobre o contingenciamento, a CGL, por sua vez, submete o 
tema à consideração da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração-SPOA para priorização de 
recursos e deliberação de providências.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Maior controle orçamentário dos contratos vigentes e licitações em andamento. Recomendação atendida. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
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Gestor 

O limite orçamentário estabelecido após a Lei Orçamentária aprovada restringe o orçamento programado para o 
exercício sendo necessária a readequação dos novos projetos e das repactuações dentro do novo limite estabelecido. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.14 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 019 – Recomendação 003 
Aperfeiçoar mecanismos de controles internos administrativos estabelecidos na Unidade, observando em futuras 
contratações, o que dispõe o art. 30 do Decreto nº 93.872/86, bem assim o art. 8º da Lei nº 8.666/93 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
A CGL esta revendo os mecanismos de controle administrativo e de tramitação de processos, no intuito de que antes 
da formalização do contrato seja solicitada à área demandante a programação orçamentária de gastos previstos por 
ano, a respeito do cronograma orçamentário de cada contrato celebrado. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Revisão de procedimentos e atendimento da recomendação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O limite orçamentário estabelecido após a Lei Orçamentária aprovada restringe o orçamento programado para o 
exercício sendo necessária a readequação dos novos projetos e das repactuações dentro do novo limite estabelecido. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.14 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224596 – Nº Constatação: 043 – Recomendação 001 
Juntar aos processos de pagamento os comprovantes de comparecimento, tais como listas de presença, listas de 
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distribuição de certificados, etc., como forma de corroborar a participação do número de participantes por evento e 
garantir o correto pagamento pelos serviços efetivamente prestados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
O Assessor Especial de Controle Interno – AECI encaminhou planilha onde constam informações da CGL a respeito 
dos procedimentos adotados, com vistas a demonstrar as providências relativas à melhor instrução processual, 
detalhando as atribuições de cada tipo de ato de gestão levados a efeito nas despesas com eventos. A fim de melhorar 
o controle e supervisão, para cumprir todas as exigências impostas pela tomada de contas, a CGL promoveu ações 
internas de controle, que conseguiram estancar as falhas no ato de execução ao longo dos exercícios de 2011, 2012 e 
2013. Para consolidar o trabalho implementado foi necessário reformular a norma interna, cujas alterações foram 
fundamentais na equalização dos processos de fiscalização que culminou com a publicação da Portaria nº 677/2014 – 
GM/MJ, a qual estabelece normas e procedimentos administrativos a serem observados na programação, na 
requisição, na execução, na avaliação e na prestação de contas dos eventos no âmbito do Ministério da Justiça. Sendo 
estas práticas já aprovadas pela CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Criação de check list para conferência dos eventos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
À época da realização dos eventos não existia uma fiscalização eficiente de todos os eventos realizados no âmbito do 
Ministério da Justiça o que dificultou a análise dos processos.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.15 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224596 – Nº Constatação: 020 – Recomendação 003 
Envidar esforços no sentido de registrar corretamente as informações nas notas de empenho emitidas guardando 
consonância com as modalidades de licitação realizadas, objetivando, com isso, associar as despesas sempre de acordo 
com a especificidade de cada aquisição, conforme estabelece a Lei nº 8.666/93 e demais legislações relacionadas às 
licitações. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 46085 

Síntese da Providência Adotada 
As rotinas operacionais foram ajustadas de modo a registrar corretamente as informações nas notas de empenho 
emitidas, guardando assim consonância com as modalidades de licitação realizadas, e em respeito ao que estabelece a 
Lei 8.666/93. Também houve a aquisição da nova central telefônica, a qual permitirá o gerenciamento das ligações, 
controle de faturas dentre outros, otimizando os serviços e gerando economicidade para a Administração. O Processo 
nº 08008.003587/2009-97, foi encaminhado para apuração de possível responsabilidade, a qual se processou e através 
da Despacho Ministerial nº 1.831, determinou-se o arquivamento do processo em referência, pelas razões e 
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fundamentos contidos na Nota nº 33/2011/SE/MJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Registros corretos das informações nas notas de empenho emitidas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A aquisição da nova central telefônica, a qual permitirá o gerenciamento das ligações, controle de faturas dentre 
outros, otimizando os serviços e gerando economicidade para a Administração, foi o fator que facilitou a adoção das 
providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.16 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 – Nº Constatação: 004 – Recomendação 002 
Aprimorar os controles sobre a execução e fiscalização dos Eventos, em especial: a) Anexar ao processo de realização 
dos eventos a documentação de controle realizado pelo respectivo fiscal, tais como medições, horas trabalhadas, 
quantitativo de pessoal empregado e demais itens cobrados, além dos documentos listados pelo TCU no Acórdão 
2089/2009-Plenário (e.1 a e.3); b) Abster-se de contratar itens não previstos no Termo de Referência do Edital, 
respeitando-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93, 
planejando adequadamente as aquisições; c) Abster-se de pagar à contratada pela utilização de instalações, antes ou 
posteriormente às datas determinadas para a realização do evento; e d) Designar formalmente fiscal(is) para 
acompanhar pessoalmente cada evento a ser realizado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Melhoria dos mecanismos de controles internos e de gestão administrativa e dos procedimentos de instrução 
processual. Destaca-se ainda a implementação e utilização de banco de dados informatizado como ferramenta de 
planejamento, gestão e fiscalização contratual. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Adequada formalização do pagamento dos gastos com eventos no âmbito do Ministério da Justiça e maior controle e 
transparência na gestão dos eventos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A ocorrência da criação do banco de dados de eventos, cujo objetivo da iniciativa foi gerir de forma racional e 
equilibrada os recursos públicos destinados aos eventos, por meio de uma gestão mais eficiente, eficaz e capaz de 
satisfazer as recomendações dos Órgãos de Controle, levou à transparência dos gastos com eventos, facilitando a 
adoção da providência. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
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Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.18 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 – Nº Constatação: 013 – Recomendação 001 
Aprimorar os mecanismos de controles administrativos, fazendo cumprir com rigor por ocasião dos próximos 
pagamentos, as determinações contidas na Instrução Normativa nº 480/2004 da Secretaria da Receita Federal, 
aplicando corretamente os percentuais da tabela de retenção anexa à Instrução Normativa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Foi expedido o Ofício nº 459/2011 – COEFIN/CGL, de 29/08/2011 à empresa HUGHES TELECOMUNICACOES 
DO BRASIL LTDA, CNPJ 05206385000404 solicitando que apresente a comprovação de recolhimento de ajuste dos 
tributos federais do exercício de 2010, referentes às Notas Fiscais nº 97 e 98, nos valores de R$ 36.617,74 e R$ 
3.025,00 respectivamente. 
Aguardando resposta do Ofício nº 459/2011 – COEFIN/CGL, de 29/08/2011, solicitando manifestação da empresa 
HUGHES TELECOMUNICAÇÔES DO BRASIL. 
Em 15.10.2011, foi apresentada a comprovação no valor de R$ 2.319,10, restando à comprovação da diferença no 
valor de R$ 1.427,13. 
Em 15/10/2012, por meio do Ofício 93/SPOA/SE/MJ que encaminha o Despacho nº 1557, de 11/10/2012, a CGL 
informa que efetuou nova cobrança à empresa, concedendo prazo, que ao final encaminhará à Procuradoria da 
Fazenda Nacional com vistas à inscrição na Dívida Ativa. 
A Empresa HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA recolheu em 02 de novembro de 2012 a quantia 
de R$ 9.196,50, referente aos tributos federais, valor esse revisado pela DIOF e por isso superior aos R$ 1.427,13 
inicialmente apurados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Foram recolhidos todos os tributos devidos, e com a presente Constatação deu-se prioridade na instrução dos 
servidores que atuam na área com vistas a correta aplicação dos percentuais da tabela de retenção da Instrução 
Normativa nº 480/2004 da Secretaria da Receita Federal. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O princípio do contraditório dado à empresa para a comprovação da regularidade dos recolhimentos ocasionou a 
demora no atendimento da recomendação. Após a confirmação do não recolhimento a Divisão de Execução 
Orçamentária e Financeira – DIOF/GEORF/CGL atualizou o cálculo do valor devido pela empresa e então foi 
encaminhada a Guia de Recolhimento da União – GRU para a devida quitação do débito em caráter de providência 
final a ser cumprida, que veio a ocorrer em 02/11/2012. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
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21 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.19 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 – Nº Constatação: 017 – Recomendação 006 
Aprimorar os mecanismos de controles internos relacionados à formalização e fiscalização de contratação de serviços, 
especificamente quanto a: a) Abster-se de pagar além do número de dias do evento, exceto se apresentada justificativa 
em processo, explicando a necessidade de dilação do prazo inicialmente acordado. No contrato em análise, juntar 
justificativas ao processo da necessidade de execução dos serviços por prazo superior ao evento realizado; b) Anexar 
ao processo de realização do evento a documentação de controle realizado pelo respectivo fiscal, tais como medições, 
horas trabalhadas, quantitativo de pessoal empregado e demais itens cobrados, além dos documentos listados pelo 
TCU no Acórdão nº 2089/2009-Plenário (e.1 a e.3); c) Abster-se de fornecer alimentação fora das hipóteses previstas 
na Portaria de Eventos do Ministério da Justiça; e d) Abster-se de realizar eventos com valor estimado acima de R$ 
200.000,00 sem a autorização prévia do Secretário-Executivo, em conformidade com a Portaria nº1371/2009 do 
Ministério da Justiça. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Melhoria dos mecanismos de controles internos e de gestão administrativa e dos procedimentos de instrução 
processual. Destaca-se ainda a implementação e utilização de banco de dados informatizado como ferramenta de 
planejamento, gestão e fiscalização contratual. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Adequada formalização do pagamento dos gastos com eventos no âmbito do Ministério da Justiça e maior controle e 
transparência na gestão dos eventos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A ocorrência da criação do banco de dados de eventos, cujo objetivo da iniciativa foi gerir de forma racional e 
equilibrada os recursos públicos destinados aos eventos, por meio de uma gestão mais eficiente, eficaz e capaz de 
satisfazer as recomendações dos Órgãos de Controle, levou à transparência dos gastos com eventos, facilitando a 
adoção das providências. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

22 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.21 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 – Nº Constatação: 023 – Recomendação 001 
Efetuar ampla pesquisa de mercado com vista a demonstrar a inviabilidade de competição e fundamentar a 
inexigibilidade da licitação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
Como medidas de aprimoramento da instrução processual, estão sendo utilizados modelos de Projeto Básico e Check-
list nos novos procedimentos para instrução processual adequada. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Projeto Básico e check list implementados. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações, gerando assim um grande acúmulo de 
demandas. gerando um grande acúmulo de demanda. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

23 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.21 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703  – Nº Constatação: 023 – Recomendação 002 
Realizar a contratação direta de empresas prestadoras de serviços técnicos profissionais especializados, com fulcro no 
art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993 c/c art. 13 da referida lei, somente quando restar comprovada a singularidade do 
objeto e notória especialização do executor, respaldadas em justificativas consistentes e detalhadamente 
fundamentadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
Como medidas de aprimoramento da instrução processual, estão sendo utilizados modelos de Projeto Básico e Check-
list nos novos procedimentos para instrução processual adequada. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Projeto Básico e check list implementados. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações, gerando assim um grande acúmulo de 
demandas gerando um grande acúmulo de demanda. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

24 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.21 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703  – Nº Constatação: 023 – Recomendação 003 
Proceder à contratação direta de serviços especializados, somente no caso de não haver fornecedores de serviços 
passíveis de serem enquadrados em critérios objetivos e impessoais, em observância aos ditames da Lei de Licitações 
e aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia, deflagrando o competente 
certame licitatório a fim de promover a realização do objeto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 

Síntese da Providência Adotada 
Como medidas de aprimoramento da instrução processual, estão sendo utilizados modelos de Projeto Básico e Check-

list nos novos procedimentos para instrução processual adequada. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Projeto Básico e Check-list implementados 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações, gerando assim um grande acúmulo de 
demandas gerando um grande acúmulo de demanda. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

25 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.21 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703  – Nº Constatação: 023 – Recomendação 004 
Efetuar o detalhamento necessário e suficiente para o atendimento à demanda da Administração e para identificação 
dos fornecedores apropriados, em conformidade com Inciso IX, Art. 6º da Lei nº 8666/93, c/c o a Art. 7º da mesma 
Lei. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios 86977 
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Síntese da Providência Adotada 
Como medidas de aprimoramento da instrução processual, estão sendo utilizados modelos de Projeto Básico e Check-
list nos novos procedimentos para instrução processual adequada. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Projeto Básico e Check-list implementados 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A CGL através da Coordenação de Procedimentos Licitatórios realiza diversas licitações para atender demandas do 
Ministério da Justiça assim como realiza as licitações de outras Secretarias vinculadas ao Ministério da Justiça que 
não possuem estrutura suficiente para realizarem suas próprias licitações, gerando assim um grande acúmulo de 
demandas gerando um grande acúmulo de demanda. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

26 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.21 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703  – Nº Constatação: 023 – Recomendação 005 
Manter junto ao Processo toda documentação necessária à comprovação da realização da despesa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Está em fase de aprovação o Manual de Fiscalização de Contratos do Ministério da Justiça, bem como o padrão de 
novas portarias de fiscalização, que têm o objetivo de padronizar e ajustar a conduta de todos os ficais de contratos do 
Órgão, trazendo  maior transparência ao procedimento de fiscalização contratual. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Em que pese estarem em fase de aprovação dos manuais e das novas portarias, atualmente os fiscais estão sendo 
instruídos a enviar toda documentação necessária à comprovação da realização da despesa. O que vem ocorrendo com 
eficácia. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
As especificidades de cada contrato acarretam dúvidas na formação da documentação comprobatória da realização das 
despesas, juntamente com a troca de fiscais. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

27 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.21 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703  – Nº Constatação: 023 – Recomendação 006 
Apurar a responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à contratação direta, sem que restasse caracterizado, 
nos autos do processo, os elementos necessários para a execução do ato administrativo. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Foi elaborada pela CGL e COPLAN/MJ, a Nota Técnica Conjunta de nº 01/2012, onde foi apresentada à equipe de 
auditoria da CGU informações sobre as razões da contratação direta. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Entendeu-se que as informações sobre as razões da contratação direta, esplanadas na referida Nota Técnica são 
suficientes para caracterização do ato como legal, não ensejando apuração de responsabilidade.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A complementação das justificativas inseridas na Nota Técnica Conjunta de nº 01/2012 facilitou a análise da 
legalidade do ato. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

28 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.22 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº 201203703 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 002 
Apurar responsabilidade administrativa de quem deu causa ao pagamento de valores a maior à contratada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Por meio da Portaria MJ nº 2.784, de 09/12/2011, a Secretaria Executiva já procedeu ao devido conhecimento 
competente. E, entende que pelas medidas adotadas pela CGL não há atos que tentem à medidas de apuração de 
responsabilidade. 
A Secretaria Executiva já procedeu o devido conhecimento ao Ministro de Estado da Justiça. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não há atos ensejadores de apuração de responsabilidade. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria 
Item do 
RA 

Comunicação Expedida 

29 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.22 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº 201203703 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 003 
Aplicar as penalidades previstas art. 28 do Decreto nº 5450/05, visto que a empresa descumpriu o avençado em 
cláusula contratual, ao disponibilizar força de trabalho em quantitativo inferior ao previsto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Foi iniciado procedimento administrativo de penalidade, de acordo com o Memorando nº 276/2012-COEFIN/CGL, 
Processo nº 08008.004904/2012-98. Quanto à penalidade, esta resultou em aplicação de ''Advertência'' à Empresa no 
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal – SICAF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Registro de advertência no SICAF. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Procedimento padrão, realizado de forma ordinária e corriqueira, sem quaisquer pontos críticos positivos ou negativos. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

30 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.22 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº 201203703 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 005 
Aperfeiçoar os mecanismos de controles internos administrativos estabelecidos na Unidade, em especial no que se 
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refere à solicitação e autorização do uso de veículos em interesse da administração, e acompanhamento da 
disponibilização dos veículos e seus respectivos motoristas conforme exigências legais referentes à licitação, bem 
como na fiscalização do contrato em tela de forma a garantir observância aos dispositivos da Lei nº 8.666/93. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
A CGL tomou medidas para fortalecer os controles internos administrativos, entre elas a confecção de formulários 
(Requisição e Ordem de Saída de Veículo) e que a Recomendação foi implementada na rotina de demanda de 
solicitação de deslocamento de veículos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Maior controle das autorizações do uso de veículos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Os termos do Contrato nº 03/2009-MJ são ultrapassados, o que gerou dúvidas em relação à fiscalização e controle, 
situação que foi estudada juntamente com as Constatações CGU para que a nova contratação, que terá seu início em 
2015, seja mais eficiente na fiscalização e na prestação do serviço. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

31 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.22 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº 201203703 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 006 
Fazer gestões junto a SEPPIR e a SDH no sentido de que essas Unidades possam atuar na efetiva tarefa de 
fiscalização do Contrato, em estrita observância aos ditames da IN/SLTI nº 02/2008. Além disso, considerando que já 
se passaram nove anos desde a edição do Decreto nº 4.939/2003, no qual o MJ tem a responsabilidade de apoio a 
SEPPIR e a SDH, ambas da Presidência da República fazem-se necessárias tratativas formais junto aos dois órgãos de 
forma a rever tal responsabilidade, tendo em vista que aqueles órgãos podem já estar estruturados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
A CGL fez gestões junto as Unidades localizadas em endereços diversos do Palácio da Justiça, Esplanada dos 
Ministérios e mencionou que aquelas já estão atuando na fiscalização, de forma a colaborar como o fiscal do Órgão 
Central e que a Recomendação foi implementada por meio de nomeação de fiscais e co-fiscais nas unidades 
beneficiárias. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Todos os contratos celebrados já trazem a indicação de fiscais. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Os contratos deste Ministério são celebrados concomitantemente à indicação de fiscais pelas áreas demandantes, 
gestoras dos contratos. A publicação das portarias de fiscalização ocorre em boletins de serviços diários para garantir 
a divulgação dos atos administrativos e normativos dos dirigentes deste Ministério, fator esse que agora facilita o 
atendimento da Recomendação. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

32 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.23 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 244060 – Nº Constatação: 008 – Recomendação 001 
Realizar a contratação direta de empresas prestadoras de serviços técnicos profissionais especializados, com fulcro no 
art. 25, II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 13 da referida Lei, somente quando restar comprovada a singularidade do objeto 
e notória especialização do executor, respaldadas em justificativas consistentes e detalhadamente fundamentadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
O Ministério da Justiça aprimorou sua instrução processual e o planejamento licitatório a fim de mitigar as ocorrências 
apontadas. Para tanto, foram aprovados no âmbito do Comitê Estratégico de Aperfeiçoamento do Processo de 
Aquisição e Contratação do Ministério da Justiça os novos modelos de projeto básico, termo de referencia e o Check 
List de instrução técnica e jurídica, os quais foram disponibilizados aos setores demandantes através do portal intranet 
deste Órgão. A especificação de processos licitatórios nestes novos modelos documentais possibilita uma plena 
aderência aos normativos e entendimentos jurisprudenciais que regem as contratações no âmbito público. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Foi estabelecido um marco normativo interno que vem possibilitando a instrução de processos licitatórios em menor 
tempo, agregando eficiência ao atingimento dos resultados planejados, além de uma maior aderência aos normativos e 
jurisprudência que regem as licitações públicas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Fator Positivo: A instituição dos Comitês Estratégico e Técnico de Aperfeiçoamento do Processo de Aquisição e 
Contratação do Ministério da Justiça, colegiados que agregam as unidades demandantes, administrativas e jurídicas do 
MJ, possibilitou uma ampla discussão interna que culminou com a elaboração de um Plano de Ação onde se 
estabeleceram marcos da evolução desse processo no âmbito do MJ. Entre eles, destacam-se os modelos base das 
licitações (Termo de Referência, Check List), os prazos máximos de instrução que necessitam ser observados por 
todas as unidades envolvidas, e o Calendário Anual das Licitações, cuja publicação ocorrerá antecipadamente a cada 
exercício. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

33 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.24 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 244060 – Nº Constatação: 019 – Recomendação 003 
Envidar esforços no sentido de registrar corretamente as informações nas notas de empenho emitidas guardando 
consonância com as modalidades de licitação realizadas, objetivando, com isso, associar as despesas sempre de acordo 
com a especificidade de cada aquisição, conforme estabelece a Lei nº 8.666/93 e demais legislações relacionadas às 
licitações. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Os Processos nº 08008.002858/2009-97, 08008.002880/2009-37, 08008.003926/2009-35 e 08008.004840/2009-20 
foram encaminhados para apuração de possível responsabilidade, a qual foi concluída através de Sindicância 
Investigativa com o Despacho Ministerial nº 901, de 15/06/2012, determinando o arquivamento. Porém, as rotinas 
operacionais estão ajustadas de modo a registrar corretamente as informações nas notas de empenho emitidas, 
guardando assim consonância com as modalidades de licitação realizadas, e em respeito ao que estabelece a Lei 
8.666/93. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Melhoria nas rotinas e procedimentos, bem como, de comunicação e aproximação de procedimentos junto à 
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças, na solicitação de recursos e no transmitir conhecimento do gasto, para o 
adequado reforço das Notas de Empenho. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Na nova gestão, estão sendo observados criteriosamente os empenhos para que não ocorra classificação incorreta, 
porém é necessário um trabalho conjunto das áreas para que os processos sejam devidamente instruídos evitando erros 
de classificação de empenho ou até mesmo contratos sem a devida cobertura orçamentária. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

34 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.25 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224596 – Nº Constatação: 011 – Recomendação 001 
Exigir da contratada a apresentação da fiança bancária conforme prevista na Cláusula Décima Terceira da Garantia 
Contratual, do Contrato nº 167 de 31 de dezembro de 2008, sob pena de configurar descumprimento às cláusulas 
contratuais, ficando a Administração sem o resguardo das garantias contratuais em situação de inexecução do 
contrato, dispositivos inseridos nos art. 66 e art. 80 inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
O AECI encaminhou planilha onde há o indicativo de que a Unidade relatou e apresentou no Plano de Providências de 
2008 o comprovante de fiança bancária relativa ao Contrato nº 167/2008, que se encontra nos autos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A fiança bancária relativa ao Contrato nº 167/2008 encontra-se nos autos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

35 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.26 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224596 – Nº Constatação: 014 – Recomendação 001 
Não foram efetuadas as retenções e os recolhimentos ao Tesouro Nacional dos impostos previstos na Instrução 
Normativa nº 480/2004 da SRF, por ocasião dos pagamentos realizados aos prestadores de serviços, não tendo sido 
informado, ainda, nos processos, se os prestadores de serviços preenchiam os requisitos de isenção dos tributos 
previstos no art. 3  da IN n  480/2004 da SRF, e nem os requisitos de imunidade previstos no art. 12 da Lei n  9.532, 
de 10 de dezembro de 1997.  
A seguir, relacionamos as Ordens Bancárias emitidas pela UG - 200005/00001 no decorrer do exercício de 2008, para 
as quais não houve as retenções e recolhimentos dos impostos:  
- Processo 08020.005302/2007-22 - Contrato 407/2007 - Sociedade de Ensino Superior do Ceará Ltda.  
2008OB902317, valor R$ 20.000,00 2008OB903378, valor R$ 60.000,00 2008OB905460, valor R$ 10.000,00 
2008OB905461, valor R$ 50.000,00 2009OB800803, valor R$ 60.000,00.  
 - Processo 08020.005147/2007-44 - Contrato 383/2007 - União Dinâmica de Faculdades Cataratas - UDC.  
2008OB901775, valor R$ 30.000,00 2008OB902625, valor R$ 42.000,00 2008OB903964, valor R$ 28.000,00 
2008OB905091, valor R$ 26.000,00 2009OB800110, valor R$ 34.000,00.  
 - Processo 08020.005723/2007-53 - Contrato 382/2007 - Sociedade Tecnopolitana da Bahia Ltda.  
2008OB901915, valor R$ 30.000,00 2008OB903041, valor R$ 60.000,00 2009OB800386, valor R$ 40.000,00.  
 - Processo 08020.005304/2007-11 - Contrato 406/2007 - Sociedade de Ensino Superior do Amapá Ltda.  
2008OB901270, valor R$ 30.000,00 2008OB903744, valor R$ 40.000,00 2008OB905355, valor R$ 50.000,00.  
 - Processo 08020.005181/2007-19 - Contrato 401/2007 - Sociedade de Ensino Superior de Alagoas S/C Ltda.  
2008OB901440, valor R$ 30.000,00 2008OB903802, valor R$ 35.000,00 2008OB903941, valor R$ 17.500,00 
2008OB905898, valor R$ 100.000,00 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
A UJ apresentou a documentação comprobatória de cobrança à Sociedade Tecnopolitana da Bahia Ltda sem, porém, 
obter êxito. Ante a negativa da empresa, a COEFIN/CGL encaminhou o Ofício nº 
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240/2014/COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, de 21/03/2014, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN solicitando 
a inscrição da citada sociedade na Dívida Ativa da União. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inscrição da Empresa em Dívida Ativa da União 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como os referidos processos de pagamento eram de gestões anteriores muitos dos fiscais de contratos já não se 
encontravam lotados nas unidades de origem ou mesmo no Ministério da Justiça dificultando a apuração dos erros 
apontados. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

36 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.27 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Descrição da Recomendação 
Nº 224596 - Nº Constatação: 045 - Nº Recomendação: 001 
Dar cumprimento ao disposto no art. 66 da Lei n¨ 8.666/93, o qual estabelece que o contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. E no caso em comento aplicar as sanções previstas em contrato no 
caso de inexecução parcial ou total por parte da contratada, respaldando-se nas Cláusulas Décima Segunda - Das 
Sanções e Décima Terceira - Da Inexecução e da Rescisão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Foi decidido pelo Coordenador de Contratos, Execução e Financeira que, baseado nos documentos acostados aos 
autos, deverá ser aplicada multa de 5% sobre o valor das faturas apresentadas e liquidadas à época. Iniciou-se o 
procedimento de aplicação da penalidade, o qual se encontra em fase de consulta à Consultoria Jurídica quanto a 
possibilidade de aplicação de multa em decorrência do lapso temporal de 5 (cinco) anos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aguardando resposta da consultoria jurídica 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A ocorrência de descumprimento contratual possui lapso de tempo de quase 5 (cinco) anos, o que dificulta a 
localização de documentos e de servidores que atuaram naquele evento. Além disso, a ausência de critérios objetivos 
de avaliação da satisfação no atendimento dos serviços dificulta a mensuração da qualidade dos serviços prestados em 
relação ao disposto no Termo de Contrato da época. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

37 201203703 2.1.1.1. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
OS: 201203703  Nº Constatação: 016 
Aprimorar os mecanismos de controle e planejamento, de modo a identificar previamente aos processos de aquisição a 
real demanda e o estoque existente, solicitando somente os materiais e serviços necessários. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Divisão de Serviços Gerais – DISEG 
Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP  86982 

Síntese da Providência Adotada 
Já está em uso o novo modelo de Termo de Referência que enfatiza a necessidade em se verificar o nivelamento entre 
a quantidade solicitada e o estoque atual de produtos, a fim de se garantir somente a compra de itens no quantitativo 
necessário, bem como está instituído o preenchimento do check-list por parte dos demandantes, o qual também 
discrimina tal necessidade de comprovação de quantitativos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Maior otimização dos processos de aquisição, com a identificação das reais demandas e identificação de materiais e 
serviços realmente necessários.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Os apontamentos da Recomendação em tela levaram ao aprimoramento dos mecanismos de controle, adequando os 
quantitativos de materiais e serviços às reais demandas do Ministério da Justiça, situação essa que demandou uma 
mudança de cultura no Órgão, fator que prejudicou implementação célere. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

38 201203703 2.1.1.6. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 - Nº Constatação: 022 - Nº Recomendação: 002 
Regularizar a situação dos imóveis junto aos Cartórios e reavaliar os bens imóveis sob a responsabilidade do MJ 
atualizando os registros cadastrais junto ao SPIUnet e por consequência junto ao SIAFI, cumprindo dessa forma o que 
determina a Orientação Normativa GEADE-004/2003. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP 86982 
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Síntese da Providência Adotada 
Imóveis foram devidamente reavaliados junto ao Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - 
SPIUNET, contendo os dados atualizados.  
No tocante à situação dos Imóveis junto aos Cartórios, cumpre informar que a Superintendência de Patrimônio de 
Patrimônio do Distrito Federal, por meio do Ofício n° 784/2013/SPU-DF, de 23 de maio de 2013, convocou os 
servidores responsáveis pela gestão patrimonial de imóveis deste Ministério para apresentar esclarecimento quanto ao 
fato. 
Das tratativas da reunião, foi repassado que aquela Subsecretária estaria realizando os procedimentos necessários para 
a regularização dos imóveis, sendo enfatizado que a competência para realizar os procedimentos de regularização é 
daquela Superintendência, cabendo desta forma ao Ministério da Justiça aguardar as demais ações a serem 
desenvolvidas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Imóveis foram devidamente reavaliados junto ao Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - 
SPIUNET, contendo os dados atualizados. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Até o presente momento não houve posicionamento por parte da Superintendência acerca da regularização dos bens 
imóveis em tela, ficando dessa forma prejudicada a providência exigida desta Pasta, a qual não é competente para 
tanto. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

39 201203703 2.1.1.8. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201203703 - Nº Constatação: 021 - Nº Recomendação: 001 
Aprimorar os mecanismos de controle e planejamento, de modo a identificar o efetivo consumo dos materiais de 
expediente, de forma a identificar previamente aos processos de aquisição a real demanda e o estoque existente, 
solicitando somente o material necessário. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP 86982 

Síntese da Providência Adotada 
Implementação de nova rotina de procedimentos para levantamento do nível de estoque, com vistas a manter 
abastecido o almoxarifado para atendimento às necessidades do Ministério da Justiça. O Serviço de Almoxarifado 
realizou trabalhos de planejamento das contratações, realizando o levantamento dos estoques existentes, bem como, 
dos fluxos de entrada e saída de materiais de consumo, com o devido levantamento do quantitativo a ser adquirido de 
cada material para o ano em exercício. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Maior otimização dos processos de aquisição, com a identificação das reais demandas e identificação de materiais de 
expediente realmente necessários, visando minimizar imprevistos e evitar desperdícios e prejuízos à Administração. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Os apontamentos da Recomendação em tela levaram ao aprimoramento dos mecanismos de controle, adequando os 
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quantitativos de materiais às reais demandas do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

40 201108715 2.1.1.9. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 004 
Aprimorar os mecanismos de controles internos administrativos na condução de cessão de uso de espaço a terceiros, e 
em especial: a) Envidar esforços no sentido de acelerar o processo de consulta aos servidores sobre a necessidade das 
atividades mercantis nos espaços ocupados por particulares, em nome da GASJUS. Em seguida solicitar a anuência da 
autoridade competente, se for do interesse para a Administração, para as anotações e registros que se fizerem 
necessários para a cessão de uso; b) Solicitar para a área de engenharia que proceda aos cálculos da participação 
proporcional da cessionária no rateio das despesas com manutenção, luz, telefone, água e conservação e vigilância do 
prédio, em conformidade com o disposto no inciso VII, do artigo 13, do Decreto nº 3.725/2001; c) Atentar, quando 
destinada a empreendimento de fins lucrativos, que a cessão deverá ser sempre onerosa e sempre que houver 
condições de competitividade deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, conforme dispõe 
o inciso VIII, do artigo 13, do Decreto nº 3.725/2001; e d) Formalizar os termos de cessão de uso em conformidade 
com o disposto no artigo 13 do Decreto nº 3.725/2001. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Diante dos Pareceres da Consultoria Jurídica deste Ministério de nos 128812012 e 83/2013/COLIC/CGLEG 
CONJUR-CGU AGU, de 14/1112012 e 01/02/2013, aprovados pelos Despachos nos 19712012 e 
083/12013/CGLEG/CONJUR/MJ, de 04/12/2012 e 26/02/2013, respectivamente, os quais elucidam os fatos jurídicos 
e dirimem as dúvidas suscitadas no Despacho CGL nº 2136, de 27/12/2012, foi encaminhado o Oficio nº 60/2013-
CGL o GASJUS para desocupação total da área com atividades mercantis, as quais foram desocupadas. Quanto à 
regularização do espaço a ser ocupado pela sede do GASJUS, estão sendo feitos no âmbito da Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos os procedimentos para possível Plano de Trabalho baseado em consulta já realizada junto aos 
servidores do MJ, de onde se extrairá. Termo de Cooperação com o respectivo Termo de Cessão de Uso aderente ao 
Decreto nº 3.725/2001, Autos n° 08008.007625/2012-86. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foram efetivadas as desocupações dos espaços utilizados. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Houve certa resistência por parte dos servidores do Órgão, que estavam acostumados a utilizar os serviços prestados 
pelos terceiros. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

41 201108715 2.1.1.20. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 - Nº Constatação: 049 - Nº Recomendação: 001 
Em face das situações apontadas, recomendamos: 
a) Cumprir o disposto nos artigos 94 a 96 da Lei nº 4.320/64, bem como o item 8 da Instrução Normativa/SEDAP nº 
205/888, no que se referem à elaboração de inventários.  
b) Proceder à reavaliação dos imóveis da União sob responsabilidade do órgão e à respectiva atualização no SPIUNET 
e SIAFI, nos termos da Orientação Normativa GEADE-004/2003.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP 86982 

Síntese da Providência Adotada 
Foram concluídos os trabalhos da Comissão de Inventário Físico Anual, instituída por intermédio da Portaria nº 04, de 
30 de março de 2012. 
Como resultado dos trabalhos realizados pela Comissão, foram levantadas as situações dos imóveis sob a gestão deste 
Ministério, bem como realizada junto ao Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – 
SPIUNET a atualização monetária dos imóveis cadastrados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A unidade adotou as providências referentes à elaboração tempestiva do inventário de bens imóveis, assim como 
àquelas relativas à reavaliação dos bens imóveis da união sob sua responsabilidade à respectiva atualização junto ao 
SPIUNET e SIAFI, cumprindo o exigido pela Orientação Normativa/SPU GEADE-004/2003, demonstrando dessa 
forma o atendimento da recomendação oferecida. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Por se tratar de providências que foram tomadas em gestões anteriores, não foi possível fazer a análise quanto aos 
pontos positivos e negativos adotados pelo gestor à época. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

42 201306195 2.3.1.1. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201306195 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 001 
Realizar contratação para prestação de serviços terceirizados para prestação de serviços de apoio operacional, 
fundamentada, somente, na real necessidade do Ministério da Justiça, respeitado o limite imposto pelo Decreto nº 
2.271/1997. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística - CGL 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Com o fito de atender a recomendação da CGU, bem como de aprimorar a contratação de serviços terceirizados no 
âmbito do Ministério da Justiça, foi providenciada nova contratação, que resultou em dois novos contratos, quais 
sejam: 

- Contrato n. 29/2014, firmado com a Empresa AGIL Serviços Especiais Ltda., cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado 
executivo bilíngue para o Ministério da Justiça; 

- Contrato n. 30/2014, firmado com a Empresa GVP Consultoria e Produção de Eventos Ltda., cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepcionista e contínuo, para o Ministério da 
Justiça. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Licitação realizada e processo de contratação concluído. Os contratos que contemplavam contratação de mão-de-obra 
terceirizada seguiram as orientações legais quanto a não efetuar contratações de serviços que estejam contemplados no 
rol de atividades abrangidas pelos cargos públicos hora disponibilizados ao Ministério da Justiça. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Foram instruídos novos procedimentos licitatórios e contratações que mantivessem o estrito limite ora disposto. Tais 
procedimentos ocorreram de forma ordinária, sendo sempre instruídos por consultas à Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos, o que facilitou sobremaneira as especificações dos contratos dentro dos limites praticados 
atualmente pela Administração Pública. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

43 201306195 2.3.1.1. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201306195 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 002 
Avaliar a manutenção do Contrato nº 16/2012, tendo em vista a ausência de amparo legal quanto aos dispostos: 
Decreto nº 2.271/1997, combinado com o estabelecido no artigo 6º; §3º da Instrução Normativa - SLTI nº 2/2008; 
artigos 6º, inciso IX, e 40, inciso X da Lei nº 8.666/93, que estabelecem, respectivamente, o Projeto Básico e, vedação 
da fixação do preço mínimo, critérios estatísticos de variação em relação a preços de referência. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística - CGL 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Não é o caso de rever a manutenção Contrato n. 16/2012, pois sua vigência encerrou-se em 07 de outubro de 2013. 
Entretanto, no ano de 2014 foi providenciada nova contratação, que resultou em dois novos contratos, quais sejam: 

- Contrato n. 29/2014, firmado com a Empresa AGIL Serviços Especiais Ltda., cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado 
executivo bilíngüe para o Ministério da Justiça; 
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- Contrato n. 30/2014, firmado com a Empresa GVP Consultoria e Produção de Eventos Ltda., cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepcionista e contínuo, para o Ministério da 
Justiça. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Foram realizadas novas contratações dos serviços em tela, dentro dos limites do Decreto nº 2.271/1997, respeitando o 
contido no recente Acórdão 697/2013-Plenário do Tribunal de Contas da União, bem como as atividades inseridas na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Foram instruídos novos procedimentos licitatórios e contratações que mantivessem o estrito limite ora disposto. Tais 
procedimentos ocorreram de forma ordinária, sendo sempre instruídos por consultas à Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos, o que facilitou sobremaneira as especificações dos contratos dentro dos limites praticados 
atualmente pela Administração Pública. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

44 201306208 2.3.1.5. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201306208 - Nº Constatação: 014 - Nº Recomendação: 001 
Avaliar a manutenção do Contrato nº 16/2012, tendo em vista a permanência de terceirizados exercendo atividades 
impróprias, sob pena de apuração de responsabilidade pelo descumprimento do TCJ e da Portaria nº 31/MP, de 
18/02/2009. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística - CGL 3018 

Síntese da Providência Adotada 
Não é o caso de rever a manutenção Contrato n. 16/2012, pois sua vigência encerrou-se em 07 de outubro de 2013. 
Entretanto, no ano de 2014 foi providenciada nova contratação, que resultou em dois novos contratos, quais sejam: 
- Contrato n. 29/2014, firmado com a Empresa AGIL Serviços Especiais Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo 
bilíngüe para o Ministério da Justiça; 
- Contrato n. 30/2014, firmado com a Empresa GVP Consultoria e Produção de Eventos Ltda., cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepcionista e contínuo, para o Ministério da 
Justiça. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Licitação realizada e processo de contratação concluído. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Foram instruídos novos procedimentos licitatórios e contratações com orientações legais quanto a não efetuar 
contratações de serviços que estejam contemplados no rol de atividades abrangidas pelos cargos públicos hora 
disponibilizados ao Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

45 201306212 2.3.1.9. Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201306212 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001 
Elaborar inventário anual físico-financeiro do imóvel de RIP 4123.00216.500-4. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP 86982 

Síntese da Providência Adotada 
Foi elaborado, em novembro de 2013, o inventário anual físico-financeiro do imóvel de RIP nº 4123.00216.500-4, 
encontrando-se regular o registro no SpiuNet. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A regularização informada foi confirmada em pesquisa realizada junto ao SPIUNET em 20/02/2014. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Por se tratar de providências que foram tomadas em gestões anteriores, não foi possível fazer a análise quanto aos 
pontos positivos e negativos adotados pelo gestor à época. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

46 201306208 2.3.1.11 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva 003413 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201306208 - Nº Constatação: 024 - Nº Recomendação: 001 
Elaborar e divulgar a Carta de Serviço ao Cidadão no âmbito de sua esfera de competência. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Ministro 317 

Síntese da Providência Adotada 
Foi elaborada a Carta de Serviços ao Cidadão, com a posterior disponibilização no Site do Ministério da Justiça na 
internet, qual seja: http://www.justica.gov.br/Acesso/arquivos-anexos/carta-de-servicos-do-mj.pdf. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Carta elaborada e divulgada, a qual está disponível no Site do Ministério da Justiça - MJ na internet. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A Secretaria Executiva do Ministério da Justiça incluiu em seu Planejamento Estratégico a ação de identificar os 
macroprocessos e os respectivos produtos/serviços dos órgãos da Pasta, o que facilitou o levantamento pela 
Coordenação-Geral de Modernização e Administração – CGMA, que concluiu a elaboração da Carta de Serviços ao 
Cidadão do Ministério da Justiça em auxílio ao Gabinete do Ministro, com a consequente divulgação através do Site 
do MJ. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

47 RA nº 201406658 Constatação 1.1.2.1 
Ofício nº 

20288/2014/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
Falhas no planejamento da contratação que ocasionaram morosidade na instalação do objeto adquirido, bem como 
ausência de transparência na cotação de preço dos itens adquiridos. 
Recomendação 1:  
Priorizar a cotação de preços de bens e serviços em itens distintos para aquisição de equipamentos e de sua instalação. 
Para os casos em que tal prática não seja possível, ao realizar pesquisas de mercado para licitação de preços globais, 
solicitar a abertura da proposta de preços, de forma que sejam conhecidos os valores unitários dos itens que compõem 
a aquisição (bem e/ou serviço). 
Recomendação 2:  
No caso de aquisição de produtos importados pelas licitantes, sujeitos a oscilações cambiais, adotar preço referencial 
em moeda estrangeira, viabilizando a pesquisa de mercado. 
Recomendação 3:  
Anexar: a memória de todas as pesquisas de preços, sejam os pesquisados em âmbito governamental ou junto ao 
mercado; as garantias contratuais, ainda que por cópia; os relatórios e resultados das diligências da Unidade junto à 
contratada, na formalização dos processos físicos. 
Recomendação 4:  
Considerar no planejamento das aquisições, fatores como necessidade de obtenção de licenças para instalação do 
objeto licitado; discriminando todos os itens necessários à instalação do objeto e as possibilidades de substituição dos 
mesmos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios/ CGL 86977 

Síntese da Providência Adotada 

Ciência à Secretaria demandante da contratação (SENASP). 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP (área demandante) se manifestou quanto aos apontamentos 
por meio do Memorando nº 1957/2013 - DEPRO/SENASP/MJ, esclarecendo os aspectos técnicos referentes ao 
planejamento da contratação e pesquisa mercadológica do objeto. Sendo que a Coordenação de Procedimentos 
Licitatórios – COPLI/CGL se atém a aspectos essencialmente técnicos da licitação, realizando observações quanto ao 
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planejamento e execução contratual que podem ser ou não atendidas pela área demandante.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A COPLI adota de forma sistemática a prática de que os planos de trabalho/projetos básicos/termos de 
referências/editais sigam o modelo instituído pelo Comitê Estratégico e Técnico de Aperfeiçoamento do Processo de 
Aquisição e Contratação do MJ/Portaria MJ nº 2.867/11 e disponível na INTRANET/MJ, e estes são atualizados 
conforme as alterações na legislação vigente e orientações solicitadas à Consultoria Jurídica. Realiza-se análise crítica 
do Termo de Referências para que a área demandante pondere, justifique, reconsidere tecnicamente as exigências ali 
consignadas no intuito de minimizar problemas na parte externa da licitação e consequentemente na execução 
contratual.  
Por fim, cumpre reforçar que os servidores lotados na Coordenação de Procedimentos Licitatórios – COPLI 
consignaram ciência às informações contidas no referido Relatório de Auditoria. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

48 RA nº 201406658 Constatação 2.1.4.1 
Ofício nº 

20288/2014/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
2.1.4.1 CONSTATAÇÃO  
Reconhecimento de Dispensa de Licitação por servidor que não detém delegação de competência para realização do 
referido ato. 
Recomendação 1:  
Rever os atos de declaração de dispensa e inexigibilidade de licitação praticados no período de 04/09/2012 a 
05/06/2014, e se for o caso, convalidá-los. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Síntese da Providência Adotada 
A Secretaria Executiva, por meio do Memorando nº 370/2014- SE/MJ, de 12 de agosto de 2014, encaminhou consulta 
à Consultoria Jurídica (Conjur) a respeito do assunto. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Por meio do Parecer nº 684/COLIC/CGLEG/CONJUR-MJ/CGU/AGU, a Consultoria Jurídica do Ministério da 
Justiça, pelos argumentos expostos em seu item 9, concluiu que não há qualquer irregularidade nos atos praticados 
pelo ex-Coordenador-Geral de Logística-CGL ou pela ex-Subsecretária de Planejamento, Orçamento e 
Administração-SPOA que demandem qualquer providência com intuito de convalidá-los pelo Secretário Executivo do 
MJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
 O fato de a legislação específica da matéria, Lei 8.666/93, não prever no âmbito de procedimentos de justificação um 
ato específico para “aprovar e declarar atos de dispensas e situações de inexigibilidade” causou dúvidas de 
interpretação do ato em questão.  

 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

49 RA nº 201406658 Constatação 2.1.4.2 
Ofício nº 

20288/2014/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
2.1.4.2 CONSTATAÇÃO 
Contratação de remanescente para prestação de serviços continuados, utilizando mão de obra terceirizada considerada 
imprópria, na área de apoio administrativo e secretariado, em desatendimento a Termo de Conciliação Judicial - TCJ; 
e adoção de Percentual de Referência Salarial - PRS. 
Recomendação 1:  
Não utilizar mão de obra terceirizada para atividades inerentes às de servidor público. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Procedimentos Licitatórios/ CGL 86977 

Síntese da Providência Adotada 
Atualmente, e novamente no esforço de aperfeiçoamento dos serviços acessórios que são necessários a esta Pasta, dois 
novos contratos foram firmados, concebidos sob critérios objetivos e de forma plenamente aderente ao Decreto nº 
2.271, de 1997, e ao TCJ, quais sejam: 
- Contrato n. 29/2014, firmado com a Empresa AGIL Serviços Especiais Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo 
bilíngue para o Ministério da Justiça; 
- Contrato n. 30/2014, firmado com a Empresa GVP Consultoria e Produção de Eventos Ltda., cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepcionista e contínuo, para o Ministério da 
Justiça. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Com o início da vigência dos citados contratos, a gestão e a fiscalização empenharam-se em cientificar e 
compromissar as autoridades responsáveis pelas Unidades desta Pasta atendidas pela execução do contrato, através de 
Termo de Compromisso, a exemplo do Memorando n. 215/2014-GAB/SAL, a orientar expressamente, bem como 
zelar pela fiel observância à proibição de os prestadores de serviços alocados pelas Empresas GVP Consultoria e 
Produção de Eventos Ltda. e AGIL Serviços Especiais Ltda. desenvolverem atividades estranhas às previstas nos 
supracitados contratos, sob pena de responsabilização administrativa daqueles que derem causa ao descumprimento da 
orientação. 
No mesmo sentido, considerando que os objetos dos contratos envolvem a prestação de serviços em diversas unidades 
administrativas de todo o Ministério da Justiça – MJ, o que inviabilizaria a atuação efetiva de um único agente público 
para fiscalizar a execução dos serviços, foram designados co-fiscais em cada uma dessas unidades, com vistas a 
colaborar com o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contratados, por meio dos Memorandos nº 
175 e 176-CGMA/SPOA/SE. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

A correta utilização dos serviços dos terceirizados sempre é fator de atenção quando da contratação desses serviços. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

50 201306208 (CGRH-RA 201306205) 1.1.1.1 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 2: Aprimorar as rotinas internas para o acompanhamento sistemático dos reembolsos, de formar a 
cumprir as disposições contidas no Decreto nº 4.050/2001. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Síntese da Providência Adotada 
A unidade aprimorou as rotinas internas, de forma que, mensalmente, elabora-se planilha constando os valores a 
serem reembolsados, bem como gera-se GRU com código específico de ressarcimento, objetivando facilitar a 
identificação do pagamento no SIAFI, sendo o órgão cessionário notificado, no início do mês subsequente ao 
pagamento, a respeito do montante a ser reembolsado. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Rotinas de trabalho aprimoradas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

O treinamento das novas rotinas de trabalho aos servidores é um fator que pesa na consolidação da tarefa. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva. 

00316 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

51 2008224597 2.1.2.2 Ofício DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 1: Agilizar o processo de ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente pela servidora 
– matrícula SIAPE nº 1474787, apresentando os respectivos comprovantes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Síntese da Providência Adotada 
Em razão da ex-servidora não ter quitado o débito, apesar de inúmeras tentativas, foi solicitada a inscrição dos valores 
recebidos indevidamente na Dívida Ativa, por meio do Ofício nº 248/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 22/07/2014. 
Desta forma, esgotaram-se todas as medidas a serem adotadas no âmbito da CGRH, ficando o processo nº 
08007.004569/2013-19 sobrestado até conclusão das ações a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Inscrição do débito em Dívida Ativa da União. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

A unidade aprimorou os mecanismos de controle para que situações dessa natureza não se repitam 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

52 201108734 (201108875) 3.1.3.1 Ofício nº 22.780/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 001: 
a) Anexar aos processos de ajuda de custo os comprovantes de deslocamentos/mudança de domicílio em caráter 
permanente dos favorecidos e seus dependentes, além dos bilhetes aéreos, nos termos do Acórdão TCU nº 1882/2004 
– Primeira Câmara. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Síntese da Providência Adotada 
 Tendo em vista a não apresentação dos documentos comprobatórios de deslocamento e não quitação da dívida, foi 
solicitada a inscrição dos valores recebidos indevidamente na Dívida Ativa, por meio do Ofício nº 
301/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 19/06/2013. 
Desta forma, esgotaram-se todas as medidas a serem adotadas no âmbito da CGRH, ficando o processo nº 
08007.013432/2011-93 sobrestado até conclusão das ações a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inscrição de débito na Dívida Ativa da União. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

A unidade aprimorou os mecanismos de controle para que situações desta natureza não se repitam. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

53 201203598 (CGRH-RA 201203704) 3.1.2.2 Ofício DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 1: Aperfeiçoar os mecanismos de controle internos administrativos com vista a evitar a inconsistência 
das informações constantes do Sistema SIAPE, bem como agilizar a regularização das impropriedades identificadas. 
Recomendação 2: Agilizar a conclusão da revisão do ato de aposentadoria do servidor de matrícula nº 747742, 
promovendo as medidas necessárias à regularização da situação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Síntese da Providência Adotada 
Recomendação 1: a unidade vem realizando, desde fevereiro de 2014, extração mensal da lista nominal dos servidores 
aposentados e dados das respectivas aposentadorias (código, proporção registrada, cargo e rubrica de pagamento) para 
serem conferidos com a permissão de inativação proporcional atribuída no SIAPE e com o valor integral de provento 
básico pago ao cargo de referência, conforme as tabelas remuneratórias. 
Recomendação 2: esta unidade tinha solicitado informações ao Arquivo Nacional quanto ao tempo de serviço no 
período de julho de 1996 a janeiro de 1997 e de abril de 1997 a março de 1999, pelo Ofício nº 
357/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 19/11/2012, reiterado pelo Ofício nº 187/2014. Todavia, foi computado como tempo de 
serviço o período de 1º/07/1994 a 08/06/1995, em que o servidor esteve em atividade, o que totalizou o montante de 
12.799 (doze mil e setecentos e noventa e nove) dias, ou seja, 35 anos e 24 dias, o suficiente para aposentadoria com 
proventos integrais. 
Assim, em que pese esta CGRH não ter recebido as informações do Arquivo Nacional, a situação funcional do 
servidor foi regularizada.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Revisão do ato de aposentadoria concluída. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

A unidade aprimorou os mecanismos de controle para que situações desta natureza não se repitam. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

54 201306208 (CGRH -RA 201203704) 1.1.3.1 Ofício DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 1: Dispensar maior rigor na análise relativa à solicitação de concessão de ajuda de custo, bem como 
encaminhar à Controladoria-Geral da União comprovante da restituição do valor pago indevidamente ao Servidor de 
Matrícula Siape nº 1747859.  
Recomendação 2: Anexar aos processos de concessão de ajuda de custo os comprovantes de deslocamento de 
servidores e de seus dependentes tais como bilhetes aéreos, comprovantes de permanência dos dependentes o local de 
destino do servidor, providenciando a restituição ao erário da ajuda de custo considerando-se, individualmente, o 
servidor e cada dependente quando não se efetivar o deslocamento para a nova sede no prazo de trinta dias contados 
da concessão, a fim de cumprir o disposto no inciso I do Art. 7º do Decreto nº 4004/001, bem como encaminhar os 
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comprovantes de regularização das situações identificadas nos processos nº 08007.001123/2012-51, 
08007.001870/2012-90 e 00005.000250/2012-41.  
Recomendação 3: Passar a incluir nos processos de concessão de ajuda de custo memória de cálculo detalhando cada 
parcela que compõe o valor a ser pago. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Síntese da Providência Adotada 
Recomendação 1: Em razão do ex-servidor não ter quitado o débito, apesar de inúmeras tentativas, foi solicitada a 
inscrição dos valores recebidos indevidamente na Dívida Ativa, por meio do Ofício nº 631/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 
20/12/2013. 
Desta forma, esgotaram-se todas as medidas a serem adotadas no âmbito da CGRH, ficando o processo nº 
08007.007958/2013-04 sobrestado até conclusão das ações a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
Recomendação 2: Com relação aos processos nº 08007.001123/2012-51 e 00005.000250/52012-41, os servidores 
apresentaram os comprovantes. 
Já com relação ao processo nº 08007.001870/2012-90, a ex-servidora não apresentou os documentos solicitados nem 
efetuou o pagamento dos valores recebidos indevidamente, na forma da Orientação Normativa nº 05/2013. Assim, foi 
solicitada a inscrição do débito na Dívida Ativa, por meio do Ofício nº 222/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 07/07/2014, 
esgotando-se todas as medidas a serem adotadas no âmbito da CGRH, ficando o supracitado processo sobrestado até 
conclusão das ações a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
Recomendação 3: Esta unidade passou a incluir a memória de cálculo nos processos de ajuda de custo. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Rotinas de trabalho aprimoradas e Inscrição de débito na Dívida Ativa da União. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

A unidade aprimorou os mecanismos de controle para que situações desta natureza não se repitam. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

55 201306212 58148 08/08/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva do Ministério da Justiça 3413 

Descrição da Recomendação 
 Adotar providências visando à regularização das Transferências 748654, 749511 e 751687, com prazo de vigência 
expirado registradas no SICONV na situação de Prestação de Contas em Análise, de forma a cumprir o prazo de 
noventa dias, contado da data do recebimento, para realizar a análise da prestação de contas do instrumento. 

 Adotar providências visando à regularização das Transferências com prazo de vigência expirado registradas no 
SICONV na situação de Prestação de Contas em Análise, de forma a cumprir o prazo de noventa dias, contado da data 
do recebimento, para realizar a análise da prestação de contas do instrumento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Síntese da Providência Adotada 
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 As três prestações de contas pendentes foram devidamente analisadas pela equipe responsável pela análise das 
prestações de contas dos instrumentos de repasse da Comissão de Anistia, visando regularizar sua situação. 

 Foi elaborado um plano de redução do passivo de análise de prestação de contas dos instrumentos de repasse da 
Comissão de Anistia, que estabeleceu metas para os meses de abril, agosto e dezembro de 2014, quando se concluiria 
a análise das prestações de contas pendentes. Ao final de 2014, foram cumpridas as metas 1 e 2, referentes à análise de 
5 e 6 transferências, respectivamente. Entretanto, conforme informado à Assessoria de Controle Interno nos relatórios 
bimestrais de acompanhamento, foi necessário estender os prazos de cumprimento da última meta por mais alguns 
meses, tendo em vista alterações na equipe de análise de prestação de contas. Isso implicou na necessidade de 
capacitação, o que levou a alterações no cronograma previsto. Assim, a equipe está realizando as atividades previstas 
na meta 3, referente a 8 transferências, que deverá ser concluída em abril de 2015. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
1. Os convênios nº 748654/2010, 749511/2010 e 751687/2010 encontram-se no SICONV sob a situação sob a 

situação “Prestação de Contas Aprovada”, com fundamento em análise devidamente registrada no referido 
sistema. 

2. As prestações de contas referentes às transferências 748384/2010, 752779/2010, 757323/2011, 756133/2011, 
756122/2011, 756134/2011, 759264/2011, 756135/2011, 756136/2011, 758726/2011, 759269/2011 foram 
analisadas conclusivamente pela Comissão de Anistia. As demais transferências (756166/2011, 756132/2011, 
756137/2011, 756165/2011, 759262/2011, 756164/2011, 759261/2011 e 757324/2011) terão sua análise 
finalizada até 30/04/2015, conforme o planejamento apresentado. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Como ponto positivo, destacam-se as ações de capacitação da nova equipe, que incrementaram significativamente a 
produtividade do setor de análise de prestação de contas. Cabe salientar que a Comissão de Anistia tem envidado 
esforços para capacitar a equipe e reestruturar procedimentos para viabilizar a observância do prazo de noventa dias 
para análise das prestações de contas.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

56 201203008 50407, 50408, 50438, 50439, 50440 - 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Gabinete do Ministro de Estado do Ministério da Justiça 317 

Descrição da Recomendação 
 Aplicar no âmbito da Comissão de Anistia, os artigos 5º e 6º da Lei 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de 
interesses na Administração Pública, criando mecanismos de verificação de impedimentos dos conselheiros, inclusive 
a partir de declaração firmada por estes de não possuírem vínculos com requerentes de anistia ou seus representantes, 
a ser consignada nos processos. 

 Aplicar nos processos de anistia, antes da decisão final, o que dispõe o Art. 3º da Portaria Interministerial nº 447/2002 
(MPOG-MJ), quando for o caso. 

 Designar servidor para acompanhar o desenvolvimento do "SINCA" ou sistema equivalente, definindo pontos de 
controle para fins de validações parciais pela Comissão de Anistia e estabelecimento de prazo para o ingresso do 
mesmo em produção. 

 Implementar rotinas que garantam a distribuição de processos de anistia entre os conselheiros de forma aleatória e 
impessoal, nos temos do art. 11 da Portaria nº 2.523/2008 do MJ. 

 Tendo em vista, o caráter honorífico da função de Conselheiro, abster-se de nomear Conselheiros que possuam ou 
venham a possuir atividade remunerada junto à Comissão de Anistia, como terceirizados, advogados de "anistiandos", 
etc. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Comissão de Anistia 74383 

Síntese da Providência Adotada 
 Em cumprimento à recomendação, a Comissão de Anistia, por meio da Ordem de Serviço nº 04, de 22 de novembro 
de 2013, determinou que fosse incluída nas etapas do fluxo processual de requerimentos de anistia declaração firmada 
por parte dos Conselheiros, afirmando não possuírem impedimentos de relatoria nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei 
12.813/2013. Foi elaborado modelo de declaração utilizada pelos Conselheiros, a ser consignada nos processos. 

 Em cumprimento à recomendação, a Comissão de Anistia, por meio da Ordem de Serviço nº 02 de 08 de novembro de 
2013, determinou que fosse aplicado no fluxo processual de requerimentos de Anistia, o disposto no art. 3º da Portaria 
Interministerial nº 447/2002/MPOG-MJ, que prevê que “Antes da decisão final, os processos de anistia já indeferidos 
por autoridades administrativas serão encaminhados aos respectivos órgãos ou entidades para a apresentação de 
contra-razões.” O procedimento tem sido adotado desde então. 

 Em cumprimento a esta determinação, foi nomeado o servidor da Comissão de Anistia João Alberto Tomacheski, por 
meio do memorando 651/CA/PRESIDÊNCIA, de 06 de novembro de 2013, para acompanhar o desenvolvimento do 
SINCA. 

 Em cumprimento à recomendação, a Comissão de Anistia, por meio da Ordem de Serviço nº 05, de 22 de novembro 
de 2013, determinou que a distribuição de requerimentos de anistia aos Conselheiros se desse por meio de método de 
sorteio. 

 Recomendação cumprida pelo órgão. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram integralmente adotadas, de acordo com o descrito acima. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não houve dificuldades significativas para a implementação das recomendações, que passaram a orientar os 
procedimentos rotineiros da Comissão de Anistia. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

57 201406658 128456 e 128457 13/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Gabinete do Ministro de Estado do Ministério da Justiça 317 

Descrição da Recomendação 
1. Nos editais de seleção de consultores, distribuir a pontuação dos quesitos de forma mais equilibrada, entre os 

quesitos Formação e Experiência Profissional, e de modo que fases como Prova Oral e Trabalho Escrito não 
sejam determinantes no resultado, mantendo-se a preponderância dos critérios objetivos do certame. Aplicar nos 
processos de anistia, antes da decisão final, o que dispõe o Art. 3º da Portaria Interministerial nº 447/2002 
(MPOG-MJ), quando for o caso. 

2. Na definição dos produtos de consultoria em Projetos de Cooperação Técnica Internacional, atentar-se para o fato 
que tais produtos devem se enquadrar como atividades de caráter pontual, não repetidas e/ou periódicas, que 
visem à promoção de aquisição, mudança ou evolução no conhecimento das práticas institucionais, precisando 
para tanto de uma perspectiva e abordagem externa, independente ou detentora de notória e nova competência, 
com caráter imprescindível de inovação.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Comissão de Anistia 74383 

Síntese da Providência Adotada 
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1. Em 17 de julho de 2014, a Comissão de Anistia realizou reunião com a equipe técnica da CGU para discutir 
possibilidades de aperfeiçoamento de seus processos seletivos de consultorias. Ficou acordado o seguinte: (i) Que 
os novos processos de contratação de consultores considerassem a pontuação de formação acadêmica e de 
experiência profissional, cumulativamente, nas etapas posteriores da seleção (redação e entrevista); (ii) No que 
tange à atribuição de pontos entre as fases orais e escritas, que houvesse adequação dos pesos com o intuito de 
evitar subjetividade ou restrição à competitividade; (iii) Que a Comissão de Anistia, ao elaborar novos editais, 
consultasse outras unidades do MJ, com o objetivo de aperfeiçoar os critérios e de estabelecer instâncias de 
revisão externas à contratante. 
Todos os pontos têm norteado as contratações de consultoria subsequentes. 

2. Na mesma reunião, a Comissão de Anistia se comprometeu a seguir zelando pelas características e pressupostos 
da contratação de consultores via Cooperação Técnica Internacional, e aproveitou para enfatizar que todos os 
processos seletivos realizados até então foram precedidos de consulta à Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos, que atestou, em todas as ocasiões, não haver servidor público do quadro permanente do MJ possuidor 
das especializações necessárias para as atividades propostas. As consultorias têm sido contratadas para realizar 
trabalho técnico especializado, agregando conhecimento até então não existente na administração pública. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram integralmente adotadas, de acordo com o descrito acima. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não houve dificuldades significativas para a implementação das recomendações, que passaram a orientar os 
procedimentos rotineiros da Comissão de Anistia para a contratação de consultorias. 

 
10.2.2. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 
Quadro A.10.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 009 – Recomendação 001 
Apurar responsabilidade pela não apresentação da documentação comprobatória das despesas inerentes aos serviços 
subcontratados pela organizadora do evento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Para que haja o ressarcimento, primeiramente, deve-se apurar, dentro do devido processo legal, o fato, a autoria e a 
medida da culpa de cada um, o que esta se materializando com o procedimento iniciado com a instauração da 
Sindicância nº 08804.000019/2012-70, que originou o Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36. 
Ademais, a Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, com vistas a preservar o erário de 
possível dano causado por serviço executado em desacordo, manteve retido crédito da empresa junto a este órgão 
constantes da Nota Fiscal nº 2151 de R$ 24.391,12 e da Nota Fiscal nº 967 de R$ 45.465,75, as quais foram requeridas 
pela Divisão de Documentação – DIDOC/GM para juntada destas ao processo disciplinar. 
Sindicância nº 08004.000019/2012-70 foi instaurada através da Portaria Interministerial nº 021, de 06 de janeiro de 
2012. Sua conclusão acabou por gerar Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36, instaurado 
através da Portaria Interministerial nº 1893 de 03 de maio de 2013. Encontra-se em andamento, em fase de indicação e 
apresentação de defesa para posterior elaboração do relatório final.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 009 – Recomendação 002 
Providenciar o ressarcimento de R$ 2.648,00 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais) pagos a maior relativamente 
ao item 5.2.2 da Proposta OS 872/09-MJ – Coquetel – Tipo 2, faturado ao valor unitário de R$ 30,71 (trinta reais e 
setenta e um centavos), em desacordo com o valor registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 27,40 (vinte e 
sete reais e quarenta centavos). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O atendimento da recomendação em sua plenitude depende da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
08004.000019/2012-70, para que reste evidenciado se foram agentes públicos ou a empresa contratada, ou ainda 
ambos, se for o caso, que causou o dano. Só a partir dessa indicação, será possível iniciar o processo de ressarcimento. 
Aguardando resultado do Processo Administrativo Disciplinar. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 009 – Recomendação 003 
Providenciar o ressarcimento de R$ 36.285,00 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais) pagos a maior 
relativamente ao item 5.2.8 – jantar (opção 3), haja vista que foi faturado o fornecimento de 800 jantares durante 
quatro dias de evento, apesar de o quantitativo efetivamente hospedado ter sido de 505 participantes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Para que haja o ressarcimento, primeiramente, deve-se apurar, dentro do devido processo legal, o fato, a autoria e a 
medida da culpa de cada um, o que esta se materializando com o procedimento iniciado com a instauração da 
Sindicância nº 08804.000019/2012-70, que originou o Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36. 
Ademais, a Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, com vistas a preservar o erário de 
possível dano causado por serviço executado em desacordo, manteve retido crédito da empresa junto a este órgão 
constantes da Nota Fiscal nº 2151 de R$ 24.391,12 e da Nota Fiscal nº 967 de R$ 45.465,75, as quais foram requeridas 
pela Divisão de Documentação – DIDOC/GM para juntada destas ao processo disciplinar. 
Sindicância nº 08004.000019/2012-70 foi instaurada através da Portaria Interministerial nº 021, de 06 de janeiro de 
2012. Sua conclusão acabou por gerar Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36, instaurado 
através da Portaria Interministerial nº 1893 de 03 de maio de 2013. Encontra-se em andamento, em fase de indicação e 
apresentação de defesa para posterior elaboração do relatório final. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.10 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística  3018 

Descrição da Recomendação 
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Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 009 – Recomendação 005 
Adotar providência no sentido de rever a forma de cálculo adotada pela empresa promotora do evento, com relação 
aos itens de sua Proposta, OS 987/09-MJ, em que foi aplicado a fórmula hora/dia em desacordo com o Termo de 
Referência que estabelecia a cotação do valor por hora, a exemplo dos itens 3.22, 3.26 e 4.28 da citada Proposta, 
providenciando o ressarcimento de R$ 31.338,00 pagos a maior. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Para que haja o ressarcimento, primeiramente, deve-se apurar, dentro do devido processo legal, o fato, a autoria e a 
medida da culpa de cada um, o que esta se materializando com o procedimento iniciado com a instauração da 
Sindicância nº 08804.000019/2012-70, que originou o Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36. 
Ademais, a Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, com vistas a preservar o erário de 
possível dano causado por serviço executado em desacordo, manteve retido crédito da empresa junto a este órgão 
constantes da Nota Fiscal nº 2151 de R$ 24.391,12 e da Nota Fiscal nº 967 de R$ 45.465,75, as quais foram requeridas 
pela Divisão de Documentação – DIDOC/GM para juntada destas ao processo disciplinar. 
Sindicância nº 08004.000019/2012-70 foi instaurada através da Portaria Interministerial nº 021, de 06 de janeiro de 
2012. Sua conclusão acabou por gerar Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006644/2013-36, instaurado 
através da Portaria Interministerial nº 1893 de 03 de maio de 2013. Encontra-se em andamento, em fase de indicação e 
apresentação de defesa para posterior elaboração do relatório final.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.11 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 224060 – Nº Constatação: 016 – Recomendação 003 
Adotar medidas visando dar cumprimento ao contido na Orientação Normativa/AGU n º 4, de 01/04/2009 (DOU de 
07/047/2009, S. 1, p.13) no que se refere a: “A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento 
da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração 
da responsabilidade de quem lhe der causa”. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Foi concluída a Sindicância Investigativa em 05/05/2012, e através dos Despachos Ministeriais nº 1714 e nº 1715, 
ambos de 19/10/2012, porém deu-se à reinstalação e determinação de PAD. Compete-nos informar que as rotinas 
operacionais estão ajustadas de modo a cumprir integralmente a Lei 4.320/64 e demais legislações vigentes. 
Aguardando resultado do Processo Administrativo Disciplinar. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.1.1.13 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
Nº OS: 201108715 – Nº Constatação: 015 – Recomendação 001 
Instaurar procedimento apuratório de responsabilidade contra a prática lesiva aos cofres públicos pela efetivação de 
despesas sem prévio procedimento licitatório e prévia emissão de empenho. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Esta em atividade procedimento de apuração na Assessoria de Assuntos Disciplinares do Gabinete do Ministro da 
Justiça.  
Informações da Assessoria de Assuntos Disciplinares: 
Sindicância nº 08008.002180/2009-42, instaurada pela Portaria Ministerial nº 032, de 06 de janeiro de 2012. 
Reinstaurada a Sindicância com o nº 08001.003788/2013-31, através da Portaria Ministerial nº 1040, de 22 de março 
de 2013. 
Fase atual: 
Através do Despacho Ministerial nº 1273, de 06 de novembro de 2013 foi determinada a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar que se encontra no aguardo da formação da Comissão. 
Foi ainda instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 08001.006647/2013-70 através da Portaria nº 1896, de 
03 de maio de 2013, encontrando em fase de diligencias. 
Aguardando resultado do Processo Administrativo Disciplinar. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A Coordenação de Contratos trabalha concomitantemente com a Coordenação de Execução Orçamentária para que 
todos os contratos firmados tenham a efetiva cobertura orçamentária a fim de evitar pagamentos indevidos e abertura 
de Processos Administrativos. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 
Nota Técnica nº 

968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 
2.1.1.22 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística  3018 

Descrição da Recomendação 
Nº 201203703 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 001 
Proceder ao ressarcimento referente a valores pagos a maior à contratada no montante de R$ 1.274.640,16 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Por intermédio do Oficio n° 708/2012-COEFIN/CGL, de 20 de dezembro de 2012, foi dado conhecimento à empresa 
de equívoco identificado na planilha de preços do contrato no que diz respeito ao cálculo em duplicidade do km 
excedente, conforme esclarece a Nota Técnica da Divisão de Contratos, que detalha e demonstra o referido equívoco, o 
qual resultou em um novo valor final a ser ressarcido ao erário cuja monta é de R$ 2.460.367,74 (dois milhões 
quatrocentos e sessenta mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos); 
O Termo de Parcelamento Administrativo no valor de R$ 2.460.367,74 (dois milhões quatrocentos e sessenta mil 
trezentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), foi devidamente assinado entre as partes interessadas e 
teve sua eficácia com a publicação no Diário Oficial da União n° 09, do dia 14 de janeiro de 2013. 
Quanto à aplicação das penalidades, considerando que a empresa descumpriu o avençado em cláusula contratual 
quando disponibilizou força de trabalho em quantitativo inferior ao previsto, a CGL iniciou procedimento 
administrativo através do Memorando n° 276/2012-COEFIN, instrumentalizado por meio do Processo nº 
08008.004904/2012-98.  
O parcelamento da dívida foi realizado em 60 prestações mensais, e está sendo devidamente paga, estando em 
31/12/2014 em sua 29ª parcela, conforme Temo de Parcelamento Administrativo de Créditos, de 08/01/2013, acostado 
aos Autos nº 08008.000989/2012-35. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
O procedimento de ressarcimento só foi possível após a finalização do processo administrativo relativo à devolução de 
valores, haja vista a necessidade de apuração de montante devido e do real descumprimento contratual, o que, 
consequentemente, implicou na dimensão da sanção a ser aplicada. Registre-se que a dimensão do descumprimento 
também foi objeto de ampla defesa e contraditório no procedimento ordinário de aplicação de penalidades. Com a 
abertura de prazo para ampla defesa da empresa, depois de esgotadas todas às instâncias administrativas para recursos, 
confirmou-se o efetivo descumprimento contratual e o decorrente valor a ser ressarcido. Esse valor foi ratificado pela 
empresa quando a mesma solicitou o parcelamento da dívida. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva 3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

08 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.3.1.8 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística  3018 
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Descrição da Recomendação 
Nº 201306195 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 001 
Tratar tempestivamente os processos nos 08005.000873/2012-26 e 08000.017584/2012-14 relativos à apuração de 
responsabilidade dos agentes públicos que deram causa ao pagamento em atraso, decorrente da ação ou omissão, sob 
pena de perda de prazo decadencial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Sindicância nº 08005.000873/2012-26 foi instaurada através da Portaria Ministerial nº 274, de 28 de janeiro de 2013 
que através do Despacho Ministerial nº 1090, de 20.09.2013 gerou a instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 08001.014595/2013-13, através da Portaria Ministerial nº 3195, de 07.10.2013, estando em fase de 
instrução do processo. 
Foi ainda instaurada a Sindicância nº 08000.017584/2012-14, através da Portaria Ministerial nº 276, de 28.01.2013 
tendo gerado a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 08000.017584/2012-14, instaurado através da 
Portaria Ministerial nº 3040, de 23.09.2013, estando atualmente sob análise por parte da CONJUR/MJ visando 
embasar a decisão do Ministro da Justiça. 
Abertura do processo de apuração de responsabilidade. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 Nota Técnica nº 968/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 2.3.1.8 Ofício nº 11848/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
Nº 201306195 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 002 
Proceder ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, no montante de R$ 
14.647,88, sem prejuízo dos pagamentos indevidos porventura existentes desde o início do contrato. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Eventual ressarcimento somente poderá ser efetivado após as conclusões das sindicâncias investigativas, Portarias nº 
274 e nº 276. 
Aguardando resultado da sindicância. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Ponto negativo: a abertura do processo de apuração é oneroso e demorado, e quando o Processo Administrativo 
Disciplinar é instaurado o servidor envolvido muitas vezes não se encontra lotado na unidade onde ocorreu o 
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problema ou até mesmo já saiu do Ministério da Justiça. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Executiva  3413 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 RA nº 201406658 Constatação 2.1.3.1 
Ofício nº 

20288/2014/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Coordenação Geral de Logística 3018 

Descrição da Recomendação 
2.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
Execução de despesa sem prévio empenho. 
Recomendação 1:  
Providenciar os demais encaminhamentos relativos à apuração de responsabilidade conforme o contido no Despacho 
nº 94/2014-COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, de 07/07/2014, que encaminha o processo nº 08008.000398/2009-62 para 
Coordenação-Geral de Logística. 
Recomendação 2:  
Assegurar cobertura orçamentária aos contratos firmados a fim de cumprir ao disposto no art. 60, caput, Lei 4.320/64, 
e, ainda, do art. 24 do Decreto nº 93.872/86. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Logística 3018 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Coordenação-Geral de Logística-CGL, dando continuidade aos encaminhamentos iniciados pela COEFIN/CGL, de 
acordo com o contido no Despacho nº 94/2014-COEFIN/CGL/SPOA/SE/MJ, de 07/07/2014, encaminhou à 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração deste Ministério da Justiça o Despacho nº 1531/2014-
CGL/SPOA/SE/MJ, sugerindo a abertura de procedimento para apuração de responsabilidade a quem deu causa ao 
fato objeto da presente Recomendação, que por sua vez, o Subsecretário encaminhou à Secretaria Executiva com 
vistas ao Gabinete do Ministro para fins de instauração de procedimento administrativo adequado para a referida 
apuração de responsabilidade.  
Aberto processo 08001.011723/2014-40, o qual encontra-se em análise na Consultoria Jurídica, na Coordenação de 
Assuntos Disciplinares do Gabinete do Ministro,  sobre a demanda de abertura de apuração de responsabilidade. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
A Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira/COEFIN, por meio da implantação do uso de 
planilha de controle de empenhos pela Divisão de Execução Orçamentária Financeira/ DIOF, vem assegurando a 
cobertura orçamentária aos contratos celebrados, visando evitar a realização de despesas sem prévio empenho. 
Dessa maneira, objetivando cumprir o disposto nos artigo 60, caput, da Lei 4.320/64, e artigo 24, do Decreto nº 
93.872/86, a utilização dessa ferramenta possibilita que o saldo contratual tenha cobertura. Além disso, no tocante às 
anulações de empenho, só serão permitidas/efetuadas com a prévia anuência da autoridade competente e responsável 
por aquela autorização contratual, assim como é realizado nos procedimentos de Restos a Pagar-RAP.   

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva. 

00316 

Deliberações do OCI 
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Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item RA Comunicação Expedida 

11 201203598  (CGRH-RA 201203704) 1.2.1.1 Ofício DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Recomendação: 
Recomendação 001: Aperfeiçoar as rotinas de acertos financeiros, em especial os relativos a devolução de 
adiantamento de férias, decorrentes de exoneração de cargo comissionado de servidor sem outro vínculo com a 
Administração Pública ou de retorno ao órgão de origem de servidor que se encontrava à disposição do Ministério da 
Justiça ou de outro órgão cuja gestão de pessoas esteja a cargo da Coordenação-Geral de Recursos Humanos-
CGRH/SPOA/SE/MJ. 
Recomendação 002: Adotar as providências necessárias à restituição ao Erário pelos servidores de Matrículas Siape 
nºs 1540843, 1523816 e 1494826. 

Providências adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Justificativa para o seu não cumprimento 
Recomendação 1: Mensalmente, todos os processos de processos de exoneração ou desligamento de servidores são 
analisados, de forma a proceder ao devido acertos financeiros, incluindo os relativos a adiantamento de férias. Em caso 
de saldo negativo, são tomadas as providências de reposição ao Erário, na forma da Orientação Normativa nº 05/2013. 
Recomendação 2: SIAPE nº 1540843 e nº 1494826: Houve manifestação nos processos 08007.013236/2012-08 e 
08007.013232/2012-11 de que as reposições ao Erário haviam alcançado decadência administrativa. Todavia, em face 
de entendimentos de que dívida com a União não prescreve, os processos estão sendo reanalisados. 
 - SIAPE nº 1523816: os valores recebidos indevidamente foram incluídos na folha de pagamento da Advocacia Geral 
da União (órgão de origem da servidora), no período de março a abril de 2014, tendo sido quitada a dívida. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
Gestor 

A unidade aprimorou as rotinas de trabalhos, para que situações desta natureza não se repitam. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva. 

00316 

Deliberações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item RA Comunicação Expedida 

12 201203598 (CGRH-RA 201203704) 3.1.2.1 Ofício DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Recomendação: 
Recomendação 1: Reiterar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a consulta formulada a fim de que seja 
esclarecido o posicionamento da Administração Pública a respeito da matéria em análise, efetuando os ajustes nas 
aposentadorias em comento, se necessários. 

Providências adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Justificativa para o seu não cumprimento 
     O pedido de orientação junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi reiterado pelos Ofícios nº 
256/2012/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 22/08/2012, nº 376/2013/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 27/08/2013, nº 
186/2014/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 05/06/2014 e nº 376/2014/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 10/06/2014. Todavia, até a 
presente data não houve manifestação do Órgão Central do SIPEC. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
Gestor 
Considerando tratar-se de um ato administrativo de um órgão extinto (que produziu efeitos financeiros à época), há 
necessidade de orientação do Órgão Central do SIPEC, razão pela qual foi enviado àquele órgão o processo nº 
28210.003551/91-06 da servidora matrícula SIAPE nº 0748070, em janeiro de 2011. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva 

00316 

Deliberações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item RA Comunicação Expedida 

13 201203598 (CGRH-RA 201203704) 4.1.2.3 Ofício DSSEG/DS/SFC/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 000316 

Descrição da Recomendação: 
Recomendação 1: Aprimorar os mecanismos de controle no que se refere aos registro efetuados no SIAPE, agilizando 
os acertos necessários no cadastro da servidora de matrícula nº 6041019, bem assim na respectiva folha de pagamento. 

Providências adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 00316 

Justificativa para o seu não cumprimento 
    A servidora de matrícula nº 6041019, após ser cientificada da percepção indevida da vantagem e da necessidade de 
restituição ao Erário dos valores percebidos indevidamente, fez sua defesa invocando o principio da decadência. Sendo 
assim, foi solicitada manifestação da Consultoria Jurídica deste Ministério, que reconheceu a referida decadência, uma 
vez que se passaram mais de 5 (cinco) anos desde a concessão da vantagem que gerou efeitos financeiros. 
     Os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional da União da 1ª Região – PRU-DF, por meio do Ofício nº 
248/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 23/08/2012, para conhecimento e manifestação, considerando que a Administração 
Pública não pode mais anular o ato concessório, ainda que eivado de vício, depois de transcorridos 5 anos, previsto no 
art. 54 da Lei nº 9.784/1999, tendo sido reiterada a solicitação de manifestação por parte daquele órgão por meio do 
Ofício nº 189/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 06/06/2014. 
     Recentemente, esta CGRH recebeu a resposta da PRU-DF, a qual está sendo analisada. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
Gestor 
    Em face de todos elementos apontados, houve necessidade de pronunciamento de órgão competente para orientar a 
CGRH como proceder no presente caso. 

 
10.3.  Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93 
 
10.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 
 
Quadro A.10.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, 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 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 
Financeir

o 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 1 
Entregaram a DBR 0 0 1 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 
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Cargos Eletivos 
Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 157 163 267 
Entregaram a DBR 157 163 267 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Controle da CARH/CGRH. 
 
10.3.2.  Situação do Cumprimento das Obrigações  
 

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. 

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. 

Cabe mencionar que 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). 

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 das unidades consolidadas, 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. 

Ressalta-se, ainda, que a CGRH 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 
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dos órgãos de controle interno e externo para fins de análise da evolução patrimonial do agente 
público.  

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 guardadas em 
local com acesso restrito. Já os formulários de autorizações de acesso são guardados em pastas, que 
também são arquivadas nesse local. 
 
10.4. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 
 
Quadro A.10.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014 

Casos de dano 
objeto de 
medidas 

administrativas 
internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 
Não instauradas Instauradas 

        
Dispensadas   Não remetidas ao TCU 
Débito 
< R$ 
75.000 

 

Prazo         
> 10 
anos 

Outros 
Casos* 

 

Arquivamento Não enviadas 
> 180 dias do 
exercício 

instauração* 

Remetidas 
ao TCU 

 
Recebimento 

Débito 
Não 

Comprovação 

Débito 
<  R$ 
75.000 

                3 

 
              Atualmente, a gestão da fase interna das Tomadas de Contas Especiais - TCEs é realizada 
em uma estrutura com três computadores e o mesmo quantitativo de servidores, destinados a 
elaborar relatórios finais a serem enviados a CGU, efetuar o registro contábil do(s) responsável(eis) 
pelo débito apurado, bem como verificar o cálculo do débito e efetuar a baixa contábil, pelo 
recebimento ou cancelamento do débito.  
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar informações referentes à elaboração e à 
fidedignidade das informações contidas nas demonstrações contábeis e à implementação de 
sistemática de apuração de custos, bem como mostrar o acompanhamento e a implementação dos 
novos critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público. As informações contidas neste capítulos referem-se ao item 12 da Portaria TCU nº 
90/2014, subitens 12.1 a 12.8, também renumerados. 

O subitem 11.1 traz demonstra medidas para adoção de critérios e procedimentos 
estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para tratamento 
contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e 
mensuração de ativos e passivos. 

O subitem 11.2 faz uma demonstração sucinta do estágio de desenvolvimento e da sistemática 
de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, bem como dos bens e 
serviços resultantes da atuação das unidades. 

O subitem 11.3 contempla informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial das unidades que compõem o presente  Relatório de 
Gestão. 

Já o subitem que traz a declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada 
responsável por executar contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI, abordado na Portaria TCU nº 90/2014 como subitem 12.4, encontra-se 
relacionado no Anexo III deste relatório. 
 Por fim, cabe ressaltar que os subitens 12.5 a 12.8 não se aplicam à natureza da UJ. 
 
11.1. Medidas Adotadas para a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

 
Registra-se que, observados os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e 16.10, que 

estabelecem critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da 
exaustão, bem como para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio 
de entidades do setor público, respectivamente, embora o sistema tenha disponível o módulo de 
depreciação e avaliação (chamado de reavaliação), o Ministério da Justiça tem utilizado apenas o 
módulo de depreciação, com o método das quotas constantes para seu cálculo. 

De acordo com a NBC T 16.9, a vida útil econômica do ativo deve ser definida com base em 
parâmetros e índices admitidos em norma ou laudo técnico específico do órgão. Atualmente, o 
sistema utiliza a vida útil conforme a macrofunção 020330 do Tesouro Nacional, que define de 
forma clara como devem ser realizados os procedimentos, vidas úteis e residuais para as contas. 
Porém, o órgão pode definir a vida útil, caso tenha laudo próprio, ou com base em outros 
parâmetros, caso em que deverá haver justificativa, se encontradas divergências com o documento 
supra citado. 

Referente às taxas utilizadas para os cálculos, o sistema realiza cálculos com base na vida útil 
e valor residual definido para cada conta, conforme aprovado pelo cliente dos parâmetros da 
macrofunção. A vida útil deprecia a cotas constantes as taxa de cada conta. Por exemplo, um bem 
de R$ 1000,00, com vida útil de 60 meses e taxa de 10% de residual, depreciará R$ 15,00 até o 
limite de R$ 60,00, que será seu resíduo. 

Quanto à metodologia utilizada para avaliação, trabalha-se com lançamentos de entradas, 
transferências e saídas. Estas são computadas mensalmente em contas de resultados, cujos valores 
estão discriminados em relatórios, no demonstrativo da informação do valor de aquisição, saídas do 
estoque e transferências, baixas, depreciações, reduções e reavaliações. Ainda para ajuste de valores 
por avaliação, o sistema possui modulo de avaliação (reavaliação). A metodologia é aplicada pelo 
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órgão: a macrofunção estabelece que o órgão deverá buscar os valores em pesquisas e métodos 
próprios. Ainda assim, deve eleger comissão para realização da atividade. Sistemicamente, o 
Automation System of Inventory – ASI (Sistema de Automação de Inventário) receberá os valores 
mensurados e incorporará estes conforme necessidade do cliente. 

A utilização dos critérios contidos nas referidas normas impactam positivamente sobre os 
resultados observados, uma vez que o sistema dispõe de relatórios gerenciais contendo as 
informações referentes a depreciação, tanto de forma sintética (resumo das contas e suas 
depreciações) quanto de forma analítica (bem a bem), permitindo ao gestor uma visualização 
detalhada da depreciação de cada bem existente no órgão que esteja depreciando. Possui ainda 
consultas e relatórios de avaliação que podem ser utilizados na mensuração do resultado apurado no 
exercício. 
 
11.2. Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas 

 
O Ministério da Justiça vem, ao longo dos últimos anos, trabalhando no sentido de empregar 

novas rotinas e ferramentas que visem melhorar sua atuação e prover serviços aos cidadãos com 
maior qualidade, celeridade e efetividade, como a adoção do Comitê de Governança 
Administrativa, por meio da Portaria Ministerialnº590/2014 e implementação de boas práticas de 
gestão. Com efeito, em 2014, iniciaram-se tratativas efetivas para implementação da Setorial de 
Custos no âmbito do MJ. 

 Em meados de abril de 2014, com a nomeação de novos servidores e retorno de servidores 
cedidos a outros órgãos, viabilizou-se a estruturação de uma equipe composta por três contadores, 
um administrador e um economista. Ainda em abril, realizou-se a primeira reunião entre Ministério 
da Justiça e Secretaria do Tesouro Nacional - STN com o objetivo central de apresentar as etapas as 
quais este ministério deve desempenhar para a estruturação da Setorial de Custos.  

Com a equipe já atuando na estruturação da Setorial, foi possível, a partir da reestruturação 
institucional do MJ ocorrida no meio do ano de 2014, efetivar alteração no Regimento Interno da 
Secretaria Executiva do MJ (Portaria nº 1.370/2014) para incluir as atividades de custos do Governo 
Federal, como descrito abaixo:  

 
Art. 1º A Secretaria Executiva, órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, a que se 
refere o art. 2 º, inciso I, alínea “b” do Anexo I do Decreto n º 6.061, de 15 de março de 2007, tem por 
finalidade: 

 [...] 
 II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de 
planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, de informação e 
informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de transparência e acesso a informações, no 
âmbito do Ministério; e 

  [...] 
 Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel de órgão setorial dos Sistemas 
de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Organização em Modernização Administrativa 
- SOMAD, de Administração de Recursos da Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - 
SISG, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal,de Custos do Governo 

Federal e de Administração Financeira Federal, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração a ela subordinada.(grifamos) 

  [...] 
 Art. 67 À Coordenação-Geral de Planejamento Setorial compete: 
 [...] 
 XIV - coordenar, acompanhar e disseminar o sistema de custos do governo  federal e prestar 

apoio, assistência e orientação na elaboração de relatórios  gerenciais do Sistema de Informações 

de Custos – SIC das unidades administrativas e entidades subordinadas do Ministério da Justiça. 

(grifamos) 
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 Dentre as ações da Setorial, também há estudo para elaboração de modelo de portaria 
específica para a delimitação das atividades da setorial de custos. 

A estruturação da setorial de custos, até o momento, está centrada nas seguintes atividades: 
i) treinamento da equipe nos Sistemas Estruturantes do Governo Federal e no Sistema de 
Informações de Custos – SIC; ii) formulações de pesquisas e estudos de caso; iii) reuniões com a 
STN e visitas técnicas a Órgãos do Executivo que já possuem setorial de custos em pleno 
funcionamento. 

Como primeira etapa dos trabalhos de apuração de custos e visando obter compreensão das 
funcionalidades e potencialidades do SIC, a Setorial de Custos realizou pequeno estudo piloto em 
conjunto com o Departamento Penitenciário Nacional, buscando estabelecer, dentro de critérios 
estabelecidos, o custo de uma vaga ocupada no Sistema Penitenciário Federal, composto por quatro 
penitenciárias. Os resultados obtidos estão sendo validados no âmbito do DEPEN. 

Visando comunicar a todas as unidades, servidoras e servidores e colaboradoras e 
colaboradores do Ministério da Justiça a implantação da setorial de custo,foi realizado em outubro 
de 2014 o “Encontro sobre Sistema de Informações de Custos do Governo Federal – Implantação 
no Ministério da Justiça”, no qual foram apresentados conceitos, diretrizes e experiências do 
sistema de custos do governo federal. O evento contou com a participação do ex-ministro do 
Planejamento, Nelson Machado. A iniciativa também buscou sensibilizar a alta gestão do ministério 
para a importância da apuração de custos para melhoria da gestão dos recursos públicos disponíveis, 
uma vez que o Secretário Executivo do Ministério da Justiça participou do evento. 

A equipe da Setorial de Custos tem o desafio de disseminar a informação de custos no MJ, 
salientando a importância para a gestão, em especial das áreas estratégicas que executam suas 
atividades diretamente nos sistemas estruturantes, para que juntos possam contribuir no constante 
aperfeiçoamento de dados sobre o assunto. Em contrapartida, pretende-se atender às demandas das 
áreas na elaboração de relatórios que subsidiem a decisão de controle dos custos. 

Faz parte desse processo de implantação da Setorial de Custos do MJ, no âmbito de suas 
diversas unidades jurisdicionadas, a criação de Seccionais de Custos que, vinculadas à Setorial, 
serão responsáveis pelos trabalhos em cada uma dessas unidades. 

Neste contexto, o MJ ainda não estabelece rotina de apuração de custos, visto a falta de 
maturidade percebida quando do início dos trabalhos da Setorial. Esforços têm sido empenhados 
para que, ao longo do próximo exercício, seja possível operacionalizar sistemáticas de apuração de 
custos, pretendendo-se iniciar esse processo no âmbito da Secretaria Executiva, por meio da 
Coordenação Geral de Logística, a fim de estabelecer critérios e práticas de alocação de custos 
incorridos, especialmente de despesas discricionárias de manutenção. Somente assim será possível 
perceber impactos e resultados da gestão de custos no desenvolvimento das políticas públicas do 
ministério e fornecer relatórios de custos com informações suficientemente acuradas que 
possibilitarão auxiliar os dirigentes na tomada de decisão.   
 
11.3. Conformidade Contábil 
 

Conforme descrição constante no Manual Siafi, macrofunção código 02.03.15, “a 
Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na 
certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – Siafi.” 

No âmbito do Ministério da Justiça e órgãos vinculados, o processo de verificação da 
Conformidade Contábil é de competência do Coordenador de Contabilidade, profissional 
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, em dia com 
suas obrigações profissionais, lotado na Setorial Contábil de Órgão Superior e devidamente 
credenciado no sistema Siafi para este fim.   



317 

 

Cabe ressaltar que a segregação de funções está devidamente preservada, visto que o 
Coordenador de Contabilidade não executa atividades de execução orçamentária, financeira e 
patrimonial na esfera do Ministério da Justiça e órgãos vinculados. 

Considerando a estrutura do Ministério da Justiça, compete ao Coordenador de Contabilidade 
o registro de Conformidade Contábil dos Órgãos vinculados e suas respectivas unidades Gestoras: 
  
Setorial Contábil de Órgão Superior: 30000; 30108; 30202; 30205; 30211; 30802; 30905; 30907; 
30911; 30912 
Setorial Contábil das UGS: 200001; 200005; 200006; 200025; 200094; 200242; 200246; 200247; 
200248; 200323; 200324; 200325; 200330; 200331; 200332; 200333; 200400; 200401; 200600; 
200601; 200602; 200603. 
Setorial Contábil dos Órgãos: 30.000; 30802; 30905; 30907; 30911 e 30912. 
 

A quantidade de ocorrências em cada uma das classificações registradas na Conformidade 
Contábil das Unidades Gestoras subordinadas ao Ministério da Justiça, ao longo do exercício de 
2014, está demonstrada na tabela a seguir: 

 
Tabela 24: Quantidade de Ocorrências por Classificação 

Ocorrências 
Quantidades 

Meses 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

315 – Falta/Restrição Conformidade 
Registro de Gestão 

0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 1 10 

608 – Saldo Invertido Ativo Circulante 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 7 
634 – Falta Avaliação Bens Móveis 
/Imóveis/Intangível/Outros 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

640 – Saldo Contábil Bens Móveis 
Não Confere C/RMB 

1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

642 – Falta/Evolução Incompatível 
Depreciação Ativo Imobilizado 

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

656 – Convênios a Comprovar com 
Data Expirada 

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 

657 – Convênios a Aprovar com Data 
Expirada 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 

659 – Convênios a Liberar Expirados 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 
664 – Termo de Parceria a Liberar com 
Vigência Expirada 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

665 – Termo de Parceria a Comprovar 
com Vigência Expirada 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

668 – Acordo Coop. Técnica a 
Comprovar – Data Expirada 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

670 - Acordo Coop. Técnica a Liberar 
– Data Expirada 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

674 – Saldo Alongado/Indevido 
Contas Transitórias Pass. Circulante 

2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 12 

697 – Saldo Invertido – Passivo 
Compensado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

738 – Saldo Invertido Contas-
Correntes 

0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 1 11 

Total Geral 8 7 8 8 9 14 6 14 9 11 9 9 112 
Fonte: SIAFI 

 
Dentre as ocorrências elencadas, permanecem sem regularização as seguintes: 

a) Ausência de registro de Reavaliação dos Bens Móveis adquiridos antes de 2010 – Código 634 na 
UG. 200005  
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Justificativa pela não regularização:  

UG 200005 - foi publicada Portaria nº 7, de 29 de dezembro de 2014, no Boletim de Serviço 
nº 202, que refere-se à Comissão Especial, para proceder Avaliação, Reavaliação e Alienação do 
Acervo Patrimonial do Ministério da Justiça, para dar início aos trabalhos de reavaliação. 
b) Convênios, Acordo Coop. Técnica nas situações de a Comprovar, a Liberar, a Aprovar com Data 
Expiradas – Códigos 668; 670; 657 e 659 nas UGs. 200001 e 200005; 
 
Justificativa pela não regularização: 

UG 200001 - as ocorrências 668 e 670 referem-se ao Projeto de Cooperação Técnica 
internacional 914BRA3042 – “Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas 
que conformam Percurso Social Formativo do PRONASCI”, celebrado com a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, com duração inicial até 
11/12/2012, posteriormente prorrogada até 30/07/2014, atualmente em fase de preparação da 
prestação de contas final. 

UG 200005 – a Secretaria Executiva, por meio da CGL, presta, apenas, auxílio operacional 
em emitir Nota de Empenho, repasse financeiro e registros dos atos administrativos de prestação de 
contas dos órgãos que celebram os convênios (no caso, SRJ e SNJ). 

A SRJ possui convênios em fase de prestação de contas final com data expirada para análise. 
Em razão do número de servidores para análise técnica frente ao estoque das prestações de contas 
final, até a presente data não foi possível realizar análise conclusiva de todas as prestações. Cabe 
mencionar novamente a criação do Grupo de Trabalho para sanear passivos de prestação de contas 
de convênios.  

Já no âmbito da SNJ, frente ao mesmo cenário (número de servidores e quantitativo de 
processos de prestação de contas), foram realizadas algumas capacitações internas para reduzir o 
passivo, além da participação no Comitê de Monitoramento da Gestão de Convênios – COMGEC. 

Cabe observar que as demais ocorrências, em geral, são sanadas no mês subsequente, 
inclusive aquelas registradas em dezembro de 2014. Todavia, podem se repetir ao longo do ano.    
 
  



Não se aplica.
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados esperados e as atividades desenvolvidas no âmbito do Ministério da Justiça no 

ano de 2014 estiveram em consonância com os norteadores institucionais definidos pelos dirigentes 

das diversas áreas do MJ. Em torno de objetivos comuns e com foco na melhoria dos serviços 

prestados à sociedade, o MJ implementou ações com o intuito de qualificar e ampliar sua atuação. 

No âmbito da Secretaria Executiva, foram envidados esforços no sentido de auxiliar na gestão 

estratégica do Ministério da Justiça. Neste sentido, foi dado início em 2014 ao processo de 

elaboração do Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, com o apoio da Coordenação-Geral de 

Planejamento Setorial e acompanhado pelo Comitê de Governança Estratégica – CGE. Tal instância 

de governança institucional é composta por membros da alta gestão, responsável por pensar 

diretrizes estratégicas, promover o alinhamento do planejamento aos planos de governo e às ações 

das unidades internas de apoio, além de monitorar o planejamento estratégico do MJ. 

Além disso, com o intuito de facilitar o acesso às informações nas instâncias administrativas, 

aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de processos no âmbito do MJ, foi instituído, 

em 2014, o Sistema Eletrônico de Informação – SEI. O novo sistema, desenvolvido originalmente 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e adotado recentemente pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão como o sistema básico para o desenvolvimento do Processo 

Eletrônico Nacional (PEN), deverá trazer uma economia considerável no consumo de papel, bem 

como tornar mais segura e eficiente a tramitação de documentos na esfera administrativa do MJ. 

A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, por sua vez, por ter se apresentado como 

gargalo no atingimento dos objetivos propostos pelo MJ, passou em 2014 por uma grande mudança 

organizacional, destacando-se as mudanças do corpo gerencial, os altos investimentos em 

infraestrutura, o acolhimento de novos servidores e a adoção de novo modelo de desenvolvimento 

de sistemas, em busca da melhoria contínua dos serviços de TI. 

Já a Coordenação-Geral de Recursos Humanos envidou esforços para fazer cumprir o seu 

papel, objetivando não só a melhoria da qualidade de vida dos que integram o Ministério da Justiça, 

como também, o aprimoramento das rotinas administrativas. Neste viés, em 2014, foram efetivados 

os provimentos dos cargos efetivos em virtude da realização de concurso público, os quais supriram 

parte das demandas das unidades do MJ. Também em 2014 foi dado início ao processo de 

transferência da gestão de pessoas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

hoje sob a responsabilidade do MJ, para aquele órgão. Por fim, foi realizado um diagnóstico para 

subsidiar a elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no Ministério da Justiça. 

Na esfera da Política Pública de Combate à Pirataria, referente ao III Plano Nacional de 

Combate à Pirataria, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria veio ao longo de 2014 articulando 

diversas ações no combate à pirataria. Dentre eles destacam-se os acordos de cooperação técnica do 

projeto Cidade Livre de Pirataria, o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas e 

diversos encontros nacionais e internacionais promovendo o intercâmbio de experiências.  

Na vertente da garantia de direitos do cidadão a Comissão de Anistia desenvolveu seus 

projetos de forma eficiente, gerando inovações do ponto de vista da gestão. Em 2014, a CA julgou 

1.590 requerimentos, em que a meta de apreciação dos requerimentos de anistia, estipulada no 

Plano Plurianual (PPA), foi plenamente alcançada. Outra ação de destaque foi a retomada do 

desenvolvimento do Sistema de Informações da Comissão de Anistia – SINCA, sistema gerencial 

de tramitação de requerimentos de anistia. O sistema propiciará importantes ganhos de gestão, 

viabilizando estratégias mais eficazes de gestão da informação em um acervo complexo, com mais 

de 74 mil requerimentos autuados.  

Também em 2014, foi dada continuidade à implementação do projeto do Memorial da Anistia 

Política do Brasil, com avanços na elaboração do projeto museográfico, por meio da contratação de 

dois consultores especializados para a produção da exposição de longa duração.  
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Destaque-se ainda o apoio oferecido pela Comissão de Anistia à Comissão Nacional da 

Verdade – CNV, com o objetivo de facilitar o acesso a seus arquivos. Em 2014, foram entregues os 

relatórios finais das pesquisas realizadas com apoio de consultoria especializada, com o intuito de 

subsidiar o relatório final da CNV.  

Foi também realizado o “Ciclo 50 anos”, amplo conjunto de mais de 50 atividades em 

memória ao cinquentenário do golpe militar, que levou caravanas, mostras de cinema, debates e 

exposições a respeito da ditadura civil-militar no país. Em particular, a Mostra de Cinema Marcas 

da Memória percorreu todo o Brasil, realizando sessões públicas e gratuitas dos filmes produzidos 

no âmbito do projeto que leva o mesmo nome, que apóia iniciativas de memorialização por parte da 

sociedade civil. 

No âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, ao longo de 2014, importantes conquistas foram 

obtidas. Na área de enfrentamento ao tráfico de pessoas, realizou-se a VI Reunião de Autoridades 

da OEA sobre o tema, em que se lançou em parceria com a CNBB a Campanha da Fraternidade 

com a temática da liberdade e enfrentamento a esse ilícito. Entrou em funcionamento o Comitê 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP, potencializando a 

intersetorialidade da política e sua vertente de relacionamento com a sociedade civil. 

Na esfera das entidades sociais, contribuiu-se para a formulação do novo Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, consubstanciado na Lei nº 13.019/2014. Já em 

relação à política pública da classificação indicativa, lançou-se o Projeto Classifique, que permite 

que os cidadãos participem de forma ativa das atividades de classificação de obras audiovisuais. 

Também foi lançado um portal de informações colaborativas da temática 

(http://culturadigital.br/classind/), além de terem sido realizadas diversas oficinas de capacitação 

sobre a temática da classificação. 

No intuito de fortalecer as políticas de defesa e promoção dos direitos dos migrantes, foi 

realizado no referido exercício a I Conferência de Migrações e Refúgio – Comigrar, com o objetivo 

de promover um diálogo social ampliado para subsidiar a construção da Política Nacional sobre 

Migrações e Refúgio pautada nos direitos humanos. O evento contou com a ampla participação de 

migrantes e refugiados e promoveu a convergência entre as agendas do tema nas políticas de 

Estado. Também em 2014 foi concluído um anteprojeto de Lei elaborado por uma Comissão de 

Especialistas instituída pelo Ministério da Justiça, com ampla participação social, visando substituir 

o atual “Estatuto dos Estrangeiros” (Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980) por um normativo mais 

atual ao momento democrático, de abertura e inclusão por que passa o país. Também foi instituído 

um comitê de acompanhamento pela sociedade civil das políticas migratórias, criando um espaço 

participativo permanente, de modo a facilitar o diálogo, o aprimoramento e a transparência das 

políticas migratórias. 

Em relação à temática do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, atingiu-se em 2014 a 

meta de 100% dos estados federados com pelo menos um Laboratório de Tecnologia contra a 

Lavagem de Dinheiro em condições de funcionamento, potencializando a capacidade do Estado de 

dar resposta a esse crime. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

se manteve ativa, com a realização de reunião plenária e a avaliação das ações realizadas ao longo 

do ano e propostas para o ano subsequente. No âmbito da recuperação de ativos, manteve-se o 

bloqueio a aproximadamente 300 milhões de dólares no exterior, visando futura repatriação.  

Na vertente da cooperação jurídica internacional, buscou-se a efetivação da justiça, 

independente do local onde o cidadão se encontre, por meio do aumento da cobertura dos tratados e 

acordos bilaterais e multilaterais, visando dar garantias de que os direitos dos cidadãos nacionais e 

estrangeiros não sejam violados com o pretexto da questão territorial. 

Nas políticas públicas desenvolvidas na Secretaria de Reforma do Judiciário buscou-se 

democratizar o Acesso à Justiça e promover formas alternativas de resolução de conflitos, 

envidando esforços em projetos como: i) Atlas de Acesso à Justiça - serviço público online com 

informações e dados essenciais sobre direitos e garantias para facilitar, no dia-a-dia, o acesso dos 



321 

 

cidadãos ao Sistema de Justiça;  ii) Casa de Direitos, que oferece mais de 15 serviços (Justiça 

Comunitária, orientação sobre direitos, atendimento jurídico gratuito, atendimento a dependentes 

químicos e seus familiares, emissão de carteira de trabalho, oficina do primeiro emprego, inscrição 

no PRONATEC, consulta processual, atendimento ao consumidor, audiências de conciliação, 

informações sobre registro civil, dentre outros). 

Ainda em 2014, a SRJ apoiou dois projetos de aquisição de vans para atendimento itinerante à 

população em situação de rua. Outras ações desenvolvidas pela SRJ no intuito de democratizar o 

acesso à justiça destacam-se ainda: Justiça Comunitária; Escola Nacional de Mediação; Estratégia 

Nacional de não Judicialização; Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça e Projeto Brasil Mais 

Seguro.  

Com o intuito de tornar a gestão de convênios mais eficiente, a SRJ, em 2014, também 

realizou modificações na estrutura da área responsável por seus convênios. Por meio da Portaria nº 

1695, de 20 de outubro de 2014, foi instituído Grupo de Trabalho para análise do passivo da 

Prestação de Contas da SRJ e da SENASP. Para além das transferências, a Secretaria realizou 

grande número de atividades de articulação e defesa de políticas públicas junto ao sistema de 

Justiça. 

Por todo o exposto, verifica-se que o Ministério da Justiça tem buscado cumprir com suas 

competências institucionais, com foco nas metas estabelecidas para o ano, mantendo uma estrutura 

de gestão aberta e compartilhada internamente e com diversos órgãos públicos de todos os poderes, 

buscando experiências nacionais e internacionais que facilitem e possibilitem o acesso à justiça com 

cidadania por toda a população. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – CGU-PAD 

 

CGU-PAD 
RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS INSTAURADOS 

As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a natureza preparatória das 
mesmas, são de acesso restrito nos termos do art.7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 
2011, c/c art. 20º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; 
As informações apresentadas não consideram o eventual cancelamento do registro das penalidades 
de advertência e de suspensão, conforme previsão do art. 131 da Lei 8.112/90. 

Página: 1 de 3 

Data da emissão do relatório: 29/04/2015 

 

 

 

 

  

Dados do Filtro: 

Assunto(s):     Nenhum assunto selecionado. 
 
 
 

 

Consultoria Jurídica 

Período:     01/01/2014      a  31/12/2014 
 

Quadro Consolidado:  Número de Procedimentos 

Total de Processos Administrativos Disciplinares  0 

Total de Ritos Sumários  0 

Total de Sindicâncias  1 

Total de Sindicâncias 'Servidor Temporário'  0 

Total de Sindicâncias Patrimoniais  0 

Total de Procedimentos  1 

Quadro Detalhado   

Número do Processo Principal            Data da Situação 

08001006727201414                                      30/05/2014 

Tipo de Processo 

Sindicância 

 

Gabinete do Ministro   

Período:     01/01/2014      a  31/12/2014   

Quadro Consolidado:  Número de Procedimentos 

Total de Processos Administrativos Disciplinares  0 

Total de Ritos Sumários  0 

Total de Sindicâncias  1 

Total de Sindicâncias 'Servidor Temporário'  0 

Total de Sindicâncias Patrimoniais  0 

Total de Procedimentos  1 

Quadro Detalhado   

Número do Processo Principal            Data da Situação 

08001002412201490                                      17/03/2014 

Tipo de Processo 

Sindicância 

 

Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes Evemtos 

Período:     01/01/2014      a  31/12/2014 
 

Quadro Consolidado: 

 
 

 
Número de Procedimentos

 

Total de Processos Administrativos Disciplinares                                                                                                                                      0 
 

Total de Ritos Sumários                                                                                                                                                                             0 
 

Total de Sindicâncias                                                                                                                                                                                 2 
 

Total de Sindicâncias 'Servidor Temporário'                                                                                                                                              0 
 

Total de Sindicâncias Patrimoniais                                                                                                                                                             0 
 

Total de Procedimentos                                                                                                                                                                              2
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Quadro Detalhado 
 

Número do Processo Principal            Data da Situação 

 

 

Tipo de Processo

08001009366201450 
 

08001009367201402 

26/08/2014 
 

26/08/2014 

Sindicância 
 

Sindicância
 

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Período:     01/01/2014      a  31/12/2014 
 

Quadro Consolidado: 

 
 

 
Número de Procedimentos

 

Total de Processos Administrativos Disciplinares                                                                                                                                      2 
 

Total de Ritos Sumários                                                                                                                                                                             0 
 

Total de Sindicâncias                                                                                                                                                                                 5 
 

Total de Sindicâncias 'Servidor Temporário'                                                                                                                                              0 
 

Total de Sindicâncias Patrimoniais                                                                                                                                                             0 
 

Total de Procedimentos                                                                                                                                                                              7 

 
Quadro Detalhado  

Número do Processo Principal 

08001002409201476 

Data da Situação 

17/03/2014 

Tipo de Processo 

Sindicância 

08001004537201454 09/04/2014 Sindicância 

08001004553201447 15/04/2014 Sindicância 

08001007553201407 17/07/2014 Processo Administrativo Disciplinar(Lei 8.112/90) 

08001009386201421 02/09/2014 Sindicância 

08001010816201457 15/09/2014 Sindicância 

08001011721201451 16/10/2014 Processo Administrativo Disciplinar(Lei 8.112/90) 

Secretaria-Executiva   

Período:     01/01/2014      a  31/12/2014 
 

Quadro Consolidado: 

 

 

Número de Procedimentos
 

Total de Processos Administrativos Disciplinares                                                                                                                                    13 
 

Total de Ritos Sumários                                                                                                                                                                             0 
 

Total de Sindicâncias                                                                                                                                                                               20 
 

Total de Sindicâncias 'Servidor Temporário'                                                                                                                                              0 
 

Total de Sindicâncias Patrimoniais                                                                                                                                                             0 
 

Total de Procedimentos                                                                                                                                                                            33 

 
Quadro Detalhado  

Número do Processo Principal Data da Situação Tipo de Processo 

08001000205201409 21/01/2014 Sindicância 

08001001254201451 10/02/2014 Sindicância 

08001001255201403 10/02/2014 Processo Administrativo Disciplinar(Lei 8.112/90) 

08001001256201440 10/02/2014 Processo Administrativo Disciplinar(Lei 8.112/90) 
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Nº Processo 
Tipo 
Processo Local do Fato - Órgão/Entidade 

Data Publicação 
Ato Fase do Processo 

Instrumento
/Nº 

08001.001253/2014-14  Sindicância 
- Ministério da Justiça  
- Departamento Penitenciário Nacional 

Departamento Penitenciário Nacional 

10/02/2014 
Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 319 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento
/Nº 

08001.011768/2014-14  Sindicância 
- Ministério da Justiça  
- Departamento Penitenciário Nacional 

Departamento Penitenciário Nacional 

06/11/2014 
Instauração/Instr
ução 

Portaria 1748 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo Local do Fato - Órgão/Entidade 

Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento/
Nº 

08001.001257/2014-94  

Processo 
Administrativo 
Disciplinar(Lei 
8.112/90) 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Processo 
Julgado 

Portaria 323 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento/
Nº 

08001.001260/2014-16  

Processo 
Administrativo 
Disciplinar(Lei 
8.112/90) 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Processo 
Julgado 

Portaria 324 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento/
Nº 

08001.001251/2014-17  

Processo 
Administrativo 
Disciplinar(Lei 
8.112/90) 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Processo 
Julgado 

Portaria 325 

 

 

 

Nº Processo Tipo Processo Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento/
Nº 

08001.004552/2014-01  

Processo 
Administrativo 
Disciplinar(Lei 
8.112/90) 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
15/04/2014 

Processo 
Julgado 

Portaria 669 

 

 

Nº Processo Tipo Processo Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento/
Nº 

08001.004589/2014-21  

Processo 
Administrativo 
Disciplinar(Lei 
8.112/90) 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
28/04/2014 

Encaminhado 
para 
Julgamento 

Portaria 779 

 

 

  

 

Nº Processo Tipo Processo Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do 
Processo 

Instrumento/
Nº 

08001.004588/2014-86  

Processo 
Administrativo 
Disciplinar(Lei 
8.112/90) 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
28/04/2014 

Processo 
Julgado 

Portaria 778 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.010845/2014-19  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
24/09/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1612 
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Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.013185/2014-28  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
13/11/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1787 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.011723/2014-40  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
16/10/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1664 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.011772/2014-82  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
11/11/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1753 

 

 

º Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.011722/2014-03  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
16/10/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1663 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.008741/2014-44  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
28/07/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1232 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.011724/2014-94  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
16/10/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1667 

 

 

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001247/2014-59  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 329 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.008742/2014-99  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
28/07/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 1233 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo Local do Fato - Órgão/Entidade 

Data Publicação 
Ato Fase do Processo 

Instrumento
/Nº 

08001.001259/2014-83  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 330 
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Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.005686/2014-31  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
27/05/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 886 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.006717/2014-71  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
30/05/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 900 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.005688/2014-20  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
27/05/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 885 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001837/2014-81  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 336 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.005632/2014-75  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
08/05/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 843 

 
 

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001246/2014-12  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 331 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001252/2014-61  
Sindicância 

- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 326 

 

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001250/2014-72  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 328 

 
 

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001248/2014-01  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 332 
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Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08008.003584/2013-30  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
17/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 372 

 

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data 
Publicação Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.001249/2014-48  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
10/02/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 327 

 

 

  

 

Nº Processo 
Tipo 
Processo 

Local do Fato - Órgão/Entidade 
Data Publicação 
Ato 

Fase do Processo 
Instrumento
/Nº 

08001.006716/2014-26  Sindicância 
- Ministério da Justiça 

Ministério da Justiça 
30/05/2014 

Indiciamento/Citação/
Defesa 
Escrita/Relatório Final 

Portaria 899 
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Controladoria-Geral 
da União 

CGU-PAD 
 

 

[Escolha a data] 

 

 
 

Dados do Filtro: 

 

RELATÓRIO DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS POR SITUAÇÃO 01/01/2014 A 31/12/2014

 

Assunto(s):     Nenhum assunto selecionado. 
 

 
 

Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Período:    01/01/2014      a  31/12/2014 
 

Quadro Consolidado 

 
 

 
Nº Agentes Alcançados

 

Total Não-Indiciado:                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 

 
Total Absolvido ou Arquivado:                                                                                                                                                                                                                                                                      0 

 
Total Submetido a outro processo disciplinar:                                                                                                                                                                                                                                              0 

 
Total Apenado:                                                                                                                                                                                                                                                                                              0 

 

 

Órgão: Secretaria-Executiva 

Período:    01/01/2014      a  31/12/2014 
 

Quadro Consolidado 

 
 

 
Nº Agentes Alcançados

 

Total Não-Indiciado:                                                                                                                                                                                                                                                                                    14 

 
Total Absolvido ou Arquivado:                                                                                                                                                                                                                                                                      0 

 
Total Submetido a outro processo disciplinar:                                                                                                                                                                                                                                              0 

 
Total Apenado:                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
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Anexo II - Alimentação SIASG e SICONV 
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Anexo III - Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações 

Contábeis 
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