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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201407003, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - 

SENASP. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 07/04/2014 a 15/05/2014, por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 

títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 

diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 

estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

19/11/2013, entre SFC/DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e 

Segurança Pública e a Secex/Defesa, foram efetuadas as seguintes análises: 

a) avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade jurisdicionada, da 

conformidade das peças exigidas nos incisos I e II do art. 13 da IN TCU 63/2010 com 

as normas que regem a elaboração de tais peças;  

b) avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à 

eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA como de 

responsabilidade da UJ auditada, dos objetivos estabelecidos no plano estratégico, da 

execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, 

identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão; 

c) avaliação da gestão das transferências concedidas mediante convênio, contrato de 

repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros 

acordos, ajustes ou instrumentos congêneres; 

d) avaliação da gestão de compras e contratações; 

e) avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela unidade jurisdicionada na área de compras e contratações; e 

f) questões relacionadas aos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI), referindo-se aos 

controles internos, ao seu funcionamento e às mudanças verificadas. 

Não compôs o escopo o exame dos itens de indicadores; gestão de pessoas; passivos; 

gestão de TI; patrimônio imobiliário; e renúncias tributárias. 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 

ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

referência?; (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 

da DN TCU nº 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e da Portaria-TCU nº 175/2013? 
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A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens 

que compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 

 

Da análise do processo 08020.007255/2014-81, o qual contém as peças complementares 

ao Relatório de Gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, verificou-se que o 

Rol de Responsáveis está de acordo com o anexo II da DN 132/2013, após retificação 

solicitada pela equipe de auditoria, constante nas fls. 39 a 53 do processo. 

  

Conforme informações contidas no Relatório de Gestão da Unidade, as informações 

sobre a instância de correição e do cumprimento do disposto nos arts. 4º e 5º da 

Portaria-CGU nº 1.043/2007 constam no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do 

Ministério da Justiça, o qual dispõe que o Ministro de Estado da Justiça avocou para o 

seu Gabinete os assuntos relacionados às atividades correcionais e disciplinares, criando 

a Assessoria de Assuntos Disciplinares. 

 

Não obstante a Unidade ter elaborado todas as peças a ela atribuídas pelas normas do 

Tribunal de Contas da União para o exercício de 2013 e contemplarem os formatos e 

conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e 

da Portaria-TCU nº 175/2013, alguns apontamentos quanto ao Relatório de Gestão 

foram realizados e estão expressos neste Relatório, na parte “Achados de Auditoria”. 
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Verificou-se não haver determinações ou recomendações do Tribunal de Contas da 

União em que haja determinação expressa para que o Controle Interno se manifeste nas 

Contas no exercício de referência.  ##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A análise das recomendações emanadas pela CGU em Auditoria de Contas executada 

em 2013 e consideradas atendidas pela SENASP é apresentada abaixo no quadro-

resumo. 

Conforme as Notas Técnicas – DSSEG/DS/SFC/CGU-PR nº 965 e nº 970/2014, a 

análise do Plano de Providências da UJ, que consubstancia os resultados das 

recomendações emanadas pela CGU, resultou na situação demonstrada no seguinte 

quadro-resumo: 

Situação da Recomendação 

Quantidades 

NT nº 965 NT nº 970 

Atendidas 1 3 

Reiteradas pela não implementação 18 77 

Prorrogadas - 12 

Análise 19 36 

TOTAL 38 128 

 

Cabe ressaltar, quanto às recomendações relacionadas especificamente à política dos 

Gabinetes de Gestão Integrada Municipais – GGI/M, o Departamento de Políticas, 
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Programas e Projetos – DEPRO – iniciou junto ao SERPRO o desenvolvimento do 

InfoGGI – Sistema de Informações sobre Gabinetes de Gestão Integrada, que deverá 

possibilitar o monitoramento do funcionamento dos gabinetes. O InfoGGI será um dos 

sistemas a ser acessado por meio do Portal Sinesp. A previsão de entrega completa do 

sistema pelo SERPRO à SENASP é outubro de 2014. 

 ##/Fato## 

 

2.4 Avaliação do CGU/PAD 

Conforme informações contidas no Relatório de Gestão da Unidade, as informações 

sobre a instância de correição e do cumprimento do disposto nos arts. 4º e 5º da 

Portaria-CGU nº 1.043/2007 constam no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do 

Ministério da Justiça, o qual dispõe que o Ministro de Estado da Justiça avocou para o 

seu Gabinete os assuntos relacionados às atividades correcionais e disciplinares, criando 

a Assessoria de Assuntos Disciplinares. 

 ##/Fato## 

 

2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item foram consideradas as 

seguintes questões de auditoria: (i) os processos licitatórios realizados na gestão 2013 

foram regulares? (ii) os processos licitatórios e as contratações e aquisições feitas por 

inexigibilidade e dispensa de licitação foram regulares? (iii) os critérios de 

sustentabilidade ambiental foram utilizados na aquisição de bens e na contratação de 

serviços e obras? (iv) os controles internos administrativos relacionados à atividade de 

compras e contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos? 

 

A fim de avaliar a regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições 

realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, bem como a utilização de critérios 

de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, 

selecionaram-se cinco processos iniciados ou finalizados no exercício de 2013.  

 

Para seleção do escopo do trabalho de auditoria foram utilizados os critérios de 

materialidade, relevância e criticidade como metodologia, resultando em uma 

amostragem não probabilística, a qual não possibilita a extrapolação das conclusões 

obtidas a partir dos processos analisados para o universo das contratações realizadas 

pela SENASP no exercício em análise. A amostra representa 23% dos recursos 

contratados no exercício. No que tange à verificação da utilização de critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a 

metodologia consistiu em seleção a partir de amostra aleatória de quatro processos 

licitatórios. 
 
 

Licitações – Geral 

Quantidade 

total 

Processos 

Licitatórios 

Volume total 

de recursos 

dos 

processos 

licitatórios 

(R$) 

Quantidade 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi detectada 

alguma 

desconformidade 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

desconformidade 

* 

16 280.276.349 3 64.342.873,37 2 62.799.987,76 
Fonte: SIASG/Comprasnet 
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Dispensa de Licitação 

Quantidade 

total 

Dispensas 

Volume 

total 

de recursos 

de dispensas 

(R$) 

Quantidade 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi detectada 

alguma 

desconformidade 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

desconformidade 

* 

1 297.465.153 1 - - - 
Fonte: SIASG/Comprasnet 

 

Inexigibilidade de Licitação 

Quantidade 

total 

Inexigibilida

des 

Volume 

total 

de recursos 

de 

inexigibilida

des 

(R$) 

Quantidade 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi detectada 

alguma 

desconformidade 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

desconformidade 

* 

9 29.740.286 2 2.200.000,00 1 1.800.000,00 
Fonte: SIASG/Comprasnet 
 

Quantidade de processos 

de compra 

Selecionados para 

avaliação 

Quantidade de processos 

(dos avaliados) e 

dispensados de aplicar a 

legislação de compras 

sustentáveis 

Quantidade de 

processos (dos 

avaliados) em 

conformidade com a 

legislação de compras 

sustentáveis 

Quantidade de 

processos (dos 

avaliados) em  

desconformidade com a 

legislação de compras 

sustentáveis 

4 0 4 0 
*O valor mencionado corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente a existência de prejuízos. 

 

Para avaliar a adesão da unidade auditada aos critérios de sustentabilidade ambiental 

estabelecidos na IN SLTI MPOG nº 1/2010, consideraram-se as informações 

apresentadas pela Unidade, assim como processos analisados pela equipe de auditoria, 

nos quais se verificou a presença de cláusulas em editais e/ou contratos prevendo a 

utilização de critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações realizadas. O 

Relatório de Gestão, no entanto, não informa sobre a adoção usual desses critérios. 

A avaliação quanto à estrutura de controles internos da Unidade Jurisdicionada com 

vistas a garantir a regularidade das contratações foi realizada e encontra-se consignada 

na análise presente no item “avaliação dos controles internos” deste relatório. 

Em relação aos Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras, com base na 

análise dos processos citados anteriormente, constataram-se as seguintes fragilidades: 

deficiência nos mecanismos de informação e comunicação, como indicadores na área de 

compras; falta de rotina de monitoramento, evidenciada pela ausência de pesquisas de 

preço nos autos, e pela falta de cumprimento de cláusula contratual; falta de 

justificativas da área técnica em contratações; e deficiências de planejamento em 

contratações por inexigibilidade de licitação.  

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foi considerada a 

seguinte questão de auditoria: os controles administrativos relacionados à gestão das 

transferências da unidade auditada estão instituídos de forma a identificar: (i) o alcance 

dos objetivos definidos nos respectivos instrumentos; (ii) gargalos na análise da 
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prestação de contas dos convenentes ou contratados; e (iii) dificuldades na execução do 

planejamento para a fiscalização da execução do objeto da avença, inclusive quanto à 

utilização de verificações físicas e presenciais? 

 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise de quatro processos de 

transferências concedidas durante a gestão 2013 pela UJ. Foram selecionadas com base 

nos critérios de materialidade, relevância e criticidade e representam 12,1% do volume 

total de recursos das transferências no exercício. 

 

Avaliação das transferências 

Quantidade 

total de 

transferências 

concedidas 

no exercício 

 

Volume de 

recursos total 

de 

transferência 

no exercício 

(R$) 

 

Quantidade 

avaliada 

 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

 

Quantidade em 

que foi detectada 

alguma 

desconformidade 

 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectado 

alguma 

desconformidade* 

 

299 235.225.667,11 4 28.472.593,27 2 14.966.193,27 
* O valor mencionado corresponde ao volume transferido e não indica necessariamente a existência de prejuízos. 

 

Foram analisados dois processos referentes à celebração de termos de cooperação no 

exercício auditado. Em um deles encontrou-se fragilidades nos controles internos da 

Unidade relacionados à comprovação de valores envolvidos na contratação de serviços. 

 

Outros dois processos, referentes à celebração de convênios no exercício auditado, 

foram objeto de análise. Em um deles ficaram evidenciadas fragilidades acerca da 

análise, pela UJ, de valores presentes no plano de trabalho estimados pelo convenente e 

que se mostraram em desacordo com os praticados no mercado.  

 

Das transferências celebradas em 2013, 93,3% ocorreu no encerramento do exercício, 

fato que impediu a adequada verificação do alcance dos objetivos definidos nos 

respectivos instrumentos. 

 

Quanto à prestação de contas de convênios, foram selecionados para análise três 

processos, nos quais se verificou a inexistência de rotinas adequadas para 

acompanhamento das metas estabelecidas no plano de trabalho e para a fiscalização do 

objeto das transferências, assim como a atuação intempestiva da Unidade na análise das 

prestações de contas apresentadas pelos convenentes, cujos valores repassados alcançam 

R$18.415.439,98. 

 

Em análise aos convênios firmados sob a égide do Decreto nº 6.170/2007 e da Portaria 

Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, observa-se que há um grande passivo na 

situação a aprovar, com indicativo de recebimento de prestação de contas sem a emissão 

de relatório técnico, demonstrando mora no exame da prestação de contas, bem como 

convênios com prazos vencidos sem a prestação de contas e sem providências por parte 

da Unidade.  

 

Quanto às informações apresentadas pela Unidade, verificou-se que, do universo de 

prestações de contas que venceram no exercício auditado, apenas 12% foram analisadas. 

Se considerarmos os três últimos exercícios, 94% ainda não foram analisadas. 

 

Dentre as dificuldades encontradas pela Unidade nas análises de prestação de contas, 

pode-se mencionar a ausência de sistema informatizado para recuperação e tratamento 
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das informações, a insuficiência de força de trabalho e a descentralização das análises 

nas diversas coordenações da SENASP. 

 

A insuficiência de estrutura de pessoal é uma fragilidade recorrente na Unidade que 

contribui para a ausência de controles internos administrativos consistentes. Há 

demanda reprimida de análise das prestações de contas quanto aos aspectos técnicos do 

cumprimento do objeto, acompanhamento e fiscalização das transferências voluntárias.  

A Unidade informou, como agravante, que ocorreram encerramentos de contratos de 

servidores temporários, embora a entrada de 09 (nove) novos servidores e o apoio de 

colaboradores eventuais contribuam para minimizar o problema do atraso nas análises 

do passivo de prestação de contas. Ressaltamos o registro de questões envolvendo o 

quantitativo de pessoal em parte específica deste relatório. Foram analisados dois 

processos referentes à celebração de termos de cooperação no exercício auditado. Em 

um deles encontrou-se fragilidades nos controles internos da Unidade relacionados à 

comprovação de valores envolvidos na contratação de serviços. 

 
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, no que tange à avaliação dos 

resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Unidade no exercício de 2013, 

formulou-se a seguinte questão de auditoria: Os resultados quantitativos e qualitativos 

da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e 

financeiras planejadas ou pactuados para o exercício, foram cumpridos? 

 

As metas planejadas para a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP - estão 

dispostas no Plano Plurianual 2012-2015, em especial no tópico relacionado ao 

Programa 2070 - Segurança Pública com Cidadania. Nas páginas 35 a 41 do Relatório 

de Gestão estão presentes todas as metas atribuídas à SENASP, bem como o percentual 

de realização. A nova estrutura de PPA buscou proporcionar caráter mais estratégico ao 

planejamento, porém a nova metodologia não estabelece vinculação das metas e 

iniciativas com ações orçamentárias, sendo que cada iniciativa pode ser capitaneada por 

diferentes ações orçamentárias. 

 

Selecionou-se para análise o Objetivo do Plano Plurianual nº 0834 – “ampliar a 

presença do Estado em territórios com elevados índices de vulnerabilidade social e 

criminal, por meio de ações multissetoriais de segurança, justiça e cidadania, 

combinando ações repressivas qualificadas e ações sociais de segurança, para a 

superação da violência e redução dos crimes letais intencionais contra a vida”; e a 

Iniciativa nº 03EI: “ampliação e fortalecimento do Programa Brasil Mais Seguro e do 

Sistema Único de Segurança Pública por meio da implementação de ações intersetoriais 

de repressão qualificada e prevenção à violência e à criminalidade, com especial 

atenção aos grupos em situação de vulnerabilidades”. 

 

No âmbito desse objetivo, em que pese o nível de execução das metas em geral estar a 

contento, para verificação da questão de auditoria selecionou-se duas metas que se 

encontram aquém do esperado: a) elaboração do pacto pela redução de crimes violentos 

"Brasil Mais Seguro", abrangendo as 27 UFs - 18% (dezoito por cento) de realização 

segundo o Relatório de Gestão; e b) Implantação de 100 (cem) Gabinetes de Gestão 

Integrada Municipal – GGI-M - 5% (cinco por cento) de realização segundo o Relatório 

de Gestão. 
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Dentre as razões da baixa execução da primeira meta citada, estão: a demora na 

definição dos estados priorizados para a realização das ações de pactuação; e o quadro 

reduzido de servidores do Ministério da Justiça para a expansão do programa para as 

demais unidades federadas. Para a implantação dos GGI-M, a UJ encontra dificuldades 

principalmente relacionadas à carência de servidores na UJ para realização de análise de 

projetos, monitoramento das ações e seus resultados e a baixa implementação dos 

processos pelos municípios, por falta de recursos materiais e humanos adequados. Esta 

situação ensejou inclusive novos estudos que culminaram com desmembramento da 

atividade de vídeo monitoramento e a emissão de portaria que trata das funcionalidades 

do GGI, com normativo emitido em janeiro de 2014. 

 

Conforme o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – 

SIOP, esse Objetivo está correlacionado com a execução do Programa 2070, que 

representa 93,6% da execução financeira da UJ, na Ação 8855 - Fortalecimento das 

Instituições de Segurança Pública, que representa 46% da execução da despesa nesse 

programa.  

 

Analisando-se a Ação 8855, o resultado dos exames evidenciou a liquidação de apenas 

39% da despesa empenhada, embora a meta física tenha sido atendida satisfatoriamente, 

denotando baixa correlação entre a execução da meta física em relação à despesa 

empenhada. Os motivos para a baixa execução estão relacionados principalmente a: 

entraves burocráticos decorrentes da análise técnica dos termos de referência de 

convênios; logística insuficiente dos convenentes para atender às demandas; carência de 

servidores no âmbito da UJ para análise das propostas, acompanhamento e fiscalização 

da execução; e dificuldades para a realização de cursos. 

 

Por fim, para verificação da correlação entre a finalidade da Ação e o objeto do gasto 

analisado, foram verificadas duas transferências correlatas ao Objetivo 0834: Convênio 

nº 789495 e nº 792302, cujos objetos se correlacionam à reestruturação e modernização 

das instituições de segurança pública para implementação do policiamento comunitário. 

  
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 

seguinte questão de auditoria: Os controles internos administrativos instituídos 

garantem o atingimento dos objetivos estratégicos? 

 

Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pela UJ, com vistas a 

garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, a 

metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação de todas as áreas de gestão 

auditadas, com ênfase na área de transferências, e dos principais macroprocessos 

finalísticos.  

 

Os macroprocessos finalísticos da UJ envolvem o planejamento, a implementação e o 

acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública, e estão diretamente 

relacionados ao papel institucional da SENASP, quer seja, planejar, implementar e 

acompanhar a Política Nacional de Segurança Pública, fomentando a integração e a 

articulação de ações multidisciplinares com os entes federados da sociedade, para 

promover segurança com cidadania”. 
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A partir da avaliação comparada entre os controles internos por área de gestão e os 

macroprocessos finalísticos emitiu-se uma opinião sobre os componentes: ambiente de 

controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, e 

monitoramento, segundo a metodologia do COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission). 

 

O ambiente de controle é a base do sistema de controle interno da Unidade e reflete a 

cultura da entidade. Deve demonstrar o grau de comprometimento em todos os níveis da 

administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto (Resolução nº 

1.135/2008 do Conselho Federal de Contabilidade).  

 

Nesse sentido, verificou-se a existência de regimento interno, normativos, organograma, 

projetos e manuais que auxiliam a UJ na implementação de ações estratégicas e na 

formalização e definição de rotinas, competências e responsabilização entre seus 

agentes. Há ações voltadas à capacitação de servidores em diversas áreas, em que pese 

haver baixa capacidade de retenção das equipes internas capacitadas em gestão 

estratégica. 

 

Quanto à avaliação de risco, que vem a ser o processo de identificação e análise dos 

riscos relevantes para o alcance dos objetivos da entidade para determinar uma resposta 

apropriada, é preciso mencionar as falhas detectadas nas auditorias de acompanhamento 

da gestão, detalhadamente descritas nesse relatório, relacionadas, em síntese, a 

fragilidades na formalização de transferências e no planejamento de licitações, o que 

provoca risco relevante na realização dessas atividades. Desse modo, é recomendável 

que a Unidade direcione parte de seus recursos de controle para a mitigação dessas 

fragilidades. 

 

Os procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela 

administração da Unidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo 

seguidas. Embora a Unidade conte com definição dos processos operacionais 

envolvidos nas principais atividades realizadas, as fragilidades encontradas 

especialmente na gestão de acompanhamento e análise de prestação de contas das 

transferências concedidas não permitem avaliar os procedimentos de controle como 

“adequados”, tendo como causa mais importante a recorrente insuficiência de recursos 

humanos. 

 

Acerca dos processos de gestão de transferências voluntárias, a formalização e a 

fiscalização são realizadas pelo Departamento de Execução e Avaliação do Plano 

Nacional de Segurança Pública. Contudo, por conta de aspectos estruturais e do elevado 

estoque de acordos celebrados, este setor não consegue atender satisfatoriamente o 

quantitativo de demandas sob sua responsabilidade o que importa em: alto estoque de 

prestações de contas classificadas como “em aprovação”, com prazos para análise e 

emissão de pareceres vencidos; falta de fiscalização sistemática durante o período de 

execução dos convênios; demora no diligenciamento das pendências e nas cobranças 

pela não manifestação ou, quando esta ocorre, de forma tardia pelas convenentes; atraso 

no encaminhamento das tomadas de contas especiais etc. Esse quadro afeta a 

verificação do atendimento do objeto proposto. 

 

São realizadas pelo Departamento de Políticas, Programas e Projetos as seguintes 

etapas: publicação do chamamento público; análise das propostas de convenentes; 

acompanhamento da execução; e análise da prestação de contas. 
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O sistema de informação e comunicação da Unidade deve identificar, armazenar e 

comunicar toda informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de 

permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, 

orientar a tomada de decisão, permitir o monitoramento de ações e contribuir para a 

realização de todos os objetivos de controle interno (Resolução nº 1.135/2008, do 

Conselho Federal de Contabilidade). 

 

Conforme informado pela UJ, há sistemática utilizada para assegurar a divulgação de 

normativos e a decisões institucionais referentes à celebração, ao acompanhamento e à 

prestação de contas de transferências, com base no Plano de Comunicação, que envolve: 

reuniões entre servidores e colaboradores de diversos níveis hierárquicos para 

distribuição de informações; criação de e-mails institucionais e disponibilização de links 

no portal do MJ para publicação dos editais, facilitando o acesso do público-alvo; 

estratégias específicas de comunicação para audiências públicas presenciais; dentre 

outros aspectos. Em regra, os normativos e as decisões institucionais são encaminhados 

pela Assessoria Especial de Controle Interno do MJ, cujas implicações são observadas 

pelas áreas técnicas responsáveis. 

 

A UJ revelou dificuldade no estabelecimento de indicadores de gestão, bem como para a 

coleta dos dados, devido à fragilidade dos sistemas de informação existentes nos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. No entanto, há indicadores estabelecidos pelo 

Governo Federal atrelados às ações priorizadas para a execução das funções essenciais 

da UJ:“ Enafron”; “Brasil Mais Seguro” e “Crack, é possível vencer”. 

 

Por fim, o componente “monitoramento” trata de processo que avalia a qualidade do 

desempenho dos controles internos ao longo do tempo. Envolve a avaliação do desenho 

e da tempestividade de operação dos controles, a verificação de inconsistências dos 

processos ou implicações relevantes e a tomada de ações corretivas. Em relação a esse 

componente, verificou-se que a UJ não tem adotado medidas suficientes no sentido de 

monitorar o atendimento a recomendações e determinações dos órgãos de controle 

interno e externo. O atendimento às recomendações da Controladoria-Geral da União 

está detalhado neste relatório em item específico de avaliação. 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar com razoável certeza que a SENASP/MJ possui 

controles internos administrativos parcialmente válidos e/ou adequados, o que significa 

que os controles existentes são parcialmente observados nos parâmetros analisados, em 

sua maioria, segundo a visão da equipe de auditoria, havendo suficiência de controles 

internos para atingimento dos objetivos estratégicos. 

 

Em última análise, a UJ tem envidado esforços a fim de aprimorar os controles internos 

administrativos; porém, há deficiências graves no tocante ao monitoramento e 

acompanhamento das transferências voluntárias a serem corrigidas, como as que foram 

evidenciadas nos exames de auditoria e se encontram explicitadas na parte “Achados de 

Auditoria” deste relatório. 
##/Fato## 

 

 

2.9 Ocorrência com dano ou prejuízo 

 

Achados da Auditoria - nº 201407003 

- Fragilidades no rito para formalização de apuração de responsabilidade com a 

finalidade de apurar as causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial, 
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em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo viaturas pertencentes à frota do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 

presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 

competente Certificado de Auditoria. 

 

 

 

 

 

__ 
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_____________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201407003 

 

1 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA                              

1.1 FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica das principais ações do Programa 2070. 

 

Fato 
 

Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pela Unidade no 

Programa 2070 – Segurança Pública com Cidadania. No levantamento dessas 

informações foram considerados os critérios de materialidade, relevância e criticidade, 

além da vinculação finalística à missão da SENASP, com extensão correspondendo a 

69,77% do total das despesas executadas pela UJ, conforme discriminado abaixo: 

 

 
Programa Ação % no Programa 

2070 - Segurança Pública com 

Cidadania 

8855 - Fortalecimento das 

Instituições de Segurança Pública 
45,3% 

Forma de implementação/detalhamento: Direta/Descentralizada. 

Celebração de convênios, contratos e acordos com estados, municípios, organizações da sociedade 

civil de interesse público e organismos internacionais para implementação de ações. Para garantir a 

celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá executar 

diretamente, nos casos que considerar conveniente. 

Programa Ação % no Programa 

2070 - Segurança Pública com 

Cidadania 

2B00 - Força Nacional De 

Segurança Pública 
26,4% 

Forma de implementação/detalhamento: Direta/Descentralizada 

Força Nacional com os equipamentos necessários para a atuação; Capacitação e treinamento do 

efetivo em modelo transversalizado de ensino para a atuação em ações eventuais de controle da 

criminalidade; Pagamento de colaborador eventual; Pagamento de diárias e passagens; e Aquisição 

de bens e serviços, de acordo com a legislação pertinente, para emprego imediato e específico. 

Realização de convênios e outros instrumentos de cooperação mútua, com os Estados e Distrito 

Federal. 

Programa Ação % no Programa 

2070 - Segurança Pública com 

Cidadania 

2320 - Sistema Integrado de 

Educação e Valorização 

Profissional 

2,9% 

Forma de implementação/detalhamento: Direta/Descentralizada 

Pagamento de diárias, passagens e pagamento de hora-aula, descentralização de recursos aos entes 

federados objetivando a aquisição de bens e serviços para o desenvolvimento, manutenção e 

funcionamento das atividades das unidades de educação e das estruturas de atenção biopsicossocial 

de segurança pública; descentralização de recursos para Projetos de Cooperação Técnica 

Internacional; descentralização de recursos a outros órgãos federais para desenvolvimento de 

parcerias; realização de estudos e pesquisas na área de educação e valorização profissional em 

segurança pública. 

 

  
##/Fato## 
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1.1.2 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Atividades de monitoramento e fiscalização executadas de forma reduzida, 

restringido o conhecimento tempestivo do cumprimento dos objetos pactuados por 

meio das transferências voluntárias. 

 

Fato 
 

Em análise aos processos de prestação de contas de convênios n.º 08020.030189/2013-

61; 08000.022272/2013-03 e 08001.011075/2008-83, referentes, respectivamente, aos 

Convênios n.º 632957/2008; 629855/2008 e 649144/2008 (Siconv), selecionados 

aleatoriamente, verificou-se que a Unidade não realiza o adequado acompanhamento 

das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, conforme preconizado pelos normativos 

pertinentes, não obstante existirem rotinas de fiscalizações das transferências 

voluntárias. Constatou-se ainda a atuação intempestiva da Unidade na análise das 

prestações de contas apresentadas pelos convenentes. 

  

Esta situação é evidenciada, considerando que do estoque de 2.211 convênios 

pactuados, apenas 302 foram fiscalizados, sendo que destes, 289 referem-se a convênios 

firmados antes de 2011 e já expirados. 

  

Assim, considerando-se o total de 1.909 transferências antigas, a atribuição de 04 

processos por cada um dos 13 servidores designados, e, ainda, atribuindo para cada 

prestação de contas o prazo médio de análise de 3 dias, considerando no mês, 22 dias 

trabalhados, teríamos com prazo de análise: 

 

Nº processos no departamento 1.909 

Quant. Analistas 13 

Processos/analistas 146,84 

Prazo médio de análise 3 dias 

Tempo médio total 440 dias 

Dias úteis / mês 22 

Prazo estimado 20 meses 

 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Carência de recursos humanos e falhas nos procedimentos adotados pela Unidade para a 

realização do acompanhamento e fiscalização das transferências concedidas, assim 

como do controle e análise das prestações de contas encaminhadas pelos convenentes. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta às Solicitações de Auditoria nº 201407003/10 e nº 201407003/11, de 

28/04/2014, a Unidade, por meio do Ofício nº 2588/DEAPSEG/SENASP, de 
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30/04/2014, justifica as falhas apontadas “em razão da insuficiência da força de 

trabalho no setor”.  

 

Informa ainda que “a Coordenação-Geral de Fiscalização tem aprimorado os controles 

internos com vistas à adoção do comando emitido pelo Artigo 72, § 1º da Portaria 

Interministerial nº 507/2011, inclusive enviando Ofício ao MPOG com sugestão de 

melhorias no Extrator de Dados do SICONV.” 

 

Em relação à intempestividade na prestação de contas, a Unidade acrescenta: 

 

“A análise intempestiva das prestações de contas deu-se principalmente pela reduzida 

força de trabalho, o que já foi amplamente ventilado por meio de relatórios internos”. 

No entanto, em 17 de março de 2014, a Coordenação Geral de Fiscalização-CGFIS 

recebeu 10 novos servidores os quais passaram por treinamento e já estão produzindo. 

“Com o incremento da equipe, espera-se uma redução significativa do passivo de 

prestação de contas no exercício de 2014.” 

 

Acerca da não inserção de atos e procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento e prestação de contas, a Unidade respondeu o que segue: 

 

“O SICONV em 2008 estava em fase de desenvolvimento de diversos módulos, 

facultando, portanto a sua utilização”. Ademais, para o uso da ferramenta seria 

necessário capacitação dos operadores, tanto do proponente, quanto da concedente, 

uma vez que os procedimentos foram alterados. Os convênios foram registrados no 

Sistema SIASG, Subsistema SICONV. A partir de 2009, todos os Convênios foram 

registrados no Portal de Convênios – SICONV. 
 

Por ofício nº 4.106/2014/GAB/SENASP, de 21 de julho de 2014, o gestor se 

manifestou: “Reiteramos que esta Coordenação Geral permanece envidando todos os 

esforços, no limite de sua governabilidade, para o aprimoramento dos mecanismos de 

controle existentes, com vistas ao adequado acompanhamento das metas estabelecidas 

no plano de trabalho e ao aumento do índice de transferências voluntárias 

acompanhadas e fiscalizadas in loco”...“Gestões junto a Secretaria Executiva e 

Coordenação Geral de Recursos Humanos deste Ministério já foram realizadas 

conforme os seguintes expedientes: Memorando/GAB/SENASP nº 864/2012, 

Memorando GAB/DEAPSEG nº 69/2013 e Memorando GAB/SENASP nº 1262/2013, 

conforme anexos.” 

 

“Ressaltamos o Aviso nº 744/MJ, de 31 de maio de 2012, no qual foi solicitada ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a autorização para Concurso 

Temporário para 216 servidores, a fim de solucionar a questão do passivo de prestações 

de contas, conforme anexo”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Portaria Interministerial nº 507/2011 estabelece que no acompanhamento e 

fiscalização do objeto será verificada a boa e regular aplicação dos recursos. No art. 5º 

determina que o concedente deve promover a gestão dos programas, projetos e 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
15 

atividades, mediante o monitoramento, acompanhamento e fiscalização do convênio, 

além da avaliação da execução e dos resultados. No entanto, há significativa demora 

entre a realização de análises de cunho financeiro e técnico realizado pela CGFIS e pelo 

DEPRO, respectivamente, o que prejudica o acompanhamento do cumprimento do 

objeto contratado. 

 

Verificou-se, ainda, a intempestividade da atuação da Unidade na análise das prestações 

de contas apresentadas pelos convenentes. 

 

As contas dos Convênios nº 632957/2008 e nº 629855/2008 encontram-se ainda com 

status “a aprovar” no SIAFI, enquanto o Convênio nº 649144/2008 mantem o status de 

“a comprovar”. Os referidos convênios tiveram os prazos para prestação de contas 

expirados em 14/11/2013, 12/10/2013 e 29/08/2013, respectivamente.  

 

Não há nos autos a comprovação quanto à análise das prestações de contas 

encaminhadas pelo ente convenente, embora a Instrução Normativa – STN nº 01/97 

preveja no art. 31 que “a partir da data do recebimento da prestação de contas final, o 

ordenador de despesa da unidade concedente [...] terá o prazo de 60 (sessenta) dias para 

pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada”.  

 

Ressalta-se ainda que o descumprimento do prazo previsto na Instrução Normativa - 

STN nº 01/97 para apreciação e aprovação das prestações de contas é fato recorrente na 

Unidade, tendo sido objeto de registro em trabalhos anteriores da CGU. 

 

Constatou-se ainda que não foram realizados os devidos registros no SICONV das 

transferências analisadas, em descumprimento ao Art. 3º da Portaria nº 507/2011, que 

estabelece que “os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas 

especial dos convênios e termos de parceria serão realizados no Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, aberto à consulta pública, por meio do 

Portal dos Convênios”. 

 

A resposta da Unidade de que em 2008 o SICONV estava em fase de desenvolvimento, 

facultando a sua utilização, não a exime da obrigação do cumprimento do que determina 

a legislação. Ademais, a vigência dos convênios supracitados e o prazo para prestação 

de contas expiraram apenas no exercício de 2013. 

 

Acerca do assunto, o Tribunal de Contas da União se pronunciou em diversas ocasiões, 

a exemplo do Acórdão nº 1.385/2011-Plenário, no qual há para que apresente plano de 

ação com medidas para reduzir o elevado estoque de prestações de contas que se 

encontram sem análise conclusiva. No Acórdão nº 1.389/2005, 1ª Câmara, há 

determinação para implementação de controles internos administrativos mais eficazes, 

relativamente à execução de convênios, que permitam o cumprimento dos prazos de 

análise das prestações de contas previstos na IN/STN n° 01/1997. 
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Em que pese a carência de recursos humanos relatada, deficiência já verificada em 

trabalhos anteriores de auditoria e que está sendo mitigada com a entrada de novos 

servidores no setor, conforme manifestação da Unidade, verifica-se a necessidade de 

adoção de medidas administrativas que contribuam para a atenuação das falhas nos 

controles internos aqui apontadas, a fim de adequar o acompanhamento e fiscalização 

das transferências concedidas, além de reduzir o estoque de processos sem a adequada e 

tempestiva análise das respectivas prestações de contas. 

 

Da análise do ofício nº 4.106/2014/GAB/SENASP, de 21 de julho de 2014, e seus 

anexos, verifica-se que o gestor está envidando esforços para minimizar as deficiências 

referentes aos controles internos administrativos da Coordenação Geral de Fiscalização 

e Convênios. Contudo, por se tratar de situação continuada e de natureza complexa, 

refletida no estoque significativo de prestações no estágio a aprovar, é necessário o 

registro dessa disfunção, dos esforços realizados pela gerência e das recomendações a 

serem implementadas. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer rotina que possibilite realizar o adequado 

acompanhamento das metas estabelecidas no plano de trabalho e a  fiscalização das 

transferências concedidas pela Unidade. 

 

Recomendação 2: Elabore Plano de trabalho de natureza operacional detalhando as 

ações a serem realizadas (convênios a serem fiscalizados no período, itens a serem 

verificados), os responsáveis pelas ações e os prazos de implementação, no sentido de 

reduzir o elevado estoque de processos relativos à prestação de contas de convênios em 

situação a aprovar ou a comprovar. 

 

Recomendação 3: Reiterar gestão junto à Secretária Executiva do Ministério da Justiça 

objetivando a realocação de novos concursados para o setor. 

 

 

1.2 FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Suspensão de processo para aquisição de veículos e ausência de estudo técnico. 

 

Fato 
 

Trata-se de questão suscitada a partir do exame prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 

049/2013, cujo objeto é o registro de preços, sem aquisição imediata, para compra de 

veículos automotores para uso em atividades de policiamento ostensivo e preventivo do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, conforme especificações e 

condições estabelecidas no edital. 

 

Conforme Processo nº 08106.000480/2013-65, constam dos itens 1.1.5 e 3.1.5 a 

previsão de compra de veículos automotores com transmissão automática de no mínimo 

04 (quatro) velocidades à frente e uma à ré, com opção de seleção de tração (4 x 2 ou 4 
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x 4), com controle interno ou automático de mudança de tração. Contudo, não restaram 

consignadas no Termo de Referência as justificativas técnicas, exigidas pela Lei nº 

10.520/2002, que ensejaram a opção da Administração pela escolha de produto com 

transmissão automática em substituição aos veículos automotores com transmissão 

manual, o que importaria na aquisição de 475 caminhonetes policial DFNSP, cinza 

urano (item 1), ao custo unitário de R$ 119.200,00, valor total de R$ 56.620.000,00 e 

10 caminhonetes policial operacional (item 3), custo unitário de R$ 106.500,00, custo 

total de R$ 1.065.000,00. 

 

Diante disso, esta equipe de auditoria se manifestou por meio da Nota de Auditoria nº 

201316806/001, em 09/12/2013, considerando a ausência de justificativas técnicas para 

aquisição de 475 caminhonetes policial DFNSP, cinza urano (item 1) e de 10 

caminhonetes policial operacional (item 3), com potencial possibilidade de gasto 

antieconômico, considerando: 

  

a) os valores adicionais pagos em se tratando da aquisição de produtos com câmbio 

automático em relação ao idêntico objeto com câmbio manual; 

  

b) maior consumo de combustível na utilização do câmbio automático, que tem como 

um de seus fatores a maior rotação comparativa quando da troca de marchas em relação 

ao câmbio manual; e   

 

c) custos de manutenção superiores àqueles atribuídos a veículos com câmbio manual. 

 

A citada nota recomendou a suspensão da licitação até o esclarecimento das questões 

apresentadas, respaldada nos incisos I, II, III do artigo 3º da Lei nº 10.520/2002, in 

verbis: “A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I – a autoridade 

competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as 

exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos de 

fornecimento; II – a definição do objeto deverá ser concisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias limitem a 

competição; e III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 

estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborados pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados”. 

 

Posteriormente a isto, o gestor encaminhou o Ofício nº 1315/CGOF/SENASP/MJ, de 

11/12/2013, e o Ofício nº 008/GAB/SENASP/MJ, de 03/01/2014, consubstanciados dos 

Memorandos n° 9291/2013 -CGLOG/DFNSP/SENASP/MJ, de 09.12.2013 e 9285/2013 

-GAB/SENASP/MJ, de 30.12.2013, com as seguintes manifestações, das quais citamos 

os seguintes trechos: 

 

“Justificativa da utilização - Cambio Automático no serviço Policial 

O serviço Policial diuturnamente desenvolvido pela Força Nacional de Segurança 

Publica requer equipamentos que tenham maior durabilidade e menos custos de 

manutenção, tendo como base de cálculos a frota anterior de 206 Frontier Cambio 

Manual onde um Kit embreagem tinha duração media de 06 (seis meses) e ao custo 

médio de R$ 4.500,00 tivemos despesas próximas R$ 927.000,00 a cada 06 (seis meses)  

Hoje o DFNSP tem uma frota de 201 Viaturas cambio automático e a durabilidade do 

equipamento em situações adversas e extremas gira em média 02 anos (algumas 

montadoras trabalham com garantia de três anos), se o planejamento do Departamento 
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for trocar viaturas a cada 24meses vamos ter uma contenção de despesas na ordem de 

R$ 3.708.000,00 (Três milhões e setecentos e oito mil reais) que daria para adquirir 28 

novas viaturas tendo como base as tabelas de cotação em 30/12/2013. 

 

Taticamente, falando ainda temos que ressaltar a liberdade de ação dos Policiais 

dentro da Viatura, onde o mesmo não precisara mais se preocupar em manusear o 

equipamento. Gostaria de comparar no Brasil o uso do Cambio Automático pela 

Policia Militar do Ceara onde sua Frota atual de 450 Hilux Sw4 Automática, tem um 

custo de R$ 1,5 Milhão/Ano de Manutenção sendo o menor custo na historia da 

corporação, ainda no quadro comparativo podemos ter como base o Departamento de 

Policia de New York com uma frota de 400 Ford Fusion para atender o Departamento 

de Policia com valores 15% do total utilizados pelo antigo carro GM IMPALA 

justamente na questão embreagem. Ressalto como Instrutor e técnico no assunto que 

para a utilização Policial o cambio automático ser o melhor em agilidade e menor 

custo manutenção. 

 

1 - O Cambio automático no meio Policial é uma quebra de paradigmas tanto no 

manuseio quanto no valor de manutenção, durabilidade deste equipamento é 

inquestionável por diversas forças Policias, PMCE (Hilux) PMSC (FORD EDGE), PM 

SÃO PAULO Mitsubishi Dakar) PRF Trailblazer.  

 

2 - Taticamente em instruções é nítido o melhor aprendizado pelos operadores de 

segurança, devido ao complexo peso dos equipamentos individuais o embarque e 

desembarque em operações e ocorrências de riscos o cambio automático mostra 

agilidade e segurança uma vez que a canopla do cambio vai para opção P (Park), na 

mesma situação adversa utilizando cambio mecânico o Operador tem que debrear e 

colocar em freio motor que dependendo do terreno vai desgastar e perder tempo 

podendo ser fatal para o condutor cada segundo em casos de em urgência e crucial a 

rapidez na chegada ou na saída com a Viatura.” 

 

Ante a análise das informações apresentadas, fazem-se necessárias algumas 

considerações:  

 

O preço médio de aquisição de veículos com câmbio automático, em relação aos de 

câmbio manual de mesma marca, apresenta diferenças entre R$ 5.500,00 e R$ 6.000,00 

(Fonte: http://www.fipe.org.br). Subsidiário ao valor de aquisição, acrescenta-se o custo 

da mão-de-obra com a manutenção do câmbio automático, o qual só poderá ser objeto 

de reparo em oficina autorizada, com custo do homem-hora superior. 

  

Ainda quanto aos custos de manutenção, a manifestação apresentada pelo policial 

Instrutor e Técnico, em que pese sua farta experiência e conhecimento em ministrar 

cursos de direção, não acrescenta informações às justificativas, haja vista que em seu 

curriculum são apresentadas 20 horas de conhecimento das funcionalidades do câmbio 

automático sem acrescentar aspectos de vantajosidade entre os sistemas de câmbio. 

 

Quanto ao uso do câmbio automático pela PMCE, não foi referenciada a fonte da 

informação mencionada. 

 

O entendimento de que o sistema automático permite que o motorista tenha uma das 

mãos livres, não se considera como vantagem, pois, dirigir com apenas uma das mãos 

vai de encontro ao que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito (art. 252, V da Lei nº 

9.503/2007). Trata-se de infração média de trânsito que sujeita o infrator a multa de 
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R$ 86,13 e 4 pontos na carteira de habilitação. Destaque-se, ainda, a configuração da 

equipe de passageiros em uma viatura policial. A título de exemplo, cita-se o 

Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar de São Paulo POP, o qual define o 

posicionamento dos ocupantes das viaturas. 

 

A importância do estudo técnico pode ser ressaltada, inclusive, por citar-se que nas 

aquisições baseadas na qualidade do produto, na indicação de marcas ou nas 

características exclusivas ou sem similaridade há admissibilidade desde que 

tecnicamente justificáveis por exceção à regra geral, conforme art. 7º, §5º, da Lei nº 

8.666/93. Nesses casos, a condição é de que o processo esteja devidamente instruído 

com as justificativas das especificidades necessárias para os bens objeto de aquisição. 

Assim, a falta de estudo técnico que sustente a especificidade “câmbio automático”, no 

bojo do Processo nº 08106.000480/2013-65, conforme itens 1.1.5 e 3.1.5, configura 

desconformidade com os incisos I, II, III do artigo 3º da Lei nº 10.520/2002, pois não 

restaram comprovadas as vantagens ora apresentadas pelo gestor para a  aquisição do 

produto proposto. 

 

Adicionalmente, apresentam-se outras questões a ser consideradas quanto à aquisição 

dos veículos, pois se entende que a exigência não seria facilmente justificável em 

função de que os automóveis destinados ao atendimento de forças policiais são 

potencialmente utilizados em situações mais penosas que de outros bens de mesma 

natureza por outros órgãos do Estado. Considerando os eventuais locais que possam ser 

utilizados, com acesso mais dificultoso (estradas sem pavimentação ou com 

pavimentação deficiente, fazendas, rotas de fuga de criminosos, zonas de fronteira, 

terrenos arenosos, etc.), bem como a possível urgência do deslocamento necessário, 

inerente à atividade policial, que demandaria o uso mais agressivo daquele automotor, 

considera-se que esses bens certamente terão maiores problemas com sua manutenção e 

sua durabilidade, reduzindo-se consequentemente (ou necessariamente) sua vida útil. 

No caso, a exigência de que esses novos veículos sejam adquiridos com câmbio 

automático, além de ser dispositivo tendente a mitigar a ampla concorrência do certame, 

tendo em vista a exclusão de certos modelos desprovidos de tal tecnologia, conclui-se 

que essa decisão poderia impor maiores custos de manutenção futura ao Estado, 

mostrando-se potencialmente antieconômica se analisada durante o período que o bem 

esteja em utilização. 

 

Logo, não apenas a justificativa de relação custo-benefício e a eventual inexistência de 

cerceamento da competitividade, devidamente comprovados, deverão ser consideradas, 

mas, paralelamente, um estudo a respeito das duas tecnologias comparadas (manual e 

automática) que demonstre, no mínimo, o valor das peças e da mão-de-obra para 

eventual reposição, a incidência de defeitos normalmente identificados para cada 

modelo que pretenda competir no certame (mesmo que utilizados em condições mais 

amenas do que para a atividade policial), bem como questões sobre o período e a 

amplitude da garantia oferecida (se limitada apenas à quilometragem e/ou ao tempo de 

utilização do bem, considerando ainda os locais das respectivas concessionárias em 

relação à localização em que esses veículos serão utilizados), dentre outros fatores. 

 

Logo, torna-se complexa a justificativa que legitime a contratação nesse sentido para 

um órgão ostensivo como a Força Nacional, considerando os vários fatores que 

envolvem a questão, principalmente no que diz respeito ao custo e à complexidade da 

futura manutenção necessária à perfeita utilização desses automóveis em condições 

mais penosas do que se comparados, por exemplo, aos veículos pertencentes a 

órgãos/entidades meramente administrativos. 
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Ante essa situação, foi emitido alerta ao Gestor, e este concluiu pela não adjudicação da 

proposta vencedora e não homologou o certame, conforme expressa, por meio do Ofício 

nº 2595/2014/GAB/SENASP, de 30/04/2014, o que segue: 

 

“Os processos de aquisição atentarão à recomendação supracitada buscando, com 

maior rigor, a exposição das justificativas exigidas pela legislação, bem como instruí-

los, sempre que possível, com estudos técnicos”. 

“Até o presente momento não houve aquisição deste pregão, razão pela qual, embora 

tenham sido demonstrados os motivos pela escolha do câmbio automático, inclusive 

com relação à economicidade e continuidade da administração, sugere-se acatar a 

recomendação acima, pelos motivos expostos na análise da CGU”. 

–“Embora tenham sido demonstrados os motivos pela escolha do câmbio automático, 

inclusive com relação à economicidade e continuidade da administração, sugere-se 

acatar a recomendação de cancelamento do item referente ao veículo com câmbio 

automático, do Pregão referente ao Registro de Preços nº 49/2013.” 

 

Ante o exposto, fica materializada a decisão do gestor em não efetuar a adjudicação e 

homologação do certame. 

 

Ressalte-se que, por meio do ofício nº 4.106/2014/GAB/SENASP, de 21 de julho de 

2014 e memorando 5.798/2014/CGLOG/DFNSP/SENASP/MJ, o gestor faz nova 

referência à licitação e solicita aprovação desta CGU para aquisição dos veículos com 

câmbio automático. 

  

Ressalta-se, em relação a essa situação, não caber sua consideração neste relatório, pois 

não há constatação nesse sentido e que as novas questões apresentadas somente serão 

objeto de análise situação concreta. 

  
##/Fato## 

1.2.2 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de estudos técnicos prévios que comprovassem a necessidade de 

aquisição de escudos antitumulto com as especificações exigidas em Projeto Básico, 

que culminou com a contratação por inexigibilidade de licitação. 

 

Fato 
 

Trata-se do Processo nº 08106.000294/2013-26, que resultou no Contrato nº 92/2013 

celebrado em 05/09/25013 com a Inbraterrestre Indústria e Comércio de Materiais de 

Segurança Ltda. (CNPJ: 12.887.936/0001-65), no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão 

e oitocentos mil reais), para fornecimento de 1.500 escudos antitumulto à prova de balas 

Nível I. A aquisição foi realizada por meio da Inexigibilidade de Licitação nº 5/2013, 

com fulcro no Inciso I, Art. 25, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Da análise do citado processo, não restou evidenciada existência de estudos técnicos 

prévios para justificar a necessidade de aquisição, pela Unidade, de coletes com as 

especificações estabelecidas no Anexo I-A do Projeto Básico (fls. 126 e 127). 
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De igual modo não se verificou a realização de pesquisas de mercado prévias à 

formalização do processo, contendo o levantamento de todos os produtos similares no 

mercado, a fim de comprovar a singularidade do produto e a exclusividade do 

respectivo fornecedor. 

 

A equipe de auditoria realizou pesquisa para verificar a existência de possíveis 

fornecedores nacionais para os referidos escudos. O resultado demonstrou que, embora 

os escudos antitumulto sejam produtos controlados pelo Exército Brasileiro, estes 

possuem diversas especificidades e, a partir dessas, há vários fabricantes de escudos 

antitumulto à prova de balas nível I no país, fato que demonstra que o mercado não é 

restrito a uma única empresa. 

 

Constam do processo a autorização concedida pelo Ministério do Exército, 

considerando sua prerrogativa exclusiva para aprovação da aquisição de material 

controlado, dados e informes que lastrearam o processo de homologação da empresa 

Inbraterrestre Indústria e Comércio de Materiais de Segurança Ltda., como fornecedor 

homologado; e, declaração de exclusividade fornecida pela Associação Brasileira das 

Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE. 

 

Não obstante a documentação citada, não restaram comprovados no processo os 

requisitos que embasaram a aquisição com base no inciso 25 da Lei nº 8666/93, pelos 

seguintes fatos:  

 

a) Falta de estudo técnico quanto às necessidades mínimas e suficientes a serem 

atendidas, de modo a se comprovar se outros produtos no mercado poderiam atender de 

forma satisfatória as exigências de segurança exigidas para a atividade de contenção 

policial; e 

 

b) Falta de justificativas quanto ao não atendimento das necessidades por outros 

produtos similares. 

 

As especificações deveriam ser estabelecidas e suportadas por estudo que demonstre sua 

utilidade, necessidade, singularidade e aplicação desejada, haja vista que um conjunto 

excessivo de especificações conduz o fornecimento do material a um produtor 

exclusivo, mesmo existindo no mercado produtos similares. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiências nos procedimentos operacionais da Unidade, durante a fase de 

planejamento da contratação, que permitiram a autorização de contratação direta por 

meio de inexigibilidade de licitação, sem que fosse verificada a existência de estudos 

técnicos como pressupostos necessários à comprovação da inexistência de outros 

fornecedores que pudessem atender às especificações contidas no Termo de Referência. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201316806/03, de 02/10/2013, a SENASP 

informou por meio do Ofício nº 7185/GAB/SENASP/MJ, de 21/11/2013, o que segue: 

 

“1- Apresentar os estudos técnicos que embasaram as especificações exigidas no Anexo 

I-A 
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A área demandante já tinha anteriormente adquirido os escudos antitumulto tipo de 

acrílico, que apresentaram dificuldades quando das utilizações nas atividades. Diante 

dos fatos, a nova aquisição fora analisada minuciosamente, com a finalidade em 

atender as necessidades dos policiais da Força Nacional, principalmente na sua 

segurança, concluiu-se que os modelos de escudos apresentados no momento no 

mercado, vinham atender todas as nossas necessidades quando usadas durante várias 

manifestações em todo o país. 

 

2 – Levantamentos de todos os produtos similares no mercado 

Conforme explicação acima foram realizadas algumas pesquisas de mercado antes da 

formalização do processo  

 

3 – Por que da inexigibilidade em favor da empresa Inbraterrestre Indústria e 

Comércio de Materiais de Segurança: 

- Fora realizada uma pesquisa junto ao Exército, quanto à empresa, por ser a única 

fornecedora do material. 

- De acordo com o documento (fls.17) dos autos, o Ministério do Exército autorizou a 

aquisição junto à empresa. 

- A empresa apresentou todas as documentações necessárias para comprovação de 

acordo com o artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93. 

- Diante de todas as justificativas apresentadas a CGL/MJ providenciou a 

homologação final do processo em favor da empresa citada nos autos.”  

  

Segundo o Memorando nº 8156/2013-CGLOG/DFNSP/SENASP/MJ, de 29/10/2013, 

encaminhado em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201316806/08, os estudos 

técnicos que embasaram as especificações exigidas no Anexo I-A do Projeto Básico 

foram oriundos do Plano de Trabalho e que foram realizadas pesquisas via telefone em 

várias empresas fabricantes de equipamentos similares, porém foram encontrados 

fornecedores apenas para escudos níveis II, IIIA e III, sendo adotada a inexigibilidade 

como forma de contratação. 

 

A SENASP acrescentou no mesmo Memorando que a definição do fornecedor ocorreu 

após constatação junto ao Ministério da Defesa, que a empresa Inbraterrestre Ind. e 

Com. de Materiais de Segurança é homologada para a venda de escudos balísticos 

níveis I e que a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança 

– ABIMDE expediu declaração de exclusividade em favor dessa empresa. 

 

Complementarmente, por meio do Ofício nº 2595/2014/GAB/SENASP, de 30/04/2014, 

foram apresentados os seguintes esclarecimentos: 

 

“Recomendação 1: As aquisições se mostram acertadas pelas ações, que a princípio 

seriam apenas controle de distúrbios civis (CDC), envolvendo o uso do equipamento 

que foram alvo de tiros no Maranhão, protegendo a vida dos policiais. 

 

Em relação às futuras contratações, os processos de aquisição atentarão à 

recomendação supracitada buscando, com maior rigor, instruí-los com os estudos 

técnicos preliminares, sempre que possível, antes da elaboração do Termo de 

Referência ou do Projeto Básico.” 

Recomendação 2: “A recomendação será atendida, no sentido que buscaremos 

aprimorar os controles internos adequando, com maior rigor, a pesquisa de mercado 

prévia à formalização dos processos de aquisição para obtenção do maior número de 

fornecedores.” 
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Recomendação 3: “A recomendação será atendida, sendo a área técnica alertada 

quanto às prescrições legais e eventuais responsabilidades decorrentes de seu 

descumprimento.” 

 

Por meio do ofício nº 4.106 de 21 de julho de 2014 o gestor ratifica essa informação, 

acolhendo os argumentos apresentados. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O processo de contratação tem início com o Memorando nº 4693/2013-CGLog-

DFNSP/SENASP/MJ, de 19/06/2013, assinado pelo Coordenador Geral de Logística, o 

qual informa ao Diretor do DFNSP sobre a necessidade de se realizar a aquisição de 

escudos antitumulto com proteção balística nível I, por meio de inexigibilidade de 

licitação, com base no Inciso I do Art. 25 da Lei nº 8666/1993. 

 

Em sequência, o Plano de Trabalho traz a justificativa para a aquisição e as 

especificações do objeto a ser adquirido. Tais especificações são idênticas àquelas 

referentes ao produto fabricado pela Empresa Inbraterrestre. 

 

No entanto, não há nos autos os estudos técnicos que embasaram a definição das 

especificações exigidas no Plano de Trabalho, fls. 3 a 5, e no Anexo I-A do Projeto 

Básico, fls. 126 e 127 do processo.  

 

De igual forma, não restou comprovada a realização de levantamento dos produtos 

similares no mercado, de modo a justificar a escolha da Inbraterrestre como fornecedora 

única dos referidos escudos, bem como não está registrada nos autos à pesquisa de 

mercado para verificação da veracidade do conteúdo da declaração prestada no atestado 

de exclusividade emitida pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de 

Defesa e Segurança – ABIMDE, em conformidade ao disposto na Orientação 

Normativa da AGU nº 16, de 01º/04/2009 e nos Acórdãos-TCU nº 1.444/2011-1ª 

Câmara e nº 2.724/2009-Plenário. 

 

A justificativa da necessidade de determinado produto deve estar respaldada por estudos 

que comprovem ser aquela a melhor opção para a Administração, bem como deve haver 

nos autos a comprovação da realização de pesquisa de mercado a fim de se certificar da 

inexistência de fornecedores de produtos similares no mercado, caso contrário, há o 

risco de direcionamento da aquisição para um único fornecedor. 

 

Em relação à homologação de empresa pelo Exército para produzir determinado 

produto, esse fato não indica exclusividade, pois outras empresas podem também 

receber o certificado de registro do Exército para a produção e comercialização de 

produtos similares, mas com pequenas variações nas especificações. Desse modo, é 

imperativo que haja a elaboração de estudos preliminares a fim de estabelecer os 

potenciais fornecedores, e a realização, sempre que possível, de licitação para atender às 

necessidades da Unidade. 

  

Conforme se depreende da análise da manifestação da Unidade, a utilização da 

inexigibilidade para aquisição pautou-se tão somente na resposta à consulta dirigida ao 

Ministério do Exército. Dessa forma, não constou do processo documentação que trate 

de estudos técnicos que suportem as características e especificações que o produto a ser 

adquirido deve possuir para atender à demanda, para então verificar a existência de 

potenciais fornecedores para o produto. 
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O fato de a Unidade ter adquirido escudos à prova de balas em 2009, 2011 e 2012, 

conforme notas fiscais às fls. 113, 137, 140 a 143 do Processo, por conta de eventuais 

variações de preços ou de novas ofertas de fornecedores concorrentes, não obstante as 

especificações do item se mantenham idênticas, não a exime de pesquisar junto ao 

mercado a cada processo. Assim, um estudo técnico preliminar com o levantamento das 

soluções disponíveis forneceria subsídios à Administração para definir os produtos e 

especificações que melhor atendem à demanda existente. 

 

Considerando que o Ofício nº 4.106 de 21 de julho de 2014 ratifica essa informação 

ficam mantidas as recomendações quanto à inserção nos processos de aquisição das 

razões para contratação de determinado tipo de item. /AnaliseControleInterno## 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar, nas futuras contratações, durante a fase de especificação do 

objeto, estudos técnicos preliminares previamente à elaboração do Termo de Referência 

ou Projeto Básico, de modo a definir a real demanda da Unidade e as especificações 

realmente necessárias para cada item a ser adquirido de forma a evitar a restrição do 

número de fornecedores que atendem às especificações do produto a ser adquirido. 

 

Recomendação 2: Aprimorar os controles internos, de modo que seja realizada pesquisa 

de mercado prévia à formalização dos processos de aquisição, para identificar no 

mercado os produtos similares, mesmo com pequenas variações nas especificações 

inicialmente estabelecidas, as quais, por vezes apresentam  significativas variações de 

preço a fim de comparar com as reais necessidades do órgão, de modo a reduzir a 

possibilidade de pagamento por item de valor maior se comparado a outro que da 

mesma forma atenderia às necessidades do adquirente. 

 

 

1.2.3 PROCESSOS DE SINDICÂNCIAS                      

1.2.3.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades no rito para formalização de apuração de responsabilidade com a 

finalidade de apurar as causas, efeitos, responsabilidades e recomposição 

patrimonial, em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo viaturas 

pertencentes à frota do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. 

 

Fato 
 

Com intuito de verificar a existência e aplicabilidade de procedimentos de controle 

interno administrativo relacionado à utilização de viaturas pelo Departamento da Força 

Nacional de Segurança Pública/DFNSP e à formalização e dos encaminhamentos de 

inquéritos resultantes de sinistros ocorridos nos citados bens, foram aplicados testes de 

auditoria no setor responsável pela formalização e acompanhamento dos inquéritos 

técnicos. 

 

Nesse sentido foram selecionados 25 Inquéritos Técnicos instaurados com a finalidade 

de apurar as causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial, em 

decorrência de acidentes de trânsito envolvendo viaturas pertencentes à frota do 

DFNSP, bem como dos danos causados a materiais de uso individual. Da análise 

realizada, em 13 Inquéritos não foram identificadas situações passíveis de 
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questionamento. Para os 12 restantes foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 

201316784/01, cujo teor requisita esclarecimentos/justificativas quanto: 

 

Item Nº: 01 - Referência: Inquérito Técnico nº 061/2010, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 30.07.2010, com prazo de 30 dias corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência do dano 

produzido na viatura FN 0093, placa JHG 6022, no valor de R$ 113.400,00, solicitou-se 

justificativas/esclarecimentos quanto a: 

 

- Considerando o contido no Parecer do encarregado do IT/061/2010, item 3 DOS 

FATOS, as fls 57, “onde o condutor da viatura que seguia a frente relata que o veículo 

acidentado seguia a aproximadamente 300 metros da sua viatura a uma velocidade de 

80 Km/h ou menos”.  

  

- Considerando o contido no Código de Trânsito em seu Art. 220 - Deixar de reduzir a 

velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito; item XI - à 

aproximação de animais na pista; é considerado Infração – grave. 

 

Considerando ainda, que “a má pavimentação e estado das estradas, condições 

climáticas e falta de sinalização, quando não ficar comprovado que o responsável agiu 

com perícia e prudência, não eximirão de culpa”. (www.jusbrasil.com.br) 

 

a) informar qual a distância deve ser mantida entre veículos estando em comboio e o 

normativo que trata do assunto. 

 

b) informar sobre a ausência de relato, pela perícia da Polícia Rodoviária Federal e pela 

Polícia Técnica, sobre a existência de marcas de frenagem na pista, o que demonstraria 

que o condutor da viatura teve tempo de reação, visto que este estava na velocidade da 

via. 

 

c) justificar a conclusão do encarregado técnico de que existe culpa de autoria 

indefinida por parte do proprietário dos animais, visto que conforme depoimento acima 

a viatura que trafegava a frente conseguiu evitar o acidente. 

 

Item Nº: 02 - Referência: Inquérito Técnico nº 062/2010, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 30.07.2010, com prazo de 30 corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência de dano 

produzido na viatura FN 0030, placa JFP 8596, no valor de R$ 64.925,00, solicitando-se 

justificativas/esclarecimentos referente à: 

 

Considerando que a foto 1, às fls 68, do pneu encaminhado para análise, constante do 

laudo pericial nº 02-04-07-0673/2010, de 12.08.2010, apresenta visualmente em seu 

aro, características diferentes da foto 01: Pneu traseiro direito, fls 11, da Foto 13: Visão 

do pneu traseiro direito da viatura que se encontra livre na roda, fls 17, e, da Foto 15: 

Visão do pneu traseiro direito, fls 18, os quais são visíveis os arranhados em seu aro, 

ocasionados pelo contato com o solo, no momento do acidente.  

 

Considerando o contido no laudo pericial nº 02-04-05-00565-2010, de 05.07.2010, onde 

apresenta no item V - Dos Exames – Pneu anterior e posterior da lateral direita em boas 

condições de uso, porém desinflados. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/
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Considerando ainda, que as fotos 2 e 3, às fls 68, do pneu encaminhado para análise, 

constante do laudo pericial nº 02-04-07-0673/2010, se assemelham com a foto 10: 

Visão mais aproximada da parte de trás da viatura, às fls 15, visto que por este ângulo 

pode se verificar o desgaste da banda de rodagem do pneu de estepe. 

 

a) justificar o motivo de ter sido solicitado novo laudo no pneu traseiro direito, bem 

como a divergência apresentada no aro e pneu encaminhado para avaliação, visto que 

este foi decisivo para a conclusão do IT nº 062/2010. 

 

b) justificar o motivo de não ter sido solicitado o exame do pneu traseiro do lado direito, 

no momento da execução do laudo pericial nº 02-04-05-00565-2010, visto ser este o 

motivo do capotamento da viatura, conforme alegação do condutor. 

 

c) justificar o motivo do arquivamento do processo visto às divergências acima 

apresentadas. 

 

Item Nº: 03 - Referência: Inquérito Técnico nº 108/2010, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 22.10.2010, com prazo de 30 corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência de dano 

produzido na viatura FN 0062, placa JHG 5082, no valor de R$ 119.000,00, solicitando-

se justificativas/esclarecimentos para o que segue: 

 

Considerando o contido no Termo de Declaração do Acusado, às fls 13, de que 

Perguntado: ‘A que velocidade conduzia a viatura no momento do acidente’. 

Respondeu: “Que estava na velocidade da via, que estava reduzindo devido à curva 

crescente e a chuva que caia no momento”. 

 

Considerando a identificação do material, às fls 51, onde consta que a viatura estava 

aproximadamente com 29.000 km rodados, ou seja, com pneus novos. 

Considerando o contido no Código de Trânsito em seu Art. 220 - Deixar de reduzir a 

velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito; item VIII - sob 

chuva, neblina, cerração ou ventos fortes; é considerado Infração – grave. 

 

Considerando ainda, que “a má pavimentação e estado das estradas, condições 

climáticas e falta de sinalização, quando não ficar comprovado que o responsável agiu 

com perícia e prudência, não eximirão de culpa”. (www.jusbrasil.com.br) 

 

a) justificar a Conclusão do inquérito pela impossibilidade de apontar os elementos 

humanos de culpabilidade por imperícia, imprudência ou negligência, visto que o 

motorista não soube precisar a que velocidade conduzia a viatura. 

 

Item Nº: 04 - Referência: Inquérito Técnico nº 115/2010, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 16.11.2010, com prazo de 30 corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência de dano 

produzido na viatura FN 0108, placa JHG 5642, no valor médio de R$ 13.000,00, 

solicitamos justificativas/esclarecimentos quanto a: 

 

Considerando o contido no Auto de Infração e Notificação de Autuação nº E020621663, 

às fls 07, onde o condutor foi autuado por conduzir o veículo em mau estado de 

conservação, pneu liso. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/
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a) justificar o motivo de não ter sido imputada a responsabilidade pelo acidente ao 

condutor ou seu superior, visto que ao assumir a direção do veículo naquelas condições, 

agiu com negligência, colocando em risco a vida do próprio e de terceiros. 

 

b) informar quem arcou com custos da multa, bem como apresentar o comprovante do 

seu pagamento. 

 

Item Nº: 05 - Referência: Inquérito Técnico nº 008/2011, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 01.02.2011, com prazo de 30 dias corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência do dano 

produzido na viatura FN 0114, placa JHG 5822, no valor médio de R$ 72.800,00, 

solicitando-se justificativas/esclarecimentos para o que segue: 

 

a) Considerando o contido no documento Parte nº 009/OP.PATAXO/DFNSP/2011, de 

19.01.2011, às fls 04 e 05, onde o motorista da viatura em questão declara que “este 

motorista vinha em velocidade compatível com o terreno estando entre duas viaturas em 

“comboio”, um da Polícia Federal à frente e a FN0082 atrás, que os pneus já 

desgastados pelo uso não contribuíram para evitar o acidente mesmo estando no modo 

4H, que foi realizada calibragem padrão para serviço de 37 libras nos pneus e estepe, 

não tenho a informação se a vtr está com cambagem, alinhamento e balanceamento 

perfeitos”, justificar o motivo pelo qual na conclusão do Relatório acostado às fls 34 a 

38, são feitas considerações às condições do terreno e desconsiderado o fato de que o 

motorista tinha conhecimento das condições do veículo, o que poderia evitar o acidente, 

se este estivesse dirigindo com prudência e não de acordo com a velocidade da via, uma 

vez que esta velocidade deveria ser observada em condições normais de trafegabilidade.  

 

b) Considerando o contido no LP 2011-06-PC 103/11, às fls 47, onde o perito afirma 

que “Segundo a legislação de trânsito a via em questão é uma estrada rural em que a 

velocidade máxima permitida é de 60 Km/h, observando o tipo de acidente 

(capotamento) não foi possível descartar o fator velocidade como causa determinante do 

acidente”;... ”as marcas deixadas são de derrapagem dos pneus traseiros, devido a perda 

de aderência na trajetória curvilínea provocada pelo tipo de pavimento”, justificar o 

motivo de não ter sido imputada a responsabilidade ao condutor visto que este dirigia 

acima da velocidade permitida para as condições da via e não ficou demonstrado nos 

autos  outro fator preponderante na estrutura do veículo que pudesse concorrer para o 

acidente, tais como: quebra da suspensão/barra de direção, pneu estourado ou careca, 

situações alegadas em outros Inquéritos Técnicos.  

 

Item Nº: 06 - Referência: Inquérito Técnico nº 052/2011, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 06.05.2011, com prazo de 30 dias corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência do dano 

produzido na viatura FN 0065, placa JHG 5952, no valor de R$ 71.604,00, solicitamos 

justificativas/esclarecimentos referente à: 

 

Cabe esclarecer que os questionamentos abaixo descritos referem-se às despesas com a 

troca do motor da viatura, e não em relação ao atropelamento da capivara, passível de 

ser considerado caso fortuito ou força maior, visto que são eventos inevitáveis, que 

eliminam a relação de causalidade entre o prejuízo experimentado pela vítima e a 

conduta do suposto agente, todavia, em razão disso, o prejuízo causado no motor da 

viatura não se enquadra em caso fortuito ou força maior. 
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Considerando o contido no “AUTO DE INSPENÇÃO, às fls 15, onde no campo Obs.: 

em virtude da avaria ocasionada no radiador, houvera um vazamento do fluído do 

referido equipamento, motivo pelo qual, consequentemente, acontecera um 

superaquecimento do motor, bem como empenamento do cabeçote do motor em 0,50 

décimos – 0,20 décimos, acima do máximo permitido”. 

 

Considerando ainda, o contido no depoimento do primeiro declarante, às fls 19, dos 

autos, onde informa “que perceberam que havia uma residência situada às margens e 

abaixo da ponte do Rio Papagaio; que então se deslocaram com a viatura até a referida 

residência com o fim de aguardarem o solicitado apoio”: 

 

a) justificar a ausência de laudo nos autos que correlacione os danos causados no motor 

da viatura (empenamento do cabeçote) ao seu deslocamento com o radiador furado, uma 

vez que somente o vazamento de água do radiador não ocasionaria tal prejuízo, caso a 

viatura não tivesse sido removida do local do acidente com o motor em funcionamento. 

  

b) justificar o motivo de a referida viatura encontrar-se relacionada como “viatura sem 

recuperação”, conforme relação fornecida pelo Cmt. do STMV/DFNSP, em 

atendimento ao contido nas definições da IN nº 3, de 15.05.2008, que Veículo 

Irrecuperável (sucata) é aquele que em razão de sinistro, intempéries ou desuso, haja 

sofrido avarias em sua estrutura capazes de inviabilizar recuperação que atenda aos 

requisitos de segurança veicular, necessária para circulação em vias públicas conforme 

determina o Decreto nº 1.305/1994. 

 

Item Nº: 07 - Referência: Inquérito Técnico nº 149/2011, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 19.12.2011, com prazo de 30 corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência do 

acidente de trânsito ocorrido em 03.12.2011, com a viatura FN 0101, placa JHG 5872, 

no valor de R$ 71.038,00, bem como os danos causados a materiais de uso individual, 

solicitamos justificativas/esclarecimentos para o que segue: 

 

a) Motivo de não ter sido solicitada a presença da Polícia Rodoviária Federal visto que o 

acidente se deu na BR-222, conforme consta da Declaração de Acidente de Trânsito (fls 

18), na qual não contempla as exigências previstas na Resolução nº 362/10 do 

CONTRAN, que estabelece a classificação de danos em veículos decorrentes de 

acidentes e os procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos envolvidos e dá 

outras providências. 

 

b) Motivo de não ter sido realizada perícia no local do acidente, visto que o Laudo nº 

83/2012, data de 11.01.2012. (fls 25).  

 

c) Considerando o contido no Termo de Declaração às fls 31 a 34 onde o declarante e 

motorista da viatura relata “que quanto de repente percebeu que um animal o qual não 

sabe especificar ser direito um cavalo, uma mula ou um burro, invadiu a pista, vindo em 

direção da viatura, momento em que o declarante “gritou” e tentou desviar do animal, 

puxando a viatura para a direita, sendo que neste instante a viatura bateu com a roda 

dianteira direita em um meio fio que margeia a rodovia e que estava coberto com mato 

alto”, justificar o motivo de não constar dos autos fotos ou outro registro referente a 

marcas pneumáticas, com vistas a demonstrar a velocidade desenvolvida no momento 

do acidente.  
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d) Considerando as fotos anexadas às fls 42 a 44 dos autos, onde demonstra que o 

acidente ocorreu em pista em boas condições de trafegabilidade e em linha reta, 

justificar a Conclusão do Relatório anexado às fls 51 a 54, datado de 05.02.2012, de que 

não há indícios para imputar dolo ou culpa pelo acidente de trânsito, bem como a 

alegação de caso fortuito/força maior.  

 

Item Nº: 08 - Referência: Inquérito Técnico nº 171/2012, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 20.11.2012, com prazo de 30 dias corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência do dano 

produzido na viatura FN 0198, placa JIG 0601, em 22.12.2011, avaliada em  

R$ 73.667,00, solicitamos justificativas/esclarecimentos para o que segue: 

 

a) Justificar o decurso de prazo entre a data do acidente dia 22.12.2011 e a publicação 

da Portaria nº 171/2012, de 20.11.2012, para adoção de providências, em atendimento 

ao contido na Lei nº 9.784/99, Artigos 22 a 25. 

 

b) Considerando o contido no Laudo nº 18.843/DO, RE nº 1917-A/2011, onde as “fotos 

de 09 a 11 demonstram um cisalhamento no terminal de direção com características de 

ter sido produzido em época anterior ao evento e um quebramento com características 

recentes”, justificar o motivo de não ter sido enviado ao fabricante do veículo à citada 

peça para análise, visto que o veículo encontrava-se com apenas 16.115 km rodados, 

conforme consta do Diário de Bordo – Controle de Abastecimento da citada viatura. 

(Portaria nº 008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, 01.08.2012). 

 

c) Considerando a escala datada de 21.12.2011, (fls 26), na qual consta que o declarante 

e o motorista estariam de serviço das 20h00min às 08 h do dia 22.12.11, justificar o 

motivo de, no momento do acidente, o veículo não estar sendo conduzido pelo motorista 

escalado. 

 

d) Considerando o contido no Termo de Declaração às fls 52, de 08.01.2013, onde o 

declarante e motorista da viatura acidentada informa que “o fato relacionado ao acidente 

já havia sido comunicado verbalmente ao Comandante da operação TEKOHÁ e era um 

fato conhecido de todos na base que podem ser averiguadas”, justificar a ausência de 

providências para o conserto da peça, com vistas a evitar danos maiores como o caso em 

tela. 

 

e) Justificar o motivo de não ter sido imputada a responsabilidade pelo acidente ao 

Comandante da operação TEKOHÁ, haja vista o depoimento acima citado. (Portaria nº 

008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, 01.08.2012). 

 

Item Nº: 09 - Referência: Inquérito Técnico nº 182/2012, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, de 05.12.2012, com prazo de 30 dias corridos, com vistas a apurar as 

causas, efeitos, responsabilidade e recomposição patrimonial, em decorrência do dano 

produzido na viatura FN 0010, placa JFQ 5395, no valor médio de R$ 25.000,00, 

solicitamos justificativas/esclarecimentos para o que segue: 

 

a) Conforme consta do Termo de Declaração, às fls 25 e 26, do condutor do micro-

ônibus envolvido no acidente com a viatura acima, de que “Perguntado se em algum 

momento foi orientado quanto ao deslocamento com escolta, sobre a distância entre os 

veículos e normas de escolta? Respondeu que Não”, apresentar documentos que 

comprovem que foi dada ciência aos chefes de operações e demais componentes, do 

conteúdo da Portaria nº 008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, de 01.08 2012.  
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b) Conforme consta do Relatório produzido pelo encarregado do inquérito, datado de 

13.08.2013, ficando evidenciada a culpa por parte do motorista do micro-ônibus pelos 

danos causados a viatura, informar quais providências estão sendo adotadas para 

ressarcimento ao erário, em atendimento ao contido na Lei nº 9.784/99, Art. 49 - 

Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 

trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

  

c) Justificar o decurso de prazo de 8 meses entre a data do Relatório de encerramento do 

inquérito em 14.01.2013, e a data da Portaria 05.12.2012, sem que constasse dos autos 

nenhum pedido de prorrogação de prazo, em atendimento ao contido na Lei nº 9784/99, 

VIII, Art. 50 - Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 

dos fundamentos jurídicos. 

 

Item Nº: 10 - Informar se faz parte da rotina desse departamento a liberação de viaturas 

para comprar refeições destinadas ao pessoal de serviço, bem como a previsão 

normativa para tal atividade, considerando o contido no Decreto nº 6403/2008, Art. 8º É 

vedado: ... § 3º Não constitui descumprimento do disposto neste decreto a utilização de 

veículo oficial para transporte a estabelecimentos comerciais e congêneres, sempre que 

seu usuário se encontrar no desempenho de função pública.  

 

Item Nº: 11 - Quanto à determinação exarada às fls 69, datada de 21.11.2012, do 

Inquérito Técnico nº 093/2012, a qual remete à CGLog/DFNSP, a fim de buscar o 

ressarcimento do prejuízo causado ao erário, no valor médio de R$ 30.000,00, em julho 

de 2012, informar o motivo do não atendimento ao contido no Despacho nº 

0857/2012/CGLOG/DFNSP/SENASP/MJ, de 03.12.2012, acostado às fls 72 do 

Processo nº 08106.002428/2012-62, que previa o encaminhamento do processo à 

Consultoria Jurídica/MJ, para as providências cabíveis, situação pendente até a presente 

data. 

 

Item Nº: 12 - Quanto à determinação exarada às fls 301, datada de 17.11.2011, do 

Inquérito Técnico nº 012/2011, a qual remete à CGLog/DFNSP, a fim de buscar o 

ressarcimento do prejuízo causado ao erário, na viatura FN 0105, Placa JFQ 7795, no 

valor de R$ 94.452,00, informar quais as providências foram adotadas para 

cumprimento do determinado. 

 

Item Nº: 13 - Quanto à formalização dos Inquéritos Técnicos nº 010; 061; 062; 108; 

115/2010; 008; 012; 039; 052; 115; 116; 134; 149; 152/2011 e 046; 060; 093; 105; 152; 

171; 182/2012, e dos Procedimentos Inquisitório Preliminar nº 052/2011 e 029/2012, 

encaminhados à Equipe de Auditoria para análise, justificar o motivo de não terem sido 

apresentados com fotos originais e outros documentos, bem como a ausência de 

numeração no protocolo da SENASP, em razão de não terem sido formalizados em 

conformidade com os processos nº 08106.002428/2012-62 e 08106.001957/2012-49. 

 

Item Nº: 14 - Quanto à determinação do Inquérito Técnico nº 010/2010, a qual remete à 

CGLog/DFNSP, a fim de buscar o ressarcimento do prejuízo causado ao erário, na 

viatura FN 0109, Placa JHG 6052, no valor de R$ 41.196,00, na qual resultou na Ação 

de Reparação Civil por Danos Materiais, distribuída para 13ª Vara Federal da Seção 

Judiciária da Bahia, tombada sob o nº 3496-80.2011.4.01.3300, informar sobre a 

situação atual de atendimento da mesma. 
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Em resposta aos questionamentos formulados por meio da Solicitação de Auditoria nº 

201316784/01, itens de 01 a 14, a Unidade por meio do Memorando nº 

9286/SAAC/DFNSP/SENASP/MJ, de 10.12.2013, assim se manifestou: 

 

Manifestação da Unidade – “Em atenção ao Item nº 1, alíneas “a”, “b” e “c” da 

referida SA, referente ao Inquérito Técnico n° 061/2010, instaurado pela Portaria 

de mesmo número, datada de 30/07/2010, necessário esclarecer que os 

deslocamentos de efetivo realizados em comboio de viaturas, no âmbito do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, são norteados por meio 

de Plano de Movimentação, no qual são especificadas as condutas dos 

profissionais durante o trajeto de uma missão para outra, bem como, os aspectos 

logísticos e operacionais. 

 

No citado Plano de Movimentação em seu Item 4.- Prescrições Diversas, alínea 

“d”, existe determinação para que cada comandante de viatura do comboio 

respeite o Código de Trânsito Brasileiro, atentando para não ultrapassar a 

velocidade máxima da via, observando as condições da pista, não estabelecendo 

uma distância entre as viaturas, pois se deve observar o prescrito no artigo 29, 

inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,  “o condutor deverá guardar 

distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 

como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” 

 

As viaturas do caso em tela trafegavam a uma distância de segurança compatível 

com a via, atendendo ao prescrito no citado dispositivo legal, conforme 

verificado no termo de declarações do Sd PMTO T. A. S., às fls. 35, “(...) 

respondeu que estava à frente da viatura conduzida pelo Cap A. uns duzentos 

metros e que a visibilidade não era boa, (...)”.  

 

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local, sendo lavrado o Boletim de 

Acidente de Trânsito nº 726805, de 30/06/2010, no qual consta breve relato dos 

fatos, conforme documento acostado às fls. 21, 22, 23 e 24. Esclarece-se que a 

Policia Rodoviária Federal não realiza exames periciais, isto fica a cargo dos 

Peritos Criminais Federais e Estaduais.  

 

A Perícia Técnica realizada pelo Instituto de Criminalística do Estado de 

Rondônia expediu o Laudo de nº 1641/10, acostado às fls. 27, 28 e 29, onde relata 

que no momento dos exames periciais o local apresentava–se desprovido de 

iluminação pública, com precárias condições de visibilidade e a impossibilidade 

de estabelecer uma dinâmica do evento. Não consta no corpo do Laudo Técnico, 

qualquer placa de sinalização de advertência indicando perigo de existência de 

animais no local. 

  

Todavia, tendo em vista a forma como se deu o sinistro (hora e local) segundo os 

relatos das testemunhas, indicam que o condutor da viatura FN 0093 não teve 

tempo para efetuar a frenagem, bem como, desviar-se dos semoventes, haja vista, 

que os animais adentraram na pista de forma inopinada, não oferecendo tempo 

de reação ao condutor. Reforça esta tese o boletim de acidente de trânsito da 

PRF que não constatou presença de marcas de frenagem no leito carroçável da 

pista. Assim como, o signatário do Laudo pericial não relata este vestígio no 

corpo de seu Laudo.   
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A informação quanto à ausência de relato pela Polícia Rodoviária Federal e pela 

Polícia Técnica, sobre a existência de marcas de frenagem, o signatário do laudo 

pericial relata que não havia vestígios no local que determinasse a dinâmica do 

delito. 

Pela dinâmica dos fatos, depreende-se que o primeiro veículo ao passar pelos 

semoventes fez com que eles saíssem do leito da via, entretanto, três deles 

retornaram de forma abrupta ao leito da via, não fornecendo tempo suficiente ao 

condutor do veículo que vinha logo atrás de frear ou desviar dos referidos 

animais, conforme declarações do Sd PMTO T. A. S., às fls. 35, é notório que o 

condutor do veículo que trafegava a frente visualizou os animais na pista em 

virtude de outro veículo cruzar com luzes indicadoras ligadas. 

 

“(...) aproximadamente às 19h20min horas enxergou um caminhão à frente com 

pisca alerta ligado e mais a frente viu que havia no leito da pista vários cavalos, 

tendo então diminuído a velocidade e passado, afugentando os mesmos, porém 

três deles voltaram para o leito da via, momento em que viu pelo retrovisor a 

viatura conduzida pelo Cap A. colidindo com os cavalos.” 

 

Desta forma, concluiu-se que o condutor do segundo veículo não teve tempo 

suficiente para desviar dos semoventes ou mesmo frear, em virtude do ato 

inopinado praticado pelos animais, vindo a colidir e consequentemente causar os 

danos à viatura de prefixo FN 0093.  

 

Neste diapasão, e considerando que há relatos de um cercado danificado no 

local, que foi percebido que havia também presença de outros animais da mesma 

espécie e que retornaram para o interior da propriedade e considerando ainda 

que os equinos são animais que vivem em lotes, isto posto, os animais 

acidentados pertenciam ao mesmo lote, que clarificou-se que o proprietário dos 

semoventes deu causa ao acidente, pois não adotou as medidas de cautela 

necessárias para que os animais não alcançassem a BR 364 e, mesmo após a 

realização de diligências, não foi possível determinar quem era o proprietário 

dos equinos”. 

 

Manifestação da Unidade – “Em atenção ao Item nº 2, alíneas “a”, “b” e “c”da 

referida SA, referente ao Inquérito Técnico n° 062/2010, instaurado pela Portaria 

de mesmo número, datada de 30/07/2010, após análise dos autos do IT nº 

062/2010, verificou-se que o Laudo Pericial nº 02-04-05-00565-2010 não foi 

conclusivo quanto às causas do esvaziamento do pneu traseiro direito da viatura 

de prefixo FN 0030, fator que teria sido determinante para a perda do controle 

da direção do veículo, conforme declarações do condutor, Sd PMDF M. S. S.. 

Porém, considerando que a pista no momento era pavimentada com revestimento 

primário, e considerando ainda relatos nos autos presença de cascalhos, o 

pneumático em questão pode ter desinflado em função do contato com estes 

materiais inorgânicos. Para melhor esclarecimento do fato, o encarregado pelo 

I.T. solicitou laudo pericial no pneu traseiro da viatura a fim de determinar o 

motivo do seu esvaziamento repentino, visto que o signatário deixou de relatar 

quando dos exames na viatura. 

 

No que tange a suposta divergência apresentada no aro do pneu encaminhado 

para exames no segundo laudo pericial em relação ao primeiro, seria necessário 

encaminhar os referidos laudos periciais à Coordenadoria Regional de Perícias e 

Identificação Técnica de Cáceres para manifestação daquele órgão. Pois, 
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entendemos que só e unicamente o signatário do laudo pericial pode afirmar se 

há divergências no objeto encaminhado para exames. Bem como, oitiva do 

encarregado do feito por intermédio de carta precatória, haja vista o mesmo 

encontrar-se na situação de desmobilizado desde o dia 11/12/2010, quando 

retornou ao Estado de Alagoas, o qual é, também, o indicado a esclarecer os 

motivos da não solicitação de exame do pneu traseiro lado direito no momento da 

execução do laudo pericial de nº 02-04-05-00565-2010.  

 

O procedimento foi arquivado em razão das provas testemunhais e técnicas 

acostadas aos autos, que forneceram uma convicção quanto à causa determinante 

para o evento em tela, como sendo a perda do controle direcional do veículo 

lavado pelo esvaziamento repentino do pneu posterior lado direito. 

 

Os autos do IT nº 062/2010, foram submetidos à análise da CONJUR/MJ, que 

emitiu o PARECER Nº 280/2012/CE/CONJUR-MJ/CGU/AGU, ratificando a 

solução da autoridade instauradora”. 

 

Manifestação da Unidade – “Analisando o Item nº 3, alínea “a” da referida SA, 

referente ao Inquérito Técnico n° 108/2010, instaurado pela Portaria de mesmo 

número, de 22 de outubro de 2010, depreende-se o que segue: conforme consta 

no Termo de Declaração do Acusado, CB PMERJ C. J. G., às folhas nº 13, não 

há declaração quanto à velocidade exata que estava sendo empregada pela 

viatura no momento do sinistro, pois o acusado relatou que: “Perguntado: A que 

velocidade conduzia a viatura no momento do acidente. Respondeu: Que estava 

na velocidade da via, que estava reduzindo devido à curva crescente e a chuva 

que caia no momento.” 

 

As testemunhas do acidente também não souberam precisar qual a velocidade. O 

CB PMSE R. G. M., por sua vez, em seu Termo de Declaração, às folhas 14, 

expõe: “Perguntado: A que velocidade seguia a viatura no momento do acidente. 

Respondeu: Que não sabe precisar, pois estava atento à área externa”. 

 

No mesmo sentido foram às declarações do SD PM RR H. G. C., folhas 15, uma 

vez que declarou: “Perguntado: A que velocidade seguia a viatura no momento 

do acidente. Respondeu: Que não sabe precisar, pois estava atento à área 

externa, sentado no banco traseiro do lado esquerdo, conversando com o outro 

patrulheiro.” 

 

O SD PM SE L. A. S., em seu Termo de Declaração, às folhas 17, afirmou: 

“Perguntado: A que velocidade seguia a viatura no momento do acidente. 

Respondeu: Que não sabe precisar, pois estava atento à área externa, sentado no 

banco traseiro do lado direito, conversando com o outro patrulheiro.” 

 

No Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pelo Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, às folhas nº 22, não consta à velocidade que era empregada 

pela viatura no momento do acidente, ante a isso o encarregado solicitou através 

do Ofício nº 005/2010/IT108/DFNSP, às folhas nº 12, a complementação de 

algumas informações, dentre elas “a velocidade no momento do acidente, se 

houve frenagem (...)”, obteve com resposta o Ofício nº 0489/Del.7/5, às folhas nº 

33, relatando que não foi possível determinar a velocidade empregada no 

momento do acidente, uma vez que: “b) não foram identificadas marcas de 

frenagem, também em virtude da pista molhada, o que impede a determinação da 
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velocidade com base em conceitos físicos através da medição das marcas 

pneumáticas;”.   

 

Levando em conta todas as provas acostadas no procedimento e devido a 

impossibilidade de constatação técnica da velocidade que era empregada no 

momento do acidente o Oficial Encarregado do Inquérito Técnico de Portaria nº 

108/2010 concluiu que a causa determinante do acidente e consequentes danos 

na viatura ocorreram devido ao fenômeno da aquaplanagem, que foi constatado 

pelo Departamento de Policia Rodoviária Federal no Boletim de Acidente de 

Trânsito, às folhas nº 23, bem como no Oficio n° 0489/2010/Del.7/5, às folhas nº 

33 e 34, onde o policial que realizou a confecção do citado boletim se ateve a 

fazer o relato descritivo do ocorrido, sem mensurar os elementos humanos de 

culpabilidade.  

 

A ocorrência do fenômeno denominado aquaplanagem por sua vez, evidencia que 

o acidente se deu devido ao surgimento dos elementos de caso fortuito ou força 

maior, no caso (precipitação pluviométrica) no local que é causa de isenção da 

responsabilidade de indenizar, conforme o estabelecido no artigo 393 do Código 

Civil de 2002, in verbis:  

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.  

Parágrafo Único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”  

 

Também cabe ressaltar que o acusado, CB PMERJ C. J. G., não agiu com 

imperícia, uma vez que possui Carteira Nacional de Habilitação, categoria D e 

passou por instrução no Departamento da Força Nacional de Segurança Pública 

para condução de viaturas, bem como não agiu com imprudência, pois segundo 

relatos trafegava com velocidade compatível com a via e momento antes da 

ocorrência do acidente reduziu a velocidade ao aproximar-se da curva. Resta 

agora a figura da negligência, que deve ser descartada tendo em vista que o 

condutor agiu com cuidado e zelo ao conduzir o veículo. O fato de não constar no 

local marca de fricção pneumática imprimidas no leito carroçável da pista, está 

claramente descrito nos depoimentos em epígrafe, que relata diminuição da 

velocidade. Para que conste no local marca de fricção pneumática, se torna 

necessário que haja bloqueio de uma ou mais rodas”. 

 

Manifestação da Unidade – “Ao se analisar o Item nº 4, alínea “a” e “b”, 

referente ao Inquérito Técnico nº 115/2010, instaurado pela Portaria de mesmo 

número, datada de 16 de novembro de 2010, podemos compreender que o 

encarregado em seu relatório final expõe os motivos que o levaram a concluir 

pela falta de culpa ou dolo do SD PM MT W. S. F., às folhas nº 50 a 52, in verbis: 

 

Considerando os depoimentos prestados pelas testemunhas, que o veículo em 

epígrafe trafegava com velocidade abaixo de 60km/h; considerando o trecho 

curvilíneo conforme croqui folha 08 do IT, boletim de acidente de trânsito da 

Polícia Rodoviária Federal; considerando que no local ocorria grande 

precipitação pluviométrica em um trecho curvilíneo conforme folha 31, Laudo de 

Exame de Veículo Terrestre, I Histórico: “...quando o carro saiu da pista em uma 

curva....chovia muito na hora do acidente...”; considerando que ainda existiam 

condições mínimas de trafegabilidade na banda de rodagem conforme laudo 

pericial 551/2010/SETEC/SR/DPF/AL, folha 36 “....os dois pneus traseiros e o 
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reserva encontravam-se com os indicadores da banda de rodagem 

desgastadas...” não faz referência a lisos e ou carecas e considerando ainda  que 

o Soldado PMMT W. possui diversos cursos de especialização, conforme fez 

juntada nas suas razões de defesa, na área de direção veicular, inclusive tendo 

evitado no momento que a viatura passou para a contramão de direção, um 

acidente maior, que poderia acarretar em um acidente com vitimas e graças à 

perícia do operador, conseguiu equilibrar a viatura e trazê-la de volta a mão de 

direção;  

 

Face ao exposto, sou do parecer que o motorista da Viatura FN 108, o SD PMMT 

W. S. F., não seja responsabilizado nem disciplinarmente, nem financeiramente 

pelos danos causados a viatura. 

 

O Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública concordou 

com a conclusão apresentada pelo encarregado, deixando assim de imputar ao 

motorista responsabilidade pelo acidente, concluindo que cabe ao erário 

absorver o prejuízo dos danos ocorridos com a viatura.  

 

Neste sentido também concluiu a Consultoria Jurídica - CONJUR, junto ao 

Ministério da Justiça, através do Parecer nº 287/2012/CEP/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, ao anuir que o motorista não agiu com negligência, imprudência, 

imperícia, má-fé, culpa ou dolo, uma vez que ainda tentou evitar o acidente. 

Sendo este delito, atribuído às condições climáticas e topográficas no local.  

 

A multa foi paga pelo condutor do veículo, decorrente de desgaste dos pneus 

traseiros e sobressalente, no dia 18 de março de 2011, no valor de R$ 102,15 

(cento e dois reais e quinze centavos), conforme documentos comprobatórios 

apresentados à equipe de auditoria.  

 

Manifestação da Unidade – “Quanto ao Item nº 5, alínea ‘a’ e ‘b’, referente ao 

Inquérito Técnico nº 008/2011, instaurado pela Portaria de mesmo número 

datada de 1º de fevereiro de 2011, podemos compreender que: 

 

O motorista da Viatura Nissan Frontier, prefixo FN 0114, Placa JHG 5822, SD 

PMMS J. S. S., em seu Termo de Declaração, às folhas nº 9, declarou “Que no 

momento do acidente transitava a uma velocidade aproximada de 60 km/h.” 

 

Depreende-se do procedimento em tela que a viatura conduzida pelo acusado, 

bem como a viatura que seguia a sua frente empregavam velocidades 

semelhantes, pois no Termo de Declaração da Agente PF E. M. A., às folhas nº 

12, ela relatou “Que deslocavam numa velocidade aproximada de 60 km/h”; no 

mesmo sentido foram às declarações do Agente PF L. A. M., que conduzia a 

viatura da Policia Federal, às folhas nº 13, onde este afirmou “Que se 

deslocavam numa velocidade aproximada de 55 km/h”.  

 

Ambas as viaturas trafegavam normalmente pela via, até o momento em que 

numa curva o acusado foi surpreendido por deformidades na pista (poças e 

buraco com lama), conforme relatos contidos às folhas nº 9: “Que durante o 

deslocamento entre uma área e outra, logo após entrar em uma curva perdeu o 

controle da VTR devido à existência de possas e buracos de lama na pista. Que 

deslizou por uns 50 metros tentando estabilizar a VTR.” 
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Assim, percebemos que o motorista trafegava com atenção, tendo em vista que 

estava com a velocidade compatível para a via, e ao perceber que o veiculo 

“...deslizou lateralmente e mesmo usando de destreza não obtive êxito de manter 

o mesmo na estrada ficando derrapando de um lado para o outro conforme 

tentava estabilizar o veiculo na estrada...” (folhas nº 4), o acusado foi 

surpreendido pelo evento danoso. 

 

Neste sentido foi a conclusão do Laudo PC 103/11, às folhas nº 52, lavrado pelo 

Perito Criminalístico S. C. L., in verbis:  

 

“CONCLUSÃO – Em face do exposto, e embasados em elementos técnicos, 

marcas de pneus e posição do veículo avaliado no local, conclui o Perito com 

sendo a causa do acidente a perda de controle do veículo ao contornar uma curva 

que encontrava-se em um declive, o terreno dificultou o controle do mesmo, 

porém não foi possível obter esse controle, devido ao encascalhamento do solo e 

a existência de um barranco que proporcionou o capotamento do veículo.”  

 

Como o trafego era realizado em um via rural sem pavimentação asfáltica, o 

acusado havia acionado a tração 4LO da viatura (tração nas quatro rodas), 

mecanismo este que garante mais estabilidade ao veiculo quando o deslocamento 

é realizado em terrenos irregulares sem pavimentação asfáltica, como era o caso 

em análise.  

 

Assim, o encarregado afastou o elemento humano da culpabilidade por 

imprudência, às folhas nº 38, uma vez que diante de todas as provas acostadas 

aos autos não evidencia a falta de cuidado, cautela ou zelo por parte do acusado 

ao conduzir a viatura.  

 

O Perito Criminalístico S. C. L., ao lavar o LP 2011 06 PC 103 01 de 19 de julho 

de 2011, às folhas nº 47, relatou: “(...) não foi possível descartar o fator 

velocidade como causa determinante do acidente” (grifo nosso). O Perito 

utilizou-se do termo ‘descartar’, que possui o sinônimo de rejeitar, e segundo o 

Dicionário Aurélio tem o significado de “não levar em conta; por à parte”, 

denotando que não foi possível afirmar que o fator velocidade foi o elemento 

determinante do acidente. Contudo, conforme também relata o eminente 

signatário no exame complementar supracitado, a velocidade para o local é de no 

máximo 60km/h, e nenhum dos depoimentos prestados palas testemunhas 

informam velocidade superior”. 

 

Manifestação da Unidade – “Após análise do Item nº 6, alíneas “a” e“b” da 

referida SA, referente ao Inquérito Técnico n° 052/2011, instaurado pela Portaria 

de mesmo número, datada de 06/05/2011, verifica-se que o Auto de Exame 

Pericial Indireta em Veículo Automotor apresentado pelo Bel. J. A. J. Delegado 

de Polícia Judiciária Civil da cidade de Juína - MT consta que a verificação dos 

danos mecânicos (empenamento do cabeçote) encontra-se prejudicado, bem como 

a previsão de tempo entre o acidente e a expedição do Auto. Ao analisar o IT, 

verificou-se que ocorreu um período de dois meses e meio entre o acidente e o 

Auto de Exame Pericial. 

O Auto de Inspeção cita: “(...) avaria ocasionada no radiador (...)”, mas, após 

analise dos Autos não foi verificado que os envolvidos, condutor e comandante da 

viatura, declararam ter ciência desta avaria e que deslocaram até um local 

seguro para aguardar apoio ou ajuda de outras pessoas, sem saber que este 
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deslocamento poderia causar danos ao motor. O fato ocorreu por volta das 

18h30min na BR 364, horário (noturno) e local (terra indígena, fluxo de 

caminhões, e sobre ponte) que oferecia perigo aos servidores da Força Nacional, 

razão pela qual os ocupantes da viatura foram em busca de local seguro e 

habitado, “Que em seguida decidiram procurar um local seguro para parar o 

veículo acidentado”, “então se deslocaram com a viatura até a referida 

residência com o fim de aguardarem o solicitado apoio”.   

 

A atitude tomada pelos ocupantes da viatura é recomendada a todas que se 

encontrarem nas mesmas condições, como medida preventiva para resguardar 

suas integridades físicas e de terceiros. Pois considerando ainda que o acidente 

em epígrafe relata apenas danos materiais na viatura, e que se deu sobre ponte já 

em horário noturno é de bom senso a remoção do mesmo com intuito de evitar 

acidente com maior gravidade. Independentemente dos danos experimentados. 

 

A referida viatura está relacionada como “viatura sem recuperação”, tomamos 

analogamente esta expressão pela expressão de “inviável sua recuperação ou 

mesmo irrecuperável, conforme IN, porque sua recuperação ultrapassa o que 

dispõe a Instrução Normativa nº 205, datada de 08 de abril de 1988, em seu Art. 

3º, em seu item 9.3, que diz: 

 

“A recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o 

bem móvel orçar no máximo a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor estimado 

no mercado; se considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será 

alienado, de conformidade com o disposto na legislação vigente”. (grifo nosso) 

 

Outrossim, informo-vos que de acordo com o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro 

de 1990, em seu Art. 3º, parágrafo Único, item “d”, o material considerado 

genericamente inservível, para a repartição, órgão ou entidade deve ser 

classificado como irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim 

a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da 

inviabilidade econômica de sua recuperação. 

 

Além disso, está previsto na Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988, 

item 6, letra “b”, “será, como regra geral, baseada em processo regular, onde 

constem todos os detalhes do material (descrição, estado de conservação, preço, 

data de inclusão em carga, destino da matéria-prima eventualmente aproveitável 

e demais informações)”. 

 

A Relação fornecida pelo Cmt. do STMV/DFNSP, é parte de um processo que 

contém 633 (seiscentos e trinta e três) folhas, encaminho, por meio de Memo. Nº 

6007/STMV de 6 de agosto de 2012, a Chefe do Serviço de Patrimônio – MJ, que 

tem como Referência Portaria nº 05 de 13 de abril de 2012 da Coordenação de 

Suprimentos e Serviços Gerais – CGL/MJ que designa o Cmt do STMV para 

integrar a Comissão de reavaliação e depreciação de bens patrimoniais móveis 

do Acervo Patrimonial existente no Ministério da Justiça. Com base neste mesmo 

levantamento, foi também encaminhada a Coordenação Geral de Logística – 

CGLOG/MJ, por meio de Memo nº 7379/STMV, contendo solicitação de descarga 

de viaturas conforme orçamento apresentado, apontando inviabilidade na 

recuperação de algumas viaturas, inclusive a Viatura Prefixo 0065, placa JHG-

5952”.  
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Manifestação da Unidade – “Referente ao Item nº 7, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 

da referida SA, referente ao Inquérito Técnico n° 149/2011, instaurado pela 

Portaria de mesmo número, datada de 19/12/2011, observa-se o que segue: 

 

Conforme se depreende dos autos, às fls. 14, a comunicação oficial feito pelo 

Comandante da Operação Defesa da Vida - PA ao Coordenador Geral de 

Operações do DFNSP-MJ esclarece o não acionamento da PRF quando do 

acidente: “Informo no momento do fato, populares/civis quem socorreram os 

policiais e estes foram levados por uma Van para o Hospital de Rondon do Pará 

e que nenhum dos populares acionaram a Polícia Rodoviária Federal para que o 

BAT-Boletim de Acidente de Trânsito fosse feito, o que obrigou a posterior 

lavratura do DAT-Declaração de Acidente de Trânsito, feita pelo 1º Sgt PMCE J. 

A. R. junto a PRF no dia 08 de dezembro de 2011”.  

 

A ausência de perícia técnica no local dos fatos deu-se, conforme se infere às fls. 

54, última parte, “A Perícia Técnica é pouco conclusiva e foi realizada 

aproximadamente 40 (quarenta) dias após o fato (devido a dificuldades 

administrativas da Região).(...)”. (grifo nosso). 

 

Consta dos autos, no Ofício nº 508/2011, da lavra do MAJ QOPM J. S.S., 

Comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em 

Rondon do Pará (fls. 16-17), que poucas horas antes ao acidente em referência, 

na mesma noite, ocorreu intensa atividade policial nas proximidades ao local 

onde  integrantes da Força Nacional realizavam a guarnição do “protegido”, 

objeto principal daquela operação (Operação Defesa da Vida-PA), onde Policiais 

Militares e Policiais Civis do Estado do Pará “trocavam tiros” com assaltantes 

em fuga, após tomarem de assalto uma agência bancária em um município 

vizinho.  Conforme pode ser observado às fls. 17, referido Oficial relata“(...) 

houve novamente troca de tiros, que os meliantes abandonaram o gol e entraram 

na mata.”  

 

Uma equipe da Força Nacional fazia uso da viatura ora sinistrada, objeto do IT 

nº 149/2011, auxiliando na presente ocorrência, inclusive, prestando apoio à 

outra equipe que se encontrava no assentamento com o “protegido”. Por volta de 

04:30 horas o Comandante daquela equipe entendeu não haver mais necessidade 

de ali permanecerem, determinando pelo retorno à Base da Operação. 

 

Vê-se às fls. 36 (declarações do Tenente PMTO J S P)e fls. 40 (declarações do 

Tenente PMGO L R F) que ambos são unânimes em afirmar que o condutor da 

viatura trafegava na velocidade limite da via, pois ainda havia a preocupação 

com a possibilidade de encontrar com os meliantes.  Saliente-se que a guarnição 

se encontrava, mesmo que em deslocamento para outro município, em condições 

de patrulhamento uma vez que os assaltantes haviam embrenhado fuga pela mata, 

inferindo-se desta forma, que a velocidade empregada quando do acidente era 

reduzida, ou, no máximo, aquela limite da via. 

  

O condutor da viatura (fls. 32), 1º Sgt PMCE J A R relatou que: 

 

“(...) quando de repente percebeu que um animal, o qual não sabe especificar ser 

direito um cavalo, uma mula ou um burro, invadiu a pista, vindo em direção da 

viatura, momento em que o declarante ‘gritou’ e tentou desviar do animal, 

puxando a viatura para a direita, sendo que neste instante a viatura bateu com a 
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roda direita em um meio fio que margeia a rodovia e que estava coberto com 

mato alto”.  

 

O Tenente PMTO J S R (fls. 36) ratifica a versão do condutor ao dizer “...ouviu o 

Sgt J gritar “CAVALO” e que de repente só viu um vulto de um animal passar na 

pista....lembra ter visto o Sgt J tentar evitar o choque entre o animal e a viatura, 

jogando-a para a direita”. 

 

De igual forma o Tenente PMGO L R F (fls. 40) relatou “(...) escutou um grito 

vindo do 1º Sgt J, onde o mesmo exclamou algo como “Cavalo”. 

Pra que fique imprimida no local marca de fricção pneumática, é necessário que 

o veículo tenha uma ou mais rodas bloqueadas. No termo de declaração prestado 

pelo condutor da viatura informa que na tentativa de evitar o acidente “...tentou 

desviar do animal, puxando a viatura para a direita...” com isso não acionou o 

sistema de segurança do veículo (freios). 

 

Das tomadas fotográficas acostadas às fls. 42 a 44 é possível verificar que, de 

fato, a citada rodovia estava margeada por “meio-fio” encoberto por mato, 

impossibilitando ser avistado.  

 

O local do acidente é, conforme apresentado nos anexos fotográficos, isolado e 

sem residências próximas. O encarregado apurou ser uma área de fazendas, o 

que o fez diligenciar objetivando identificar o proprietário do animal que cruzou 

a rodovia, interceptando a mão de direção da VTR-FN, porém, todas restaram 

infrutíferas. 

 

O presidente do feito em sua conclusão atribuiu como fator que provocou o 

acidente à invasão da pista por um animal de grande porte que, “(...) aliado à 

baixa luminosidade, com a falta de acostamento e com a presença de um “meio 

fio” e de uma vala que margeia a pista e que estavam cobertos e escondidos por 

mato, conforme as fotos apresentadas do local, estas tiradas no mesmo dia do 

ocorrido e que, ao meu modo de analisar, estavam em um local que no mínimo é 

inadequado e muito perigoso”.   

 

Por fim, às fls. 54, concluiu que o acidente decorreu de caso fortuito ou de força 

maior, “sendo a ocorrência do acidente algo imprevisível ou de difícil previsão 

para o motorista, que gerou uma consequência inevitável”.  

 

O Código Civil Brasileiro dispõe: 

 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.  

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, 

cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.  

Analisando a definição de caso fortuito e força maior, tem-se que:  

 

Caso fortuito: “Acontecimento natural, cuja previsibilidade foge à capacidade de 

percepção do homem, em virtude do que lhe é impossível evitar as conseqüências. 

Distingue-se da força maior, acontecimento resultante da vis maior, isto é fato 

natural ou humano que o homem não pode deter”. 

(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/294387/caso-fortuito) 
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Força maior: “Inevitabilidade de conseqüências de uma conduta humana ou 

fenômeno da natureza. Distingue-se do caso fortuito porque este é sempre 

resultante da ação do homem e os efeitos são imprevisíveis. A força maior 

relaciona-se com a inevitabilidade, ao passo que a nota fundamental do caso 

fortuito é a imprevisibilidade”. 

(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/291903/forca-maior) 

 

Quanto ao aspecto de dolo ou culpa por parte do condutor da viatura, verifica-se 

não estarem presentes às circunstâncias caracterizadoras, e no caso em análise, 

restou evidente que o acidente decorreu de circunstância externa, imprevista e 

inevitável. O animal adentrou na via de forma inopinada, no horário noturno e 

pista sem iluminação”. 

 

Manifestação da Unidade – “Em atenção ao Item nº 8, alínea “a” da citada SA, 

relativo aos autos do Inquérito Técnico nº 171/2012, instaurado pela Portaria de 

mesmo número, em 20.11.2012, esclarecemos que o decurso de prazo entre a data 

do acidente e a publicação da Portaria nº 171/2012, de 20/11/2012, se deu devido 

aos seguintes fatos: 

 

A Portaria de Inquérito Técnico nº 028/2012, datada de 09/03/12, foi instaurada 

logo após a conclusão do Laudo Pericial do acidente. O encarregado do 

Inquérito Técnico era o 1º Ten PMAP M F A, que solicitou desmobilização do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, embarcando para o 

Estado do Amapá, sem concluir o procedimento administrativo, bem como, não 

restituiu os autos ao DFNSP. 

 

Após várias tentativas de contato com o Oficial, a fim de resgatar os autos, não se 

obteve êxito. Em face do exposto foi instaurado em desfavor do 1º Ten PMAP M F 

A um Procedimento Ético e Profissional, que culminou com sua exclusão do 

DFNSP. 

 

Em resposta aos questionamentos constantes das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, 

esclarecemos que o IT nº 171/2012, foi submetido à análise da Consultoria 

Jurídica – CONJUR, do Ministério da Justiça, por intermédio do Despacho nº 

99/2013/CGLOG/DFNSP/SENASP/MJ, de 12 de março de 2013, conforme fls. nº 

64. 

 

A CONJUR-MJ por meio da NOTA nº 44/2013/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, 

Despacho nº 093/2013/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU e NOTA nº 

47/2013/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, solicitou a realização de diligências 

complementares a fim de instruir os autos com provas conclusivas, as quais se 

encontram em andamento e atendem os quesitos acima”. 

 

Manifestação da Unidade – “Em atenção ao Item nº 9, o serviço de escolta no 

deslocamento em comboio é desenvolvido por viaturas caracterizadas, 

apresentando ostensividade que as identifique para outros condutores que 

transitem nas mesmas vias terrestres. Os responsáveis pela execução das escoltas 

são orientados e treinados durante as Instruções de Nivelamento de 

Conhecimento da Força Nacional, além de outro curso específico de Batedores 

com utilização de motocicletas para realização de escolta, tendo como princípio 

básico o cumprimento do que é estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro 
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quando da circulação de veículos e das preferências facultadas à circulação das 

viaturas policiais em conformidade com a legislação vigente. 

 

Desta forma, cabe ao condutor do micro-ônibus conduzi-lo de forma segura e as 

normas da escolta cabem a quem vai executá-las, neste caso aos integrantes da 

Força Nacional de Segurança Pública, devidamente escalados e orientados 

através de Ordem de Serviço nº 1.141 de 22/11/2012 e nº 1.155/STMV de 

26/11/2012 e Plano de Movimentação de Efetivo elaborado pela Coordenação 

Geral de Operações e Coordenação Geral de Logística, para todas as atividades 

envolvendo efetivo e materiais do Departamento da Força Nacional. 

 

Outrossim, conforme a legislação aplicável do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), que determina as regras de conduta na direção de veículo automotor. 

Havendo veículos na pista, deve o condutor guardar distância de segurança, em 

relação aos veículos da frente, em face das condições da pista, climáticas e do 

próprio veículo, nos termos do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo 

que a permanência próxima ou ultrapassagem em distância inferior revela 

imprudência na condução do veículo, gerando, inclusive, penalidade 

administrativa do motorista, nos moldes do art. 192 do mesmo diploma legal.  

 

O referido processo está sendo encaminhado para a Coordenação Geral de 

Logística (CGLog), que tramitará o documento conforme procedimentos 

adotados em casos semelhantes. 

 

Quanto ao lapso de tempo entre a instauração e conclusão do feito, este será 

apurado administrativamente”.  

 

Manifestação da Unidade – “No tocante ao Item nº 10, considerando o disposto 

no Decreto nº 6403 de 17/03/2008, “Art. 8º - É vedado: (...) §3º Não constitui 

descumprimento do disposto neste decreto a utilização de veículo oficial para 

transporte a estabelecimentos comerciais e congêneres, sempre que seu usuário 

se encontrar no desempenho de função pública.”, o servidor mobilizado pelo 

DFNSP encontra normatização na Portaria nº 008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, 

em seu Art. 1º. “Ficam instituídas as Normas e Procedimentos de Veículos 

Oficiais do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, no âmbito 

do DFNSP, nos termos do Anexo único da presente portaria”.  

 

Objetivando maior controle sobre toda frota motomecanizada do DFNSP, foi 

instituído na referida Portaria, o Diário de Bordo, fornecido ao motorista da 

viatura para preenchimento adequado, em conformidade com local de 

deslocamento da viatura, missão a ser cumprida, horário e quilometragem 

percorrida. Ao final de cada serviço diário, o documento será entregue ao 

responsável pelo setor de transporte daquela missão, e, também deve, o 

Comandante imediato, zelar para que o uso das viaturas ocorra estritamente em 

serviço. 

 

Vale ressaltar que em razão da localidade e natureza da missão, objetivando 

economia de recursos logísticos e financeiros, os víveres são conduzidos até o 

local de serviço, atividade chancelada pelo Comandante imediato aquiescido pela 

Coordenação de Operações. 

 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
42 

Manifestação da Unidade – “Em atenção ao Item nº 11, referente ao Inquérito 

Técnico n° 093/2012, (processo nº 08106.002428/2012-62), informamos que o 

mesmo encontrava-se em análise, e foi enviado ao Gabinete da SENASP em 10 de 

outubro de 2013”. 

 

Manifestação da Unidade – “Informamos com referência ao Item nº 12, Inquérito 

Técnico n° 012/2011, instaurado pela Portaria de mesmo número, datada de 

15/02/2011, que o procedimento apuratório foi encaminhado via Memorando. nº 

8002/2011 – SAC/DFNSP/SENASP de 17 de novembro de 2011 para o Gabinete 

da SENASP, como previsto em determinação exarada no Item 3  letra “d”, da 

Solução desde Inquérito Técnico.  

 

Conforme relatório detalhado do Sistema de Gerenciamento de 

Documentos/Processos – MJDOC, no dia 14 de dezembro o processo é 

encaminho à Inspetoria/SENASP, atual SAAC, por meio de Despacho nº 

1961/GAB/SENASP/MJ, em 13 de dezembro de 2011, onde o expediente é 

encaminhado a Inspetoria do DFNSP/SENASP para tomar conhecimento e 

providências julgadas necessárias e em 14 de dezembro de 2011 por despacho do 

Titular da Inspetoria, dá ciência e determina arquivamento. 

Informo-vos que o Processo foi encaminhado a CGLog por meio do Memo nº 

7673/2013, em cumprimento à determinação contida da Solução desse Inquérito 

Técnico, Item 3, letra “c”.” 

 

Manifestação da Unidade – “Em relação ao Item nº 13, cumpre esclarecer que os 

procedimentos administrativos instaurados pelo DFNSP tramitam na esfera da 

SAAC e Operações em andamento nos Estados da Federação, e ao término, após 

devidamente solucionados, permanecem arquivados junto a SAAC.  

 

Em havendo a determinação de encaminhamento à outra esfera, CGLog, p.e., 

para descarga patrimonial ou ressarcimento ao erário, só então se transforma em 

processo,  sendo devidamente capeado e etiquetado, recebendo o número de 

registro junto ao Sistema de Gerenciamento de Documentos/Processos – 

MJDOC. 

 

Quanto aos anexos fotográficos inseridos nos procedimentos administrativos, há 

que se considerar os recursos logísticos disponíveis nos locais das Operações, 

essas, na maioria das vezes, em andamento em regiões isoladas, de difícil acesso 

e precariedade inclusive nas comunicações, o que prejudica a qualidade da 

produção de provas técnicas para instrução dos autos”. 

 

Manifestação da Unidade – “No tocante ao Item nº 14, referente ao Inquérito 

Técnico n° 010/2010, cumpre informar que o Procurador Chefe da União – 

Advogado da União, peticionou a 13ª Vara da Seção Judiciária do Estado da 

Bahia, requerendo que o Réu seja condenado a pagar R$ 41.196,00, valor da 

causa. 

  

O réu foi intimado por meio de Mandado de Intimação nº 1516/2011, em 10 de 

outubro de 2011. Em 14 de outubro deu ciência da intimação o procurador – 

Chefe da União do Estado da Bahia. Em 24 de outubro de 2011 foi designada 

nova audiência, estando o DFNSP no aguardo das decisões de conclusão do 

processo”. 
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A partir da resposta apresentada pela SENASP acerca das situações identificadas nos 

inquéritos objeto de exame, identifica-se a seguinte situação: 

 

A unidade apresentou suas alegações quanto à conduta aplicada ao perdimento de bens, 

restando claro que não se trata de procedimento de apuração técnica militar, ou seja, não 

contempla a responsabilização por descumprimento de obrigação imposta em seu 

regime próprio. 

 

Não obstante as sindicâncias e processos de apuração estarem vinculados a bens 

patrimoniais da União, a responsabilidade pela condução dos processos recai sobre 

servidor da carreira policial, graduado com patente de 1º Tenente ou Capitão, conforme 

verificado nos inquéritos ora analisados. A nomeação dos servidores para essa 

atribuição é realizada pelo Diretor da Força Nacional, com base nas suas atribuições 

previstas no art. 16, incisos VII e IX do Decreto nº 6.061/2007. 

 

Ressalta-se ainda que a Força Nacional de Segurança Pública, atuou no período sob 

exame (exercício de 2013) sem um código/manual de Procedimentos Operacionais 

Padrão-POP ou outro documento similar, o que permitiria a uniformização de conduta 

de seus servidores nas diversas atividades, normatizando aspectos de uso, conduta, 

responsabilidades, sanções e nortearia a condução de inquéritos policiais, pois este 

documento é comum em diversas corporações de policia militar, exemplo do Decreto nº 

2.426/1983, do estado de Mato Grosso do Sul, que aprova as normas administrativas 

para instauração de Inquéritos Técnicos na Polícia Militar, onde consta em seu Art. 17 - 

Para conclusão do IT, as causas dos acidentes devem ser classificadas como: 

TÉCNICAS ou PESSOAIS:  

 

TÉCNICAS: as causas inerentes a defeitos alheios à responsabilidade do 

motorista ou a pessoal responsável pela manutenção, tais como: a) defeito de 

fabricação das peças, dos conjuntos ou partes que tenham sofrido manutenção e 

novamente ocorrido; b) quebra, afrouxamento rápido, perda ou ruptura de 

qualquer parte ou peça, inopinadamente e ao iniciar a missão. 

PESSOAIS: entender-se-á como causas pessoais. a) omissão na manutenção, de 

qualquer escalão; b) imperícia, negligência ou imprudência; c) velocidade 

inadequada; d) não observância de regras e normas obrigatórias, ao sair da 

missão, tais como: verificação de radiador, freios, sistema elétricos, calibragem 

de pneus (lisos); e) dirigir sem estar habilitado e credenciado; f) interveniência 

de terceiros no acidente; g) infrações previstas no CNT; 

CAPÍTLO III – RESPONSABILIDADE 

Art. 21 - As causas técnicas, devidamente comprovadas, isentarão de culpa o 

agente implicado, ao passo que as causas pessoais implicarão, sempre, em 

responsabilidade do agente.  

Parágrafo Único - Não eximirão de responsabilidade circunstância eventuais 

como: na pavimentação de ruas ou estradas; condições atmosféricas adversas e 

sinalização deficiente, caso não fique comprovado que o agente agiu com 

prudência. 
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Art. 22 - Quando comprovada a culpabilidade do policial-militar, estará este 

sujeito ao desconto regulamentar, sem prejuízo das sanções disciplinares 

imputáveis”.  

 

Também nesse sentido, há normativo emitido pelo estado de Minas Gerais que, por 

meio da Auditoria-Geral do Estado e de sua Superintendência Central de Correição 

Administrativa, editou o Manual de Sindicância de Veículos Oficiais, com base na 

legislação específica aplicável: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Lei nº 9.503/97, 

com vigência a partir de 23/01/98 e alterações posteriores; Decreto Estadual nº 

42.569/02; Decreto Estadual nº 43.242/03; Decreto Estadual nº 43.744/04; Decreto 

Estadual nº 44.203/06; Lei Estadual nº 869/52; e Resolução/SERHA nº 070/2002, que 

dispõe sobre procedimentos referentes à administração da frota de veículos oficiais:  

 

“CAPÍTULO 3 - Acidente de trânsito – Causas imprevistas ou fortuitas: 

a) existência comprovada de óleo na pista ou qualquer outro material ou 

substância que afete a dirigibilidade do veículo, sem que haja, na pista, 

sinalização, com a antecedência necessária, sobre as condições locais da via; b) 

existência de veículo enguiçado ou acidentado dentro da pista, logo após uma 

curva ou aclive, sem sinalização prévia; c) existência de animal parado na pista, 

ou atravessando-a logo após uma curva ou aclive; ... 

CAPÍTULO 4 - Providências a serem tomadas pelo motorista logo após o 

acidente:  

4.2) Acidente em via urbana: 

a) sinalizar o local, imediatamente, objetivando evitar a ocorrência de novos 

acidentes; b) anotar o nome do logradouro (praça, avenida ou rua), o nº do 

imóvel mais próximo do local do acidente e os dados da placa do outro veículo 

envolvido, se houver; c) havendo vítima, verificar o estado em que ela se encontra 

chamar o Resgate e fornecer informações sobre o seu estado e sobre o local do 

acidente; d) anotar o nome e o endereço completo das testemunhas e dos 

informantes do acidente; e) providenciar o registro da ocorrência na Polícia 

Militar ou na Polícia Civil ou ainda na Perícia, quando houver vítima; 

4.3) Acidente em rodovia federal ou estadual: 

a) adotar os procedimentos mencionados nas alíneas “a”, “d” e “h” do subitem 

4.2; b) anotar o nº ou o nome da rodovia (BR ou MG), o nº do quilômetro onde 

ocorreu o acidente e os dados da placa do outro veículo envolvido, se houver; c) 

havendo vítima, verificar o estado em que ela se encontra e providenciar o 

socorro por meio da Polícia Rodoviária Federal, quando o acidente tiver 

ocorrido em rodovia federal (“BR”); por meio da Polícia Rodoviária Estadual, 

na hipótese de acidente em rodovia estadual (“MG”), podendo ainda, em caso de 

dificuldade, acionar a unidade da Polícia Militar mais próxima, para as devidas 

orientações; d) requerer na Delegacia de Polícia mais próxima a realização da 

perícia; e) prestar as informações necessárias à Polícia Rodoviária Federal ou 

Estadual, para a elaboração do Boletim de Ocorrência (BO). 

4.5) Acidente provocado por animal postado ou transitando na via: 

a) adotar os procedimentos mencionados nas alíneas “a”, “c”, “d” e “h” do 

subitem 4.2; b) providenciar Boletim de Ocorrência nas Polícias Rodoviária 
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Federal, Estadual ou Polícia Militar, dependendo do local onde ocorreu o 

acidente; c) procurar identificar o nome e o endereço completos do proprietário 

do animal. 

4.6) Acidente em regiões desertas e muito distantes da sede do município ou outra 

situação em que não há possibilidade comprovada de realização da ocorrência 

policial: 

Não havendo vítima ou envolvimento de outro veículo, e, comprovadamente, 

inexistindo condições da Polícia Militar comparecer ao local do acidente, no 

mesmo dia, adotar as seguintes providências: 

a) anotar o nome da unidade da Polícia Militar da cidade, o nº do telefone e o 

nome do militar que atendeu à solicitação da ocorrência; b) se o veículo tiver 

condições de se locomover, mesmo devagar, sem causar danos ao seu motor, o 

condutor deverá prosseguir em sua viagem, com as devidas cautelas, até o 

município ou distrito mais próximo, onde deverá procurar um local seguro para 

guardá-lo e comunicar o fato ao seu chefe, para que esse providencie o 

transporte do veículo acidentado; c) se não houver condições de ir com o veículo 

até o distrito ou município mais próximo, a solução será procurar a ajuda de 

alguém para retirar o veículo da estrada e colocá-lo em local com alguma 

segurança até que possa ser transportado; d) elaborar relatório detalhado para a 

chefia. 

CAPÍTULO 5 - Avaliação dos danos: conserto ou alienação do veículo 

5.4) Danos ao veículo oficial: 

a) tendo sido provado que os danos decorreram de IMPRUDÊNCIA, 

NEGLIGÊNCIA ou IMPERÍCIA do condutor, o orçamento de menor valor poderá 

ser descontado dos vencimentos do servidor responsável na forma do art. 270 da 

Lei nº 869/52, mediante sua expressa autorização. Não havendo autorização do 

responsável para o referido desconto, a indenização será requerida 

judicialmente; b) Não havendo possibilidade de se efetivar a recuperação do 

veículo, esse será leiloado. Nesse caso, o valor do dano a ser indenizado será a 

diferença apurada entre o valor de mercado do veículo antes do acidente e o 

valor pelo qual foi leiloado. 

CAPÍTULO 7 - Competência e rito da Sindicância Administrativa de veículo 

oficial: 

Recomendações:  

1) Objetivo do Boletim de Ocorrência (BO) 

É importante registrar que o Boletim de Ocorrência não tem por objetivo apontar 

o culpado pelo acidente, mas apenas registrar os dados dos condutores, das 

vítimas, das testemunhas, dos veículos, das vias, as possíveis causas do acidente e 

a versão de cada um dos condutores sobre o ocorrido. Com efeito, o Boletim de 

Ocorrência tem valor de uma declaração, a qual pode ser substituída ou refutada 

por outras declarações. 

2) É necessário maior cuidado na análise de certos documentos para que a 

sindicância atinja seu objetivo. 

2.1) Para apuração das causas - A apuração das causas do acidente será 

efetuada por meio de Sindicância Administrativa Investigatória, em que serão 
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examinados os seguintes documentos: a) ASV; b) Relatório elaborado pelo 

condutor do veículo oficial, à época do acidente; c) Registro de Ocorrência 

Policial; d) Laudo Pericial; e) Depoimentos e declarações; f) Descrição dos 

reparos a ser efetuados, conforme três orçamentos; g) Notas fiscais referentes às 

manutenções preventiva e corretiva anteriores ao acidente, quando 

imprescindíveis ao esclarecimento das causas do acidente. 

2.2) Para apuração dos danos - Os danos causados ao veículo oficial serão 

apurados também mediante Sindicância Administrativa Investigatória, por meio 

do exame dos seguintes documentos: 

a) Descrição constante do Boletim de Ocorrência; b) Descrição constante do 

Laudo Pericial; c) Descrição das peças, dos serviços e dos valores constantes dos 

orçamentos e das notas fiscais. 

7.4.3) Oitivas - Recomendações: 

3) Oitiva das testemunhas e do condutor  

3.1) Os informantes que, segundo o Registro de Ocorrência, apenas tomaram 

conhecimento do fato ou presenciaram a ação da polícia não devem ser 

chamados, já que em nada contribuirão para esclarecer as causas do acidente. 

3.2) O depoimento de testemunhas indicadas pelos motoristas envolvidos deverá 

ser feito com muita atenção, procurando verificar se não se trata de “testemunha 

arranjada”. Para tanto, a testemunha deverá ser compromissada e inquirida 

sobre como e desde quando conhece o motorista, as características básicas dos 

veículos, características do local do acidente, o local e a posição em que se 

encontrava no momento do acidente, horário do acidente, condições do tempo, 

etc. As contradições apresentadas poderão indicar que o seu depoimento não tem 

qualquer valor probante. 

3.3) Quando não houver Laudo Pericial, o condutor do veículo e as testemunhas 

deverão ser questionados minuciosamente sobre o local do acidente; sinalização 

existente; condições do tráfego, da via, do tempo, do veículo; sobre seu estado 

físico; se encontrava conversando, ouvindo música, no horário e no local em que 

iniciou ou reiniciou a viagem e o horário do acidente, de modo que o cotejo das 

informações obtidas possa indicar se a velocidade desenvolvida durante o 

percurso estava dentro do permitido e das condições de segurança. 

3.4) Não havendo Laudo Pericial e, caso o condutor alegue que o acidente foi 

ocasionado por falha mecânica e por deficiência no sistema de freios, sistema de 

direção e sistema de suspensão ou utilização de pneus “carecas”, a comissão 

deverá averiguar quando foi efetuada a última troca de pneus e com qual 

quilometragem. Se existirem anotações sobre o alegado nos últimos 30 dias 

anteriores à data do acidente, colher depoimento de 2 ou 3 motoristas que 

conduziram o veículo antes do acidente, verificar se houve manutenção 

preventiva ou corretiva das deficiências alegadas nos últimos 6 meses e se os 

orçamentos colhidos indicam alguma das deficiências alegadas pelo condutor.  

3.5) O condutor que não registrar na “Autorização para Saída de Veículo” ou em 

comunicado à parte as deficiências que tenha observado nos pneus, na lataria, na 

pintura, nos sistemas de direção, de freios e de suspensão, bem como a 

inexistência ou deficiência de equipamentos obrigatórios, não poderá alegá-las 

em seu benefício. 

 

Nos exemplos apresentados verifica-se a existência de normativos próprios utilizados 

por forças locais – procedimentos operacionais e manuais que definem a conduta a ser 
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aplicada na condução dos inquéritos e que podem ser utilizados como modelo para 

confecção de manual próprio para aplicação no âmbito da Força Nacional.  

 

A seguir a análise quanto à manifestação da SENASP sobre os questionamentos 

apresentados. 

 

Item Nº: 01 - O que se depreende da manifestação da Unidade, é que não se buscou 

orientar por nenhum critério específico, pois em vista da forma como se deu o sinistro e 

do relato das testemunhas, pressupõe-se que o condutor da viatura FN 0093 não teve 

tempo para efetuar a frenagem, bem como, desviar-se dos semoventes, o que importa 

em algumas indagações não consignadas no referido inquérito, tais como: se a distância 

entre os veículos era compatível com o que determina o artigo 29, inciso II, do Código 

de Trânsito Brasileiro, por que o condutor do veiculo sinistrado não conseguiu 

visualizar os animais na pista e desviar? Por que não foi diligenciado o proprietário do 

local denominado como Park Aquático Boto Rosa, se havia evidências de que os 

animais estavam naquela propriedade? Por que da alegação de que havia pouca 

visibilidade se não consta nenhuma referência sobre as condições dos faróis da viatura 

nos autos? Por que não foi solicitado ao condutor da viatura exame médico da sua visão, 

haja vista que o condutor da viatura que seguia a frente conseguiu desviar? Por que o 

encarregado do inquérito não diligenciou até o local do acidente para medir a distância 

percorrida pelo veículo até se chocar com os animais? 

 

Ademais, não foram consignadas evidências de que na conclusão do inquérito incluiu 

em sua exposição de motivos de sua decisão, os depoimentos registrados nos autos para 

emitir a sua conclusão, pois conforme a transcrição a seguir, “Pela dinâmica dos fatos, 

depreende-se que o primeiro veículo ao passar pelos semoventes fez com que eles 

saíssem do leito da via, entretanto, três deles retornaram de forma abrupta ao leito da 

via, não fornecendo tempo suficiente ao condutor do veículo que vinha logo atrás de 

frear ou desviar dos referidos animais, conforme declarações do Sd PMTO T A S, às 

fls. 35,  

“(...) aproximadamente às 19:20 horas enxergou um caminhão a frente 

com pisca alerta ligado e mais a frente viu que havia no leito da pista vários cavalos, 

tendo então diminuído a velocidade e passado, afugentando os mesmos, porém três 

deles voltaram para o leito da via, momento em que viu pelo retrovisor a viatura 

conduzida pelo Cap A colidindo com os cavalos.” No caso, por viajarem em comboio, 

obedecendo a velocidade regulamentar da via e a distância determinada, dificilmente o 

motorista da 2ª viatura deixaria de observar o brilho das lanternas de freio traseiras da 

primeira viatura que, segundo o relato teria “reduzido a velocidade”, tanto ao observar o 

veículo parado a sua frente com pisca alerta ligado, como por passar em velocidade de 

segurança pelos animais na pista. Somente se poderia concluir em sentido inverso, que 

se não houve tempo suficiente para desviar ou frear, isto ocorreu, em princípio, devido 

ao condutor do veiculo sinistrado não manter a distância de segurança ou estar acima da 

velocidade da via; fato agravado porque é relatada uma situação de pisca alerta ligado 

num local de pouca luminosidade, denota-se uma condução imprecisa que poderia ser 

enquadrada como imperita ou imprudente, quesitos que sustentariam uma decisão 

quanto a culpabilidade na ocorrência do acidente e pela responsabilização do dano 

ocorrido, considerando-se como causa pessoal.  
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Item Nº: 02 - Registre-se que a unidade demonstra conhecer as providências a ser 

adotadas conforme anui em sua resposta: “No que tange a suposta divergência 

apresentada no aro do pneu encaminhado para exames no segundo laudo pericial em 

relação ao primeiro, seria necessário encaminhar os referidos laudos periciais à 

Coordenadoria Regional de Perícias e Identificação Técnica de Cáceres para 

manifestação daquele órgão. Pois, entendemos que só e unicamente o signatário do 

laudo pericial pode afirmar se há divergências no objeto encaminhado para exames. 

Bem como, oitiva do encarregado do feito por intermédio de carta precatória, haja 

vista o mesmo encontrar-se na situação de desmobilizado desde o dia 11/12/2010, 

quando retornou ao Estado de Alagoas, o qual é, também, o indicado a esclarecer os 

motivos da não solicitação de exame do pneu traseiro lado direito no momento da 

execução do laudo pericial de nº 02-04-05-00565-2010”. Este fato, certamente 

confirma o entendimento quanto à imagem arrolada no processo não corresponder ao 

bem efetivamente sinistrado. 

 

Quanto à alegação da unidade de que o procedimento foi arquivado em razão das 

provas testemunhais e técnicas acostadas aos autos, que forneceram uma convicção 

quanto à causa determinante para o evento em tela, como sendo a perda do controle 

direcional do veículo levado pelo esvaziamento repentino do pneu posterior lado 

direito; entendemos que deve ser revisto em razão dos questionamentos ora 

apresentados, pois, a própria unidade admite que para dirimir estas dúvidas devesse 

tomar algumas providências consignadas em sua justificativa.  

 

No que concerne à alegação de que a CONJUR/MJ ratificou a decisão da autoridade 

instauradora, vale ressaltar que conforme prevê a Lei nº 9.784/1999, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu Art. 42, 

determina quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer 

deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou 

comprovada necessidade de maior prazo. Trata ainda em seus parágrafos sobre as 

consequências resultantes da não emissão do mesmo no prazo fixado: 

 

§ 1
o
 Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo 

fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, 

responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

 

§ 2
o
 Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo 

fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, 

sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 

 

Para tanto, cabe tratar sobre a classificação dos pareceres jurídicos em facultativo, 

obrigatório e vinculante, conforme a doutrina: 

 

“O parecer é facultativo quando fica a critério da Administração solicitá-lo ou 

não, além de não ser vinculante para quem o solicitou. Se foi indicado como 

fundamento da decisão, passará a integrá-la, por corresponder à própria 

motivação do ato. 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
49 

O parecer é obrigatório quando a lei o exige como pressuposto para a prática do 

ato final. A obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer (o que não lhe 

imprime caráter vinculante). Por exemplo, uma lei que exija parecer jurídico 

sobre todos os recursos encaminhados ao Chefe do Executivo; embora haja 

obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do ato final, ele 

não perde o seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher deverá 

motivar a sua decisão. 

O parecer é vinculante quando a Administração é obrigada a solicitá-lo e acatar 

a sua conclusão. Para conceder aposentadoria por invalidez, a Administração 

tem que ouvir o órgão médico oficial e não pode decidir em desconformidade com 

a sua decisão”. (BANDEIRA DE MELLO, 1979 b, p. 575) citado por DI 

PIETRO (2005, p. 223) 

 

É uníssono o entendimento da doutrina de que o parecer jurídico é uma opinião  técnica 

e, desse modo, o advogado público ao emiti-lo, dotado da autonomia inerente à sua 

função, deverá elaborá-lo em conformidade com a fundamentação e embasamento legal.  

 

Em razão de todo o exposto entendemos que o fato de ter sido submetido à apreciação 

da CONJUR/MJ, não exime de todo a responsabilidade da autoridade instauradora.  

 

Item Nº: 03 - No inquérito foi consignado que todos os depoentes não souberam 

informar a que velocidade o veículo transitava, todavia o condutor relata que devido à 

curva crescente e a chuva que caia, diminuíra a velocidade, isto porque mesmo com 

chuva ele transitava na velocidade da via, o que deveria ocorrer em condições normais 

de trafegabilidade, conforme cita o Código de Transito.  Certamente, a condução em 

situação adversa: condições climáticas inapropriadas, chuva torrencial, percurso em 

curva, água na pista; deveria ser objeto de questionamento, de relato dos policiais que 

estavam dentro da viatura, os quais, mesmo sob ‘risco de vida’ estariam ‘conversando’ e 

‘observando a via’ sem preocupação com as condições de dirigibilidade. Assim, não 

resta consignado no processo provas de que o acidente não fora provocado por 

imprudência do condutor da viatura, fato que contesta a tese de caso fortuito ou força 

maior e elidiria a culpa, não obstante, a lei prever: “a má pavimentação e estado das 

estradas, condições climáticas e falta de sinalização, quando não ficar comprovado que 

o responsável agiu com perícia e prudência, não eximirão de culpa”. Ademais, o fato 

de o condutor possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria D e passar por 

instrução no Departamento da Força Nacional de Segurança Pública para condução de 

viaturas, sob a ótica da imprudência, só agrava a sua situação, pois este tem 

conhecimento diferenciado do ofício a que se presta. 

 

Com intuito de demonstrar que a situação ora analisada não se enquadra como caso 

fortuito ou força maior, a citação a seguir foi retirada da revista especializada ‘Quatro 

Rodas de 16.08.2012’ “a aquaplanagem pode ocorrer por três principais motivos, e 

quase sempre é finalizada em acidente. Quando os sulcos dos pneus (as ranhuras) não 

conseguem escoar toda a água presente na pista, o líquido acaba passando entre o piso 

e os pontos de apoio do pneu, fazendo com que ele perca o contato com o solo. Nesse 

momento, o motorista vira passageiro, uma vez que o controle do veículo vai 
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basicamente a zero. O primeiro fator que propicia uma aquaplanagem é utilizar pneus 

“carecas”, quando seus sulcos ficam rasos, diminuindo consideravelmente a sua 

capacidade de escoamento de água. O segundo é o excesso de velocidade: os pneus 

podem ser até “zerados”, mas se a velocidade for muito alta quando o automóvel 

entrar em um filete de água, o fluxo de escoamento pode ser insuficiente, gerando o 

fenômeno. O terceiro caso que gera aquaplanagem é quando o fio de água superado é 

muito profundo, exigindo capacidade de escoamento acima do possível.  

Em estradas e ruas, com automóveis maiores, entretanto, o resultado de uma 

aquaplanagem tende a ser negativo em todos os casos. Maiores e mais pesados, carros 

e camionetes demandam de maior tempo para voltarem a ter contato adequado com o 

solo e podem sair da trajetória — ainda mais se o motorista tentar virar a direção ou 

frear.” 

 

Item Nº: 04 – Ao analisarmos esse item deparamos com, pelo menos, duas situações que 

merecem avaliação: em nenhum dos casos ora analisados o motorista informou a 

velocidade de condução do veículo, se acima ou abaixo da velocidade regulamentar 

para a via; aditivamente, não consta dos autos, que o analista do Departamento da Força 

Nacional tenha considerado o contido no item VI – CONCLUSÃO, do mesmo laudo, 

que assim descreve “Os pneus traseiros e o sobressalente do veículo atingiram a 

marcação de profundidade mínima (TWI), com sulcos com profundidade inferior a 

1,6mm, estabelecido em norma, o que acarreta riscos de acidentes pela redução de 

aderência, especialmente se considerados o uso por viatura policial.” Essas 

inobservâncias, de forma objetiva, justificam a aplicação da penalidade de acordo com a 

Resolução CONTRAN nº 558/80.  Assim, não obstante, a inobservância dessas 

situações objetivas, ainda assim, não se imputou culpabilidade ao condutor, que ao 

dirigir um veículo com pneus carecas, assumiu o risco de provocar não só o acidente em 

questão como também poderia lesar ou causar o óbito dos demais ocupantes do veículo 

sinistrado. 

 

Quanto à conclusão do parecerista da CONJUR/MJ, resta concluir que essa estaria 

limitada pelo parecer técnico que induz à conclusão de que fatos fortuitos terem 

contribuído para o acidente, de modo a eximir o condutor das penas legais. Contudo, da 

análise mais apurada, por se considerar as condições de uso do automóvel, das 

condições climáticas que afetaram a condução de forma repentina, o que permitiria ao 

motorista ajustar a velocidade, de forma prudente, conclui-se que não há consignado no 

processo evidências de que não houve má utilização do veículo, fato que importa na 

culpabilidade do agente, em específico, por conhecer das condições da viatura, e, ainda 

sim, utilizá-la. 

 

Item Nº: 05 – Considerando que também neste caso, as declarações dos depoentes são 

recorrentes, ao afirmarem que trafegavam na velocidade da via ou abaixo dela, ressalta-

se que o laudo emitido, em específico, contraria essas declarações. Contudo, essa 

ocorrência não foi levada em consideração pelo encarregado do inquérito. Com vistas a 

dirimir as duvidas suscitadas entre este órgão de controle e o entendimento da unidade, 

foi solicitado pelo auditor responsável pela analise, um documento em papel timbrado 

do órgão responsável pela emissão do laudo, para se manifestar quanto à frase “não foi 
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possível descartar o fator velocidade como causa determinante do acidente”, o qual 

apresentou o seu entendimento, conforme se segue: 

 

 
A título de ilustração, cita-se o contido na Portaria PGR nº 513/2003: 

 

“Art. 18. Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, caso haja acidente e resulte em dano ao erário ou a 

terceiros, com o fito de apurar a responsabilidade. 

§ 1º – Em caso de colisão de veículo oficial, fica o motorista obrigado a 

permanecer no local do acidente até a realização de perícia, bem como 

comunicar à Seção de Transportes sobre o sinistro e registrar ocorrência na 

Delegacia de Polícia. 

§ 2º – Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar 

concluir pela responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este 
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responderá pelos danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes 

do acidente e indenizará o erário. 

§ 3º – Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar 

concluir pela responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envolvido, a 

Instituição oficiará ao condutor ou proprietário do veículo para o devido 

ressarcimento dos prejuízos causados. Havendo omissão, o procedimento deverá 

ser encaminhado à Advocacia-Geral da União.” 

 

Desse modo, tem-se que, segundo já consubstanciado no Parecer 

CORAG/SEORI/AUDIN-MPU Nº 108/2008, na hipótese de acidente, a Administração 

deve se orientar, na apuração de eventual responsabilidade civil (reparação de possíveis 

danos ao erário ou a terceiros) pelo laudo da perícia técnica realizada, sendo a abertura 

de sindicância somente necessária quando, apontado como responsável pelo acidente o 

servidor público, este se recusar a ressarcir ao erário o dano causado ou na hipótese de o 

veículo ter sido usado para fins diversos do previsto na Portaria PGR nº 513/2003. 

 

Em razão disso, o responsável pela condução dos inquéritos técnicos não poderia deixar 

de levar em consideração a menção do perito, pois este detém o conhecimento técnico, 

tendo afirmado em seu parecer técnico que a velocidade ‘pode sim’ ter sido o fator 

determinante para o sinistro, de modo que sua conclusão não poderia ser descartada. 

 

Item Nº: 06 – Neste item, ressalte-se o entendimento do analista técnico da unidade em 

admitir que a atitude dos policiais em deslocarem com a viatura, já com o radiador 

furado, até a referida residência com o fim de aguardarem o solicitado apoio, estivesse 

correta ao citar a seguinte expressão: “Independentemente dos danos experimentados”. 

Não obstante a afirmativa do analista, esta equipe de auditoria considera que o servidor 

administra e utiliza os bens do Estado a todo o momento, sem ser o dono. É sua 

obrigação conservar e zelar por estes bens, como medida de economia e de preservação 

do patrimônio destinado aos interesses da sociedade e dos cidadãos. Estes deveres 

fundamentais resumem, de forma abrangente, os deveres do servidor. Assim, qualquer 

trabalhador, no desempenho de suas funções, responde por seus atos e omissões. Desse 

modo, quando o servidor tem uma conduta contrária ao dever, proibição ou estabelecida 

em lei como ilícito administrativo, ele também deve responder perante a Administração 

pelas anormalidades causadas. Esta obrigação de responder pelo ato ilícito 

administrativo é a Responsabilidade Administrativa Disciplinar. 

 

A responsabilidade administrativa recai sobre a situação funcional do servidor. Em 

função da obrigação de responder pelo ilícito administrativo, pode o servidor submeter-

se aos efeitos na sua situação funcional (ex.: na contagem de tempo, na remuneração, na 

ficha funcional, etc.), que são as penalidades administrativas. Mas o fato de o servidor 

receber uma penalidade administrativa por uma conduta não exclui a possibilidade de 

responsabilidade civil e penal pela mesma conduta. Ou seja, mesmo sendo punido pela 

Administração, o servidor pode ainda ser condenado a pagar pelos prejuízos causados 

ao Estado (Responsabilidade Civil), ou mesmo sofrer uma condenação penal se a 

conduta corresponder a um crime (Responsabilidade Penal). 

 

Dessa forma, considerando que a casa que serviu de ‘abrigo’ para os policiais distava 

poucos metros, entende-se que a viatura poderia ser removida pelos próprios policiais 

ou guardada, considerando a pouca distância, de modo, que, em princípio, não estava 

materializada situação de risco à integridade da equipe.   
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Ademais, em situações dessa natureza, qualquer cidadão, após um acidente, avaliaria as 

condições de funcionalidade e de integridade de seu veículo antes de prosseguir viagem 

para resguardar a si e sua família.  Nesta questão, o motorista da viatura, certamente 

conhecedor de oficio de suas atividades e devidamente treinado para conduzir a viatura 

em situações extremas, deveria ter avaliado as reais condições do veículo sob sua 

guarda. 

 

Quanto ao questionamento da alínea “b”, a unidade se ateve apenas em citar termos da 

legislação sem pormenorizar a questão de que a viatura só foi relacionada como “viatura 

sem recuperação” em razão do seu deslocamento com o radiador furado, o que 

provocou a avaria constatada, o que deveria ter sido levado em consideração pelo 

responsável pelo IT e do analista que elaborou a justificativa da unidade, se observado 

algumas das situações de responsabilização acima descritas, além das já citadas na 

análise deste órgão no Item nº 01. 

 

Item Nº: 07 – Quanto à alegação de que o animal adentrou na via de forma inopinada, 

esta poderia ser aceita se fosse logo após uma curva ou aclive, conforme definição de 

caso fortuito ou força maior, fato não incluído ou consignado nos autos; a outra hipótese 

de que o acidente foi no horário noturno e pista sem iluminação, também não tem 

amparo no Código de Trânsito Brasileiro que traz em seu Art. 220. Deixar de reduzir a 

velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito: IX - quando 

houver má visibilidade; o condutor será punido com (Infração - grave; Penalidade – 

multa), haja vista a afirmação dos depoentes às fls. 36 e 40 são unânimes em afirmar 

que o condutor da viatura trafegava na velocidade limite da via. Ainda merece ser 

comentada a alegação do presidente do inquérito ao atribuir como fator que provocou o 

acidente um animal de grande porte que, aliado à baixa luminosidade, com a falta de 

acostamento e com a presença de um “meio fio” e de uma vala que margeia a pista e 

que estava coberto e escondido por mato, que ao seu modo de analisar, estavam em um 

local que no mínimo é inadequado e muito perigoso.  Isto sob nosso entendimento 

agrava ainda mais a conduta do motorista, que ao dirigir nessas condições, não soube 

precisar a que velocidade dirigia, nem tampouco, ao conduzir a viatura deu à atenção 

devida às condições da estrada, haja vista que não percebeu que a pista era margeada de 

meio fio, mesmo que encoberto pelo mato. Ademais, a reação do motorista, conforme 

sua declaração evidencia que este teve tempo suficiente para ver o animal na pista vindo 

em direção da viatura, ou seja, o animal não entrou na frente do veículo de repente, fato 

que permitiria a um condutor experiente, trafegando abaixo da velocidade regulamentar 

da via e que estivesse observando com atenção para localizar eventuais criminosos, 

visualizar o animal que trafegava na pista e evitar a colisão. 

 

Item Nº: 08 – Em razão da falta de manifestação conclusiva do Inquérito, a unidade 

deve envidar esforços no sentido de agilizar as diligências solicitadas, com vistas a 

atender ao contido na Lei nº 9.784/99, Arts. 39 e 49. 

 

Item Nº: 09 – O caso denota que a unidade não mantém um controle mínimo dos 

processos instaurados, haja vista o decurso de prazo entre a conclusão do inquérito em 

13.08.2013 e a ausência de providencias concreta, visto que conforme manifestação 

emitida em 10.12.2013, ou seja, 4 meses após sua conclusão, o processo está sendo 

encaminhado para a Coordenação Geral de Logística (CGLog), para os tramites legais. 

 

Item Nº: 10 – Em que pese a normatização através da Portaria nº 

008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, bem como a chancela do Comandante imediato e da 

Coordenação de Operações, entendemos que a unidade deverá criar mecanismos de 
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controle que comprovem a autorização da autoridade competente, motivando com a 

justificativa apropriada a utilização da viatura, quando ocorrem as situações 

excepcionalizadas na portaria, de modo a não se tornar um procedimento corriqueiro e 

desvirtuar o objetivo da norma.  Ademais, essa autorização deveria constar do processo 

de inquérito para atestar a justificativa do depoente. Fato que, por si, não elide verificar 

as causas do sinistro. 

 

Item Nº: 11 – O caso em tela denota que a unidade não mantém um controle mínimo 

dos processos instaurados, haja vista o decurso de prazo entre a conclusão do inquérito 

em 03.12.2012, e a ausência de providências concreta, visto que conforme manifestação 

emitida em 10.12.2013, ou seja, 12 meses após sua conclusão, o processo está sendo 

encaminhado para a Coordenação Geral de Logística (CGLog), para os tramites legais. 

 

Item Nº: 12 – Da mesma forma que o item anterior,  a unidade não mantém um controle 

mínimo dos processos instaurados, haja vista o decurso de prazo entre a conclusão do 

inquérito em 17.11.2011 e a ausência de providencias concreta, visto que conforme 

manifestação emitida em 10.12.2013, ou seja, 24 meses após sua conclusão, o processo 

está sendo encaminhado para a Coordenação Geral de Logística (CGLog), para os 

tramites legais. 

 

Item Nº: 13 – Da análise de 25 processos, sem levar em consideração os demais 

instaurados, apenas dois estavam formalizados adequadamente, em atendimento ao 

contido nos art. 22 a 24 da Lei nº 9.784/99. 

 

Item Nº: 14 – A Unidade adotou de providências junto ao Poder Judiciário para fins de 

verificação do cumprimento das decisões consignadas no inquérito. 

 

Assim, considerando os processos objeto de análise e as informações apresentadas pela 

SENASP, identifica-se fragilidades no rito próprio na Unidade para tratamento das 

situações resultantes de acidentes de trânsito. Além do risco que os ocupantes dessas 

viaturas estão expostos, tal deficiência gera prejuízo ao erário e consequentemente à 

sociedade, vez que reduz a frota de veículos para uso em atividades de segurança. 

Ressalta-se, ainda, o descumprimento à legislação de trânsito por entes públicos. 

 

A presente situação suscitou no encaminhamento de relatório preliminar contendo as 

seguintes recomendações para fins de manifestação da Unidade:  

 

Recomendação 1: Para os Inquéritos Técnicos n.º 061; 062; 108; 115/2010; 008; 052; 

149/2011 e 171/2012: proceder à revisão dos entendimentos mantidos pelo encarregado 

técnico e consequente homologação pelo diretor do Departamento da Força Nacional de 

Segurança Pública-DFNSP, visto que os Inquéritos Técnicos acima citados não 

obedeceram a um rito processual, conforme determina o contido na Lei nº 9.784/99, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.   

 

Recomendação 2: Para aos Inquéritos Técnicos n.º 012/2011; e 093 e 182/2012: instruir 

os processos com o resultado da apuração de responsabilidade e comprovante de 

recolhimento ao erário do valores devidos, atualizados monetariamente, em atendimento 

ao contido no Art. 49 Lei nº 9.784/99. 

 

Recomendação 3: Para o Inquérito Técnico nº 010/2010: proceder ao acompanhamento 

do mesmo na Justiça Federal (processo de busca do ressarcimento nº 3496-

80.2011.4.01.3300. 
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Recomendação 4: Cientificar os condutores de viaturas que eventuais danos causados 

por estes ao patrimônio público não os exime da apuração de responsabilidade, mesmo 

nas situações excepcionalizadas pela Portaria nº 008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, ainda 

que chancelada pelo Comandante imediato e aquiescido pela Coordenação de 

Operações. 

 

Recomendação 5: Elaborar normativo que contenha diretrizes para a utilização de 

veículos da FNSP e estabeleça procedimentos para os casos de sinistros e consequente 

instauração de inquéritos a partir do que dispõem os art. 22 a 24 da Lei nº 9.784/99 e a 

Portaria MP nº 171, de 28.12.1999.  

 

Recomendação 6: Aplicar no que couber a Resolução CONTRAN nº 362 de 

15.10.2010, que estabelece a classificação de danos em veículos decorrentes de 

acidentes e os procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos envolvidos e dá 

outras providências, visto a grande quantidade de veículos sinistrados sob a 

responsabilidade da Unidade. 

 

Recomendação 7: Reavaliar a manutenção, pela SENASP, do processo de formalização 

e condução de procedimentos apuratórios relacionados a eventuais danos e prejuízos 

resultantes do uso de bens da União pelos integrantes da Força, considerando o 

principio da transparência e a segregação de funções. 

 

Ressalte-se que da amostra analisada, em 12 inquéritos foi identificado o prejuízo  

materializado de R$ 781.842,80, em virtude da ausência de rito para apuração de 

responsabilidades, bem como o cumprimento do código de trânsito brasileiro. Na 

maioria dos depoimentos colhidos nos autos, identifica-se que os condutores dos 

veículos sinistrados deixaram de considerar os fatores ou condições climáticas no 

momento do acidente. Tal situação é demonstrada nos autos pela afirmação de que os 

condutores sempre se mantinham na velocidade da via, ou seja, sem redução desta em 

razão da real situação da via na qual trafegava. No entanto, essa questão deixou de ser 

observada pelo encarregado dos inquéritos. 

 
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de estrutura técnica e pessoal especializado para conduzir procedimentos 

administrativos, haja vista a falta de critérios para julgamento dos processos de 

apuração de responsabilidade. Os Inquéritos Técnicos são conduzidos por militares 

mobilizados dos Estados para compor a Força Nacional de Segurança Pública-FNSP, 

sendo seus atos homologados pelo Diretor do DFNSP. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade se manifestou por meio do Ofício nº 2595/2014/GAB/SENASP, de 

30.04.2014, da seguinte forma:  

 

“Apresento o expediente, informando que foram analisadas as Recomendações acerca 

dos Inquéritos Técnicos suscitados pela conceituada Controladoria Geral da União, 

análise esta que será expendida mediante as seguintes considerações a cada item 

proposto pelos Auditores da CGU, conforme listados a seguir: 
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Em relação à Recomendação n° 1, temos a informar que fora procedida à análise dos 

autos dos Inquéritos Técnicos cujas Portarias são de número 061, 062, 108, 115 de 

2010; 052 e 149 de 2011, e 171 de 2012, onde observamos que não foram apresentados 

fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a revisão das decisões 

adotadas nas soluções dos inquéritos técnicos supracitados, considerando, ainda, que 

não se verificou comprometimento a regularidade processual. 

 

Ademais, as decisões adotadas nos processos, são fruto de elementos de informação 

coletados pelos encarregados, os quais são voltados ao deslinde da causa, pautando-se 

pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos, decorrentes da Carta Magna no 

que tange a atividade da Administração Pública, muito embora diante de uma fase de 

transição para criação de normativo próprio, esclarecendo-se que a Lei 9.784/99 

estabelece em seu art. 1º, preconiza que o assunto ali tratado se constitui de regras 

básicas, as quais não esgotam o assunto no que se refere à apuração no âmbito 

administrativo, servindo como norte. Portanto, cremos que os encarregados dos 

respectivos procedimentos colacionaram nos autos documentos e demais elementos de 

informação pertinentes com a referida legislação federal, além de cumprirem com a 

estrita legalidade. 

 

Fortalecendo-se a argumentação deduzida, segue nessa esteira manifestação da 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça, assentou em PARECER n° 

343/2013/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU o seguinte entendimento: 

 

“O Inquérito Técnico é sim o instrumento de natureza administrativa e de caráter 

inquisitorial que tem por finalidade apurar evento danoso envolvendo bem patrimonial 

permanente sob administração militar, com a produção de provas e esclarecimentos 

das circunstâncias, de forma a auxiliar a decisão da autoridade competente, com 

eventual e consequente imputação de responsabilidade ao seu causador, bem como 

subsidiar, se for o caso, a ulterior propositura de ação judicial.” 

 

Por fim, ressalta-se que o DFNSP tem estabelecido soluções para evitar incidentes no 

transcurso das apurações de condutas que possam resultar danos ou prejuízos ao 

erário público. 

 

Em relação à Recomendação n° 2, após serem analisados os Inquéritos Técnicos, 

constatamos que: 

 

IT 012/2011 - encontra-se em curso com diligencias para ressarcimento do prejuízo 

causado ao erário, dentre as quais cumpre ressaltar: a) a verificação da proposta 

orçamentária e preço atual do veículo; b) a comunicação ao responsável pelo acidente, 

por ofício ao Comandante da Polícia Militar do Paraná, de todo o processado, bem 

como o valor a ser ressarcido ao erário; c) o encaminhamento de ofício à Procuradoria 

da União no Estado do Paraná; d) Após a conclusão de todas as diligências acima 

especificadas, os autos serão devolvidos a SAAC, para acompanhar os 

desdobramentos. 

 

IT 093/2012 - encontra-se em curso diligencias para ressarcimento do prejuízo causado 

ao erário, entre as quais cumpre ressaltar: a) a verificação da proposta orçamentária e 

preço atual do veículo; b) a comunicação ao responsável pelo acidente, por ofício ao 

Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, de todo o processado, bem como o 

valor a ser ressarcido ao erário; c) Encaminhamento de ofício à Procuradoria da 

União no Distrito Federal; d) Após a conclusão de todas as diligências acima 
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especificadas, os autos serão devolvidos a SAAC, para acompanhar os 

desdobramentos. 

 

IT 182/2012 - encontra-se em curso diligencias para ressarcimento do prejuízo causado 

ao erário, entre as quais cumpre ressaltar: a) a verificação da proposta orçamentária e 

preço atual do veículo; b) a comunicação ao responsável pelo acidente, por ofício ao 

Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, de todo o processado, bem como o 

valor a ser ressarcido ao erário; c) o encaminhamento de ofício à Procuradoria da 

União do Distrito Federal; d) após a conclusão de todas as diligências acima 

especificadas, os autos serão devolvidos a SAAC, para acompanhar os 

desdobramentos: 

 

Portanto, constata-se que os Inquéritos Técnicos estão em fase de pagamentos, pois, 

apesar da constituição de dívida, existe a, dificuldade de cobrança, na medida em que 

alguns dos supostos devedores já não mais se encontram mobilizado, contudo, os 

créditos devidos estão sendo, serão executados na forma da legislação vigente. 

 

Em relação à Recomendação n° 3, informamos que a CGLog (Coordenação Geral de 

Logística) e a SAAC (Seção de Avaliação e Acompanhamento de Conduta) estão 

acompanhado o processo, e em relação a este, podemos informar que, em sentença 

judicial, o SD PMBA I G H foi condenado ao pagamento de uma indenização civil em 

favor da União no valor de R$ 8.239,20, correspondente a 20% do valor inicialmente 

indicado no pedido de ressarcimento com base no menor dos orçamentos. Tal fato 

decorre do reconhecimento da concorrência de causas, tendo em vista que, além da 

conduta do requerido, coexistia outra causa direta e imediata que resultou no ato 

lesivo, "consubstanciada na omissão por parte da Administração Pública 

Municipal/Distrital do local onde continha o buraco, responsável pela não realização 

de obras de recapeamento asfáltico na via em que trafegava o veículo no acidente [...]" 

(fls. 09 da sentença do juiz federal da 13ª vara cível/BA contida no processo nº 3496-

80.2011.4.01.3300). 

 

Em relação à Recomendação nº 4, os profissionais, que na Instrução de Nivelamento de 

Conhecimento, quer no Estágio de Readaptação, são submetidos e orientados acerca 

dos conhecimentos sobre legislação, regras de segurança e informações sobre os 

veículos, inclusive com avaliações, além de que diante da normativa, Portaria n° 

008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, bem como dos preceitos legais, em especial o 

preconizado no art. 3º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, ninguém 

pode se escusar do cumprimento da Lei, alegando desconhecimento. Assim, 

continuarão os respectivos profissionais recebendo as orientações conforme acima 

mencionado. 

 

Em relação à Recomendação n° 5, esclarecemos que o DFNSP já possui instrumento 

normativo para a utilização e condução de viaturas (Portaria n° 

008/2012/DFNSP/SENASP/MJ), bem como, já possui, ato administrativo próprio 

voltado à apuração da responsabilidade no que concerne à conduta que possa causar 

prejuízo ao Erário Público, consubstanciado na Portaria n° 001/GAB/DFNSP/MJ, de 

03 de janeiro de 2014 e no caso de transgressões disciplinares, a Portaria nº 

020/GAB/DFNSP/MJ, de 30 de Outubro de 2013. 

 

Em relação à Recomendação n° 6, esclarecemos a viabilidade no que couber da 

Resolução n° 362 de 15.10.2010 em relação à instrução de inquérito técnico (Portaria 
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n° 001/GAB/DFNSP/MJ, de 03 de janeiro de 2014), a qual já traz a classificação dos 

danos, conforme se observa do respectivo normativo próprio. 

 

Em relação à Recomendação n°7, quanto a uma avaliação quanto à manutenção, pela 

SENASP, do procedimento para apuração de danos e prejuízos resultantes de bens da 

União, fazemos três considerações: 

 

..." A apuração de condutas que possam resultar prejuízo aos bens da União recebem a 

forma de Inquérito Técnico, o qual possui embasamento legal no artigo 19, §3 e da 

Portaria Ministerial nº 3.383/2013, portanto, ato do Ministro da Justiça e não da 

Secretária Nacional de Segurança Pública; 2) A respectiva forma e processamento do 

Inquérito Técnico encontra especificação na Portaria n° 001/2014 do DFNSP, a qual 

complementa o art. 19, §3 da Portaria Ministerial, a fim de dar-lhe integral efetividade 

e exequibilidade; 3) A Consultoria Jurídica do MJ, órgão da Advocacia Geral da 

União, em reiterados pareceres, já consolidou entendimento que o instrumento (IT) é o 

meio adequado para apuração de eventuais danos e prejuízos de bem da União e em 

particular do DFNSP” 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar a Unidade se manifestou por meio do Ofício nº 

4106/2014/GAB/SENASP, de 21/07/2014 o qual encaminhou o Memo nº 

5831/SAAC/DFNSP/SENASP/MJ de 22/07/2014 da seguinte forma: 

 

“Em atenção ao Ofício nº 16617/2014/DESSEG/DS/SFC/CGU-PR, o qual retrata a 

possibilidade de manifestação final após a realização da reunião de busca conjunta de 

soluções, passaremos a deduzir as seguintes considerações: 

Em relação à Recomendação n° 1, O Departamento da Força Nacional de Segurança 

Pública, por meio de seu Diretor, objetivando o cumprimento dos preceitos 

Constitucionais e infraconstitucionais, promoveu e edição e publicação da Portaria nº 

001/GAB/DFNSP/MJ, de 03 de Janeiro de 2014, com a finalidade de regulamentar o 

§3º do art. 19 da Portaria nº 3.383-MJ de 24/10/2013, padronizando a elaboração de 

Inquéritos Técnicos no âmbito do DFNSP, com vistas a apurar as causas e 

responsabilidades do evento danoso, envolvendo bem público, bem como sua 

recomposição patrimonial, além de atender ao preceituado na Carta Magna, em seu 

art. 37 Caput. 

Assim, a concretização da Portaria acima está desvinculada da ideia de justificativa em 

razão da inspeção da Controladoria Geral da União, mas sim como forma de 

regulamentação da Portaria editada pelo Ministério da Justiça, além do atendimento 

dos dispositivos Constitucionais e observância dos princípios explícitos e implícitos no 

art. 37 Caput da CFRB/88. 

Esclareça-se que no tocante ao argumento de que a manifestação do Departamento da 

Força Nacional de Segurança Pública a Controladoria Geral da União ocorreu 

aproximadamente 3(três) meses após a edição da Portaria nº 001/GAB/DFNSP/MJ, tal 

afirmação não é verdadeira, visto que consoante cópia do Ofício nº 

7417/2014/DSSEG/DS/CGU-PR, datado de 26 de Março de 2014, o qual trata da 

oferta de esclarecimentos no prazo de 8 dias, a contar do recebimento, considerando 

esta data que é posterior a 26/04/2014, verificamos que estaríamos no prazo razoável 

quando do envio segundo apontou a CGU, indicando que a resposta do DFNSP 

ocorreu em 08/04/2014. 

Acerca da reanálise dos inquéritos Técnicos anteriores a edição da Portaria nº 

001/GAB/DFNSP/MJ, mediante aplicação deste ato administrativo, tal entendimento se 

mostra destoante do ordenamento jurídico vigente, posto que norma processual tem 

aplicação imediata e não pode retroagir para regular situações pretéritas. Tal 
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concepção encontra sua raiz nos princípios basilares do Direito Processual/além de 

que a decisão do Diretor não pode ser alterada, até mesmo para não gerar afronta ao 

princípio da insegurança jurídica, viga mestra no direito positivo. 

Em relação à Recomendação nº 2, estamos acompanhando pela Coordenação Geral de 

Logística. 

Ainda no tocante a Recomendação nº 04 reforçamos que as Instruções de Nivelamento 

de Conhecimento e Estágio de Readaptação apresentam orientações acerca dos 

conhecimentos sobre legislação, regras de segurança e informações sobre os veículos, 

inclusive com avaliações, além de que diante da normativa, Portaria n° 

008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, bem como diante dos preceitos legais, em especial o 

preconizado no art. 3º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, o que 

demonstra a orientação aos condutores de viatura conforme preceituou a 

Controladoria, acrescentando que, tais regramentos são utilizados pelos encarregados 

para subsidiar o processo de interpretação e conclusão do caso concreto, o qual é 

subjetivo, levando em conta o contexto fático desenvolvido e os regramentos legais, 

bem como as provas possíveis de coleta na ocasião, diferente do que foi apontado pela 

Controladoria Geral da União de que as Instruções de Nivelamento e Estágio de 

Readaptação reforçariam as constatações apresentadas por este órgão de fiscalização. 

Assim, este último argumento da CGU encontra-se destoante da consideração de 

compreensão de cada contexto fático, das provas que nele são possíveis de produzir e 

do convencimento pessoal do encarregado no caso concreto, sempre pautado nos 

regramentos legais. 

Reforça-se que todo agente público possui discricionariedade regrada nos limites da 

Lei para solução dos casos concretos nos procedimentos de que são responsáveis, como 

forma de apreciação condizente com a realidade fática atrelada a busca da correta 

decisão, em atendimento aos preceitos Constitucionais e Legais em vigor. 

No que tange a Recomendação nº 5 acerca da adoção da Resolução do Contran nº 

362/2010, que trata das classificações dos danos, entendemos pela possibilidade de sua 

aplicação, observado o restante do ordenamento jurídico em vigor. 

Em relação à Recomendação nº 3, informamos que consoante extrato do Tribunal 

Regional da 1a Região, Seção Judiciária da Bahia, consta como Partes a União 

Federal, o que demonstra que existe um órgão com representação judicial pela União 

atuando no feito acima. Ressalta-se pela possibilidade da Coordenação Geral de 

Logística e Seção de Avaliação de Acompanhamento e Conduta, ambos do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, promover o desenrolar do 

processo em epígrafe, mediante solicitação de informações ao órgão com 

representação judicial no feito em tela. 

Ainda, em atenção a Recomendação nº 6, entendemos pelo encaminhamento a Conjur 

do assunto tratado naquela recomendação. 

Por fim, em atenção a Recomendação nº 7, entendemos pela análise jurídica mais 

aprofundada acerca da viabilidade de submeter ao setor responsável pelo patrimônio 

do Ministério da Justiça cujo resultado do Inquérito Técnico tenha sido pelo 

perdimento do bem, hipótese na qual poderíamos apresentar mais adiante a solução 

desta recomendação, desde que observadas às regras jurídicas em vigor; já salientando 

que foi determinando ao setor competente no âmbito do DFNSP (Departamento da 

Força Nacional de Segurança Pública) a verificação dessa possibilidade junto aos 

órgãos correlatos do Ministério da Justiça. 

Desta forma, a explanação acima tem por finalidade o embasamento em face das 

Recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas (exercício 2013) 

e agendamento da Reunião de Buscas Conjunta de Soluções.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A partir da análise da manifestação da SENASP, tecemos os seguintes comentários: 

 

No que se refere à recomendação nº 01, onde a Unidade informa que não foram 

apresentados fatos novos, cabe ressaltar a edição da Portaria nº 001/GAB/DFNSP/MJ, 

de 03.01.2014, passível de ser utilizada para fins de reanálise dos Inquéritos Técnicos 

citados naquela recomendação. Acrescenta-se que a resposta ora analisada foi 

encaminhada à CGU por meio do Memo nº 2623/SAAC/DFNSP/SENASP/MJ, de 

08.04.2014, ou seja, três meses após a edição da citada portaria.  A citada recomendação 

sinaliza a possibilidade de a Unidade rever a decisão apresentada em 08 inquéritos à luz 

tanto de normativos vigentes à época da sua instauração, tais como o Código de 

Trânsito Brasileiro; Resolução do CONTRAN nº 558/80 e nº 362/10; Lei nº 9.784/99; 

Decreto nº 6.403/2008 e Portaria GAB/DFNSP/MJ nº 008/2012. A título 

exemplificativo observa-se que as decisões apresentadas nos citados inquéritos vão de 

encontro ao contido na Portaria nº 001/GAB/DFNSP/MJ, conforme segue: 

  

- Inquérito Técnico nº 61/2010 - art. 13, item II, b4 e III § 5º; 

- Inquérito Técnico nº 108/2010 - art. 13, item III § 5º; 

- Inquérito Técnico nº 115/2010 - art. 13, item III § 1º; 

- Inquérito Técnico nº 008/2011 - art. 13, item III § 5º; 

- Inquérito Técnico nº 149/2011 - art. 13, item III a; e 

- Inquérito Técnico nº 171/2012 - art. 13, item II, b4, item III, § 1º, art. 14, item 5.  

 

 A unidade informa que após análise dos inquéritos nº 012/2011, 093/2012 e 182/2012, 

encontram-se em curso diligências para ressarcimento do prejuízo causado ao erário e 

que após a conclusão de todas as diligências serão devolvidos a SAAC, para 

acompanhamento dos desdobramentos, contudo não foi apresentada a documentação 

que suporte essas informações. 

 

Quanto à decisão proferida pelo juiz que julgou a Ação de Reparação Civil por Danos 

Materiais, distribuída para 13ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, tombada sob 

o nº 3496-80.2011.4.01.3300, sugerimos o seu encaminhamento à Consultoria 

Jurídica/MJ, para que, se for o caso, instaurar o devido ajuizamento de demanda própria 

para fins do ressarcimento dos 80% restantes, contra o ente público Distrital. 

 

A unidade ao informar que os profissionais requisitados para prestar serviço na Força 

Nacional passam por Instrução de Nivelamento de Conhecimento e por Estagio de 

Readaptação, reforça as constatações ora apresentadas, mais especificamente no que se 

refere às interpretações e conclusões das análises dos encarregados dos Inquéritos 

Técnicos, haja vista que os profissionais já teriam sido orientados antes de iniciarem a 

execução dos trabalhos na instituição. 

 

Em que pese a unidade informar que já possui normativo voltado para utilização e 

condução de viaturas, bem como para apuração de responsabilidade de possíveis 

prejuízo ao erário, é importante salientar que este último normativo foi elaborado após o 

conhecimento dos questionamentos elaborados pela equipe de auditoria da CGU. Trata-

se da já citada Portaria nº 001/GAB/DFNSP/MJ editada pelo Diretor do Departamento 

da Força Nacional de Segurança Publica, amparada pelo inciso VII do art. 16 do 

Decreto nº 6.061/2007. 

 

A citada Portaria contempla itens contidos nos normativos que, a título de exemplo 

foram apresentados pela CGU (Decreto nº 2.426/1983, do Estado de Mato Grosso do 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
61 

Sul e Resolução/SERHA/MG nº 070/2002) e apresenta avanços no que se refere ao 

estabelecimento de rito para a formalização de inquéritos pela Unidade. No entanto a 

suficiência desse normativo dependerá da sua aplicação nas situações concretas após 

apreciação da CONJUR/MJ no que se refere ao seu conteúdo (harmonia com o 

arcabouço legal aplicável). A citada apreciação se faz necessária considerando a 

manifestação da SENASP quanto ao entendimento consolidado pela CONJUR/MJ 

acerca da utilização do Inquérito Técnico como meio adequado para apuração de danos 

e prejuízos de bens da União. 

 

Por fim, a recomendação para aplicação da Resolução Contran nº 362, se deu no sentido 

de que após a classificação dos danos considerados de grande monta, a unidade 

providencie a baixa do veículo, conforme legislação vigente, em razão de que na visita 

efetuada ao pátio da Força Nacional, localizado no Gama/DF, foi verificada a existência 

de grande quantidade de veículos em estado de irrecuperáveis. 

 

Quanto à resposta encaminhada, por meio do ofício nº 4.106/2014/GAB/SENASP de 21 

de julho de 2014, tecemos os seguintes comentários: 

 

Em relação à manifestação da unidade no que se refere à recomendação 04, não 

obstante a unidade possuir normativos para aplicação em situações fáticas, reitera-se 

que ocorreram situações relevantes, desconsideradas quando da emissão dos pareceres 

que subsidiaram as conclusões dos inquéritos. 

 

Quanto às recomendações nº 02, 03, 05, 06 e 07, o gestor informou que adotará as 

devidas providências, o que será objeto de verificação quando do exame do 

cumprimento do Plano Permanente de Providências. 

 

Por fim, no que se refere aos Inquéritos Técnicos para reanálise, ressalta-se as decisões 

contidas na Súmula/STF nº 346 de 13/12/1963: “A administração pública pode declarar 

a nulidade dos seus próprios atos.” e na Súmula/STF nº 473 de 03/12/1969: “A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial”. A título de exemplo apresenta-se as seguintes 

impropriedades:  

- Código de Trânsito Brasileiro: Art. 220 - Deixar de reduzir a velocidade do veículo de 

forma compatível com a segurança do trânsito; item XI - à aproximação de animais na 

pista -  considerada Infração  grave; 

- Inquérito Técnico nº 062/2010 - encaminhamento de pneu para produzir novo laudo 

com características divergentes do Laudo Pericial nº 02-04-05-00565-2010, de 

05.07.2010, onde apresenta no item V - Dos Exames - Pneu anterior e posterior da 

lateral direita em boas condições de uso, porém desinflados; aspecto ratificado pelo 

laudo pericial nº 02-04-07-0673/2010, de 12.08.2010 a foto 1, às fls 68 dos autos, do 

pneu encaminhado para análise, constante do laudo pericial nº 02-04-07-0673/2010, de 

12.08.2010, apresenta visualmente em seu aro, características diferentes da foto 01; 
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- Inquérito Técnico nº 108/2010 - Código de Trânsito Brasileiro - Art. 220 - Deixar de 

reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito; item 

VIII - sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes; considerada Infração  grave; 

- Inquérito Técnico nº 115/2010 - condutor autuado por conduzir o veículo em mau 

estado de conservação, pneu liso, conforme Auto de Infração e Notificação de Autuação 

nº E020621663, às fls 07 dos autos; 

- Inquérito Técnico nº 008/2011 - desconsideração pelo encarregado técnico do 

conteúdo do LP 2011-06-PC 103/11, às fls 47 dos autos, onde o perito afirma que 

Segundo a legislação de trânsito a via em questão é uma estrada rural em que a 

velocidade máxima permitida é de 60 Km/h, observando o tipo de acidente 

(capotamento) não foi possível descartar o fator velocidade como causa determinante do 

acidente; 

- Inquérito Técnico nº 052/2011 - desconsideração pelo encarregado técnico do 

conteúdo do AUTO DE INSPEÇÃO, às fls 15 dos autos, onde no campo Obs.: em 

virtude da avaria ocasionada no radiador, houvera um vazamento do fluído do referido 

equipamento, motivo pelo qual, consequentemente, acontecera um superaquecimento do 

motor, bem como empenamento do cabeçote do motor em 0,50 décimos  0,20 décimos, 

acima do máximo permitido; 

- Inquérito Técnico nº 149/2011 - descumprimento da Resolução nº 362/10 do 

CONTRAN, que estabelece a classificação de danos em veículos decorrentes de 

acidentes e os procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos envolvidos e dá 

outras providências; e, Conclusão do Relatório anexado às fls 51 a 54, de que não há 

indícios para imputar dolo ou culpa pelo acidente de trânsito, bem como a alegação de 

caso fortuito/força maior, contrariando os entendimentos já pacificados para essa 

alegação; e 

- Inquérito Técnico nº 171/2012 - desconsideração pelo encarregado técnico do 

conteúdo do Termo de Declaração às fls 52 dos autos, onde o declarante e motorista da 

viatura acidentada informa que o fato relacionado ao acidente já havia sido comunicado 

verbalmente ao Comandante da operação e era um fato conhecido de todos na base e, 

portanto, passível de averiguação.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder à revisão dos Inquéritos Técnicos nºs 061; 062; 108; 

115/2010; 008; 052; 149/2011 e 171/2012, visto as situações identificadas e resultantes 

de fragilidades no rito processual existente na Unidade, o qual deixou de observar o que 

determina a Lei nº 9.784/99, em relação ao contido nos § 4º do Art. 22, Art. 28, § 1º e 2º 

do Art. 38, Art. 53 e § 2o do Art. 54. 

 

Recomendação 2: Para aos Inquéritos Técnicos nº 012/2011; e 093 e 182/2012, instruir 

os processos com o resultado da apuração de responsabilidade e comprovante de 

recolhimento ao erário dos valores devidos, atualizados monetariamente, em 

atendimento ao contido no Art. 49 Lei nº 9.784/99. 

 

Recomendação 3: Proceder ao acompanhamento Inquérito Técnico nº 010/2010 na 

Justiça Federal (processo de busca do ressarcimento nº 3496-80.2011.4.01.3300). 
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Recomendação 4: Cientificar os condutores de viaturas que eventuais danos causados 

por estes ao patrimônio público não os exime da apuração de responsabilidade, mesmo 

nas situações excepcionalizadas pela Portaria nº 008/2012/DFNSP/SENASP/MJ, ainda 

que chancelada pelo Comandante imediato e aquiescido pela Coordenação de 

Operações. 

 

Recomendação 5: Aplicar, no que couber, a Resolução CONTRAN nº 362, de 

15.10.2010, que estabelece a classificação de danos em veículos, decorrentes de 

acidentes e os procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos envolvidos e dá 

outras providências, visto a grande quantidade sinistrada sob a responsabilidade da 

Unidade. 

 

Recomendação 6: Submeter à Consultoria Jurídica/MJ a Portaria nº 

001/2014/GAB/DFNSP/MJ, de 03.01.2014, juntamente com os inquéritos citados na 

Recomendação 001, com vistas à sua convalidação, no sentido de pacificar 

entendimentos, considerando as situações identificadas e a manifestação da Unidade 

sobre a não existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes e suscetíveis, capazes 

de justificar a revisão das decisões adotadas. 

 

Recomendação 7: Submeter  ao setor responsável pelo patrimônio do Ministério da 

Justiça caso o resultado do Inquérito Técnico tenha sido pelo perdimento do bem, haja 

vista a sua competência legal, conforme consta do item 10.2.1. da IN/SEDAP nº 205, de 

08.04.1988. 

 

 

1.3 SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.3.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.3.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação de valor de hora-aula sem referencial dos valores praticados pelo 

mercado em atividades semelhantes. 

 

Fato 
 

Trata-se do Termo de Cooperação nº 15/2013 (Siafi nº 675146), no valor de R$ 

260.000,00, para execução de curso de pós-graduação lato sensu em tecnologias da 

informação e comunicação aplicadas à segurança pública na modalidade presencial para 

40 alunos com 360 H/A, pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com 

vigência de 22/07/2013 a 22/07/2015.  

 

Da análise do Processo nº 08020.020536/2012-67, foi identificada ausência de pesquisa 

de preços do valor de referência a ser utilizado na referida cooperação. Dessa forma, a 

Unidade limitou-se a considerar as justificativas apresentadas pela UFSC, a exemplo do 

pagamento de professores ministrantes no valor de R$ 200,00 por hora-aula. Segundo a 

universidade, o valor atribuído está de acordo com a média acadêmica para a 

qualificação exigida. 

   
##/Fato## 
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Causa 
 

Fragilidades nos controles internos da Unidade pela falta de rotina administrativa de 

conferência ou pesquisa de preços para contratação de serviços nos níveis ofertados pelo 

mercado. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ao ser questionada por meio da Solicitação de Auditoria nº 201316806/04, de 

07/10/2013, Item 07, e por meio da Solicitação de Auditoria nº 201316806/06, de 

21/10/2013, Item 11, a justificar o valor da hora-aula a ser pago aos professores 

ministrantes do curso, a Unidade respondeu por meio do Ofício nº 

7185/GAB/SENASP/MJ, de 21/11/2013, o que segue:  

 

“Preliminarmente, é importante esclarecer que a Senasp antes da publicação do Edital 

06/2012, tendo por objeto a oferta, por instituições federais de ensino superior, de 

cursos de pós-graduação lato sensu, realizou uma pesquisa mercadológica em páginas 

na Internet de diversas IES no País, por aluno, tendo por referência cursos com 

variação de 360 a 380h/a destinados a 40 alunos. Desta forma o valor previsto no 

Edital nº 06/2012 de R$ 260.000,00, sendo R$ 6.500,00 por aluno, foi obtido por meio 

da média aritmética dos valores encontrados. 

 

No que se refere ao valor pago da hora-aula aos professores, pela Universidade 

Federal de Santa Catarina, no curso de pós-graduação, no âmbito do Termo de 

Cooperação nº 15/2013, a referida instituição nos informou que ainda não existe um 

regulamento interno sobre a matéria. Todavia, foi elaborado um estudo comparativo de 

boas práticas de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), assim como de outros 

órgãos federais, para fins de pagamento de hora-aula. 

 

Informaram, também, que no transcorrer dos trabalhos verificou-se que não há uma 

uniformidade de procedimentos adotados pelas instituições pesquisadas, muito embora 

já se tenha um arcabouço normativo sobre a questão, a saber: Lei Federal nº. 

8.112/1990 Anotada do MPOG/SRH/DENOP, Decreto Federal 6.114/2007, 

Portaria/SE-MP nº 323, de 03 de julho de 2008, Portaria/MEC nº. 1084, de 02 de 

setembro de 2008. 

 

Finalizando, a Universidade aduziu que o valor definido de R$ 200,00 refere-se ao 

pagamento de hora-aula de professores doutores em cursos de pós-graduação, 

seguindo uma média academia usual para cursos deste nível, sendo utilizados para 

cálculo os valores praticados em tabelas de remuneração de outras instituições 

públicas em projetos similares, a exemplo da Universidade Federal de Pernambuco e 

ELETRONORTE, além da Portaria/SE-MP nº 323/2013 e Portaria/SE-MP nº 52, de 13 

de fevereiro de 2013, onde alguns valores fixados na Portaria nº 323/2013 foram 

ultrapassados.” 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou por meio do 

Ofício nº 2595/2014/GAB/SENASP, de 30 de abril de 2014, o que segue: 

 

“O conteúdo do item 1.1.1.1 do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201316806 foi 

analisado e suas recomendações sobre a realização de pesquisas mercadológicas 

necessárias e suficientes para garantir a segurança quanto à estimativa de preços do 
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serviço a ser contratado estão sendo observadas e serão seguidas por este 

departamento no próximo edital, onde serão estabelecidos valores de referência para 

curso e hora-aula.” 

 

Em adição, o gestor em 23 de julho, por meio do ofício nº 4106/2014/GAB/SENASP, de 

21 de julho, apresentou as seguintes alegações: “Em atendimento às observações 

contidas no Relatório de Auditória Anual de Contas, informamos que a unidade 

auditada acata todas as orientações relativas ao item 1.3 do mencionado Relatório, 

entendendo ser primordial a existência de um valor de referência para contratação do 

serviço de hora-aula, sendo esta recomendação, doravante, observada, inclusive, nos 

próximos Editais de Chamamento Público dos Cursos da Renaesp.  

 

Todavia, esclarecemos que a elaboração de um referencial, por meio de uma pesquisa 

mercadológica, poderia, nesse momento, onerar, atrasar e retardar o processo de 

chamamento público que está sendo deflagrado, comprometendo o planejamento 

previsto no PPA 2012-2015, e ainda, causando prejuízo ao desenvolvimento da 

Renaesp, que é de fundamental importância para profissionais de segurança pública. 

 

Diante desses fatos, considerando que as Instituições de Ensino Superior possuem, em 

regra, uma tabela de custos do valor do honorário aula, serão utilizados como referência 

os valores praticados por essas instituições, visando evitar uma distorção entre os 

valores pagos aos docentes em cursos rotineiros da Universidade e da Renaesp. 

 

Nas Universidades que não possuem a regulamentação quanto ao honorário aula, será 

utilizada a Portaria Senasp/MJ nº 63 de 10/10/2012, a qual impõe os valores referentes 

às atividades educacionais. 

 

Com esta medida preliminar, acreditamos estar atendendo aos princípios da 

administração pública e, ainda que com outra medida, o previsto na recomendação em 

comento.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Está contida, às folhas 175 e 176 do Processo em análise, a justificativa da Universidade 

Federal de Santa Catarina para a utilização dos recursos envolvidos no projeto. Em 

relação ao pagamento de professores, tal justificativa dispõe que o valor atribuído está 

de acordo com a média acadêmica para a qualificação exigida.  

 

Foi solicitada documentação a fim de que a Unidade Jurisdicionada comprovasse que os 

valores a serem pagos aos professores ministrantes do curso de pós-graduação estão de 

acordo com a média dos preços de mercado. Primeiramente foi encaminhada à CGU a 

Portaria - MPOG nº 323, de 03 de julho de 2008. No entanto, não há nessa legislação a 

especificação de valores para a formação acadêmica de professor de curso de pós-

graduação, bem como não há discriminação de valores superiores a R$ 150,00 por hora-

aula ministrada. 
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Não se encontra nos autos, ainda, a citada pesquisa de preços realizada em páginas da 

Internet, nem tampouco o estudo comparativo de boas práticas de Instituições Federais 

de Ensino Superior e de outros órgãos federais, para fins de pagamento de hora-aula. A 

Unidade informa que foi elaborado cálculo utilizando valores praticados por instituições 

públicas em projetos similares, mas, além de trazer apenas duas fontes em sua 

justificativa, que não se referem à região onde será executado o objeto, tampouco não há 

especificações quanto à formação, experiência, titulação e reconhecimento no mercado 

dos professores escolhidos para ministrarem o curso de pós-graduação em comento, fato 

que também impossibilita a comparação de valores.  

A Portaria Interministerial-CGU/MF/MP nº 507/2011 dispõe que o Termo de 

Referência “deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 

mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de 

execução do objeto”. 

 

Em cumprimento aos princípios administrativos da publicidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da economicidade, ao atribuir valor para uma contratação, é imperioso, 

portanto, que haja a instrução dos autos com a comprovação de que esse valor é 

compatível com aqueles praticados no mercado, ou com outras contratações realizadas 

por instituições públicas, com base em ampla pesquisa de preços. 

 

Posteriormente por meio do ofício nº 4106/2014/GAB/SENASP, de 21 de julho de 

2014, o gestor expressa sua concordância com a constatação. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar as pesquisas de mercado necessárias e suficientes para 

garantir a segurança quanto à estimativa de preço do serviço a ser contratado, inserindo 

nos autos a documentação comprobatória. 

 

 

2 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO 

2.1 APOIO À REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica das principais ações do Programa 2125. 

 

Fato 
 

Trata-se das informações básicas da principal ação executada pela Unidade no 

Programa 2125 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. No levantamento dessas informações foram considerados os 

critérios de materialidade, relevância e criticidade, além da vinculação finalística à 

missão da SENASP, com extensão correspondendo a 3,86% do total das despesas 

executadas pela UJ, conforme discriminado abaixo: 
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Programa Ação % no Programa 

2125 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

14VN - Apoio à Realização de 

Grandes Eventos 2,13 

Forma de implementação/detalhamento: Descentralizada 

Aquisição de 12 Kits Antibomba Tipo 2; aquisição de 12 Unidades de Delegacias Móvel ; 

aquisição de unidades de Perícia Móvel; Aquisição de Tecnologia Não Letal; Aquisição de 

Scanner’s ; Aquisição material de Campanha; aquisição de 12 Lanchas de Alumínio; além de 

aquisições diversas de acordo com as atribuições constitucional de cada força policial; - Qualificar 

os operadores de segurança pública, com ênfase à segurança com cidadania para os Grandes 

Eventos; - Aquisição de unidades móvel de resgate (equipadas); - Implantação de 2 Centros 

Nacionais, 11 Centros Regionais e 27 Centros Móveis nas cidades sedes dos jogos da COPA 2014, 

dotados de sistemas diversos, equipamentos de Tecnologia da Informação e software de integração 

de Telecomunicações. - Dotação de recursos para organizações militares que promovem as 

atividades de apoio à realização dos Jogos Mundiais da FIFA – COPA 2014 e da Copa das 

Confederações. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2 FISCALIZAÇÃO INTERNA                           

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Falta da aplicação de penalidades frente ao descumprimento de prazo contratual 

para entrega do objeto. 

 

Fato 
 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP celebrou o Contrato nº 

70/2013, com a empresa Força Delta Com. e Ind. De Equipamentos Militares Ltda. 

(CNPJ 037.175.932/0001-85), na data de 19/07/2013, no valor de R$ 3.541.571,76, 

Programa de Trabalho 04121212514VN0101, cujo objeto trata da aquisição de 

materiais de campanha para uso dos colaboradores mobilizados pelo Departamento da 

Força Nacional de Segurança Pública nas atividades desencadeadas por ocasião dos 

grandes eventos a serem realizados no país.  

 

Em análise ao Processo nº 08106.000613/2013-01, constatou-se que não foi efetivada a 

entrega do objeto, sendo que não consta do processo a documentação comprobatória de 

aplicação de sanção por descumprimento do prazo de entrega do objeto. A Cláusula 

Sétima do Contrato nº 70/2013, no Item 7.1, prevê que a contratada deve entregar o 

objeto no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da assinatura do 

contrato, e acrescenta no Item 7.2 que a prorrogação será permitida somente em caso de 

força maior, devidamente comprovada e aceita pela contratante. O Item 7.3 ainda dispõe 

que o não cumprimento do prazo acarretará à empresa as sanções previstas na Lei nº 

8.666/1993 e no Edital. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos por falta de rotina de acompanhamento das 

prestações do serviço contratado e aplicação das sanções previstas no contrato. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ao ser questionada por meio da Solicitação de Auditoria nº 201316806/11, de 

05/11/2013, Item 22, a Unidade respondeu por meio do Ofício nº 

7185/GAB/SENASP/MJ, de 21/11/2013, o que segue: 

  

“- Contrato nº 70/2013 – entre a empresa Força Delta Com. e Ind. De Equipamentos 

Militares Ltda. e a Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ. Analisando a 

justificativa apresentada pela empresa, consideramos que a entrega parcial dos 

materiais prejudicaria a utilização durante os treinamentos de capacitação previstos, 

portanto concordamos com o acréscimo de mais 15 dias, vencendo em 04.11.2013. 

Informamos que até o momento a empresa não se pronunciou sobre o atraso, sendo 

assim estamos providenciando a aplicação das penalidades que o caso requer junto a 

CGL/Spoa”. 

 

Complementarmente a Unidade informou por meio do Ofício nº 

2595/2014/GAB/SENASP, de 30/04/2014, sobre “aprimorar o controle interno 

administrativo. Será frisado sobre a necessidade de instruir os autos com as 

justificativas em caso de atraso na entrega do objeto e de fiel atendimento às 

prescrições legais relativas” e “melhorar cada vez mais os processos de gerenciamento 

e fiscalização dos contratos, em conformidade com a legislação vigente.” 

’  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se pela manifestação da unidade que o objeto do Contrato nº 70/2013 não foi 

entregue até 30/04/2014, passados 5 meses, ainda que a SENASP tenha concedido 

prorrogação do prazo para a entrega.  

 

A citada Cláusula Sétima encontra respaldo no Art. 86 da Lei nº 8.666/1993, que 

determina que “o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. No caso 

em comento, o contrato determina que seja justificada a situação de força maior como 

pré-requisito à prorrogação do prazo de entrega do objeto, situação não confirmada, 

revelando descumprimento à Cláusula Sétima do Contrato, bem como não se verificou 

nos autos a aplicação das penalidades previstas no Item 14.3 da Cláusula Décima 

Quarta. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar os controles internos administrativos de forma a instruir os 

autos do processo com as devidas justificativas em caso de atraso na entrega do objeto; 

e de forma a proceder ao fiel cumprimento das cláusulas editalícias e contratuais que 

preveem as sanções em caso de inexecução do objeto contratual. 

 

Recomendação 2: Expedir comunicação junto aos prepostos responsáveis pelo 

gerenciamento e fiscalização dos contratos quanto à responsabilidade inerente as suas 

atribuições e das eventuais penalidades decorrentes de prejuízos sofridos pela 

Administração Pública. 
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2.1.3 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

2.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Estruturação de Governança no gerenciamento das transferências voluntárias. 

 

Fato 
 

O exame da estrutura da Secretaria Nacional de Segurança Pública com vistas a avaliar 

como a unidade gerencia suas operações para atingir seus objetivos institucionais, 

importou na obtenção de informações, conforme se apresenta: 

 

I -Ambiente de controle: 

 

a) A entidade apresenta seus processos regidos por normativos (portarias, manuais 

e informações) que são percebidos por sua clientela interna e externa, tanto pelo 

uso de publicações oficiais como por meio do link do Ministério da Justiça, via 

internet.  Estes são apresentados por editais de chamamento público que 

especificam os atributos requeridos dos participantes, o objeto, os recursos etc. 

Por exemplo: em 2011, edital 01 – Qualidade de Vida; 2012, edital 03 – 

qualidade de vida; em 2012 e 2013, Programa Brasil mais Seguro, em relação 

aos centros regionais de perícia, há projeto conceitual que regula a relação entre 

a SENASP e as Secretarias de Segurança dos Estados para o desempenho de 

suas atribuições, conforme instituído pelas portarias 135/2013 e 124/2013; 

b) As atribuições dos diversos setores estão definidas e evidenciadas por 

fluxogramas, por exemplo, o Departamento de Execução e Avaliação do Plano 

Nacional de Segurança Pública tem sob sua tutela as Coordenações-Gerais de 

Gestão, acompanhamento e avaliação técnica; Gestão Orçamentária e 

Financeira; Fiscalização de Convênios, estando todas as suas funções e 

responsabilidades devidamente consignadas; 

 

II - Controles Internos Administrativos: 

 

a) Quanto à força de trabalho disponível para emissão de pareceres, monitoramento 

e fiscalização dos convênios, há em sua composição 43 integrantes, na seguinte 

conformação: 28 servidores entre efetivos e nomeados em comissão; 08 

estagiários; 05 colaboradores (servidores de secretarias de segurança dos 

estados); 02 terceirizados, havendo especificação da atividades que são 

realizadas em geral por cada um desses componentes. A instituição manteve 

programa de capacitação em cursos específicos para a área de transferências, no 

período de 2011 a 2013, de modo a atualizar seus servidores. Nesse aspecto, a 

unidade informa: “esta coordenação-geral sofre com a insuficiência de pessoal, 

especialmente de servidores, pois existe demanda reprimida de análise das 

prestações de contas, quanto aos aspectos técnicos do cumprimento do objeto, 

acompanhamento e fiscalização das transferências voluntárias, dos convênios 

sob responsabilidade desta Coordenação Geral.  Contudo, o problema esta sendo 

minimizado com o apoio de colaboradores eventuais que estão realizado as 

análises do passivo para que a finalização dos processos de transferência 

voluntária, sem a participação destes colaboradores seria impossível diminuir o 

passivo de prestação de contas.” Esta afirmação, comprova a insuficiência da 

força de trabalho para atendimento das demandas do departamento. Quanto à 
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utilização de servidores de caráter eventual na execução de atividades 

administrativas e institucionais, há registro neste relatório desse fato. 

Aspecto positivo é a implementação de diversas rotinas internas pela 

Coordenação de fiscalização – CGFIS – que padronizou o processo de análise 

dos processos visando à uniformidade e celeridade dos processos de análise e 

diligenciamento de pendências. Há formulários padrão, como: modelos de 

pareceres e de suas conclusões, modelos de diligências, planilha de conciliação 

bancária, modelo de ofício de diligência, roteiro para análises etc. 

b) Ressalte-se que o fluxo de trabalho da CGFIS esta diagramado em fluxograma o 

que permite conhecer sua funcionalidade. 

c) Emissão de portaria nº 20, de 21 de março de 2013, que determina a elaboração 

de plano semestral de acompanhamento e de fiscalização orientando ao 

acompanhamento prioritário, em fiscalizações e análises de prestações de contas, 

com base em demandas do Controle Interno e Externo, seguido pelo critério de 

materialidade. Segundo memorando 70/2014/CGFIS/DEAPSEG, de 16/04/2014, 

foram identificados e serão priorizados os processos com valores acima de R$ 

2.000.000,00. 

 

d) Em relação à estrutura física, o departamento possui 05 computadores, 05 

mesas, 05 linhas telefônicas e 01 impressora o que é incongruente com força de 

trabalho informada. 

 

III - Avaliação de Riscos: 

 

a) No tocante a avaliação dos riscos para o não atendimento da política publica, 

verificou-se que a unidade não possui uma política ou estudo sobre as eventuais 

situações que possam prejudicar o cumprimento dos objetivos pactuados em 

convênios.  Segundo informou, aplica procedimentos compensatórios quando da 

realização de fiscalizações e/ou quando do exame das prestações de contas, ou 

ainda, ao emitir ofícios circulares para observância das convenentes;  Quanto a 

eventuais desvios na finalidade dos objetos pactuados, informou: “o 

descumprimento das metas constantes no plano de trabalho são constatados 

quando do acompanhamento da execução ou na fase de prestação de contas, 

tendo como medidas corretivas a elaboração de pareceres pela área técnica, 

solicitando manifestação da convenente, e caso haja prejuízo no cumprimento do 

objeto pactuado, e estas não sejam acatadas e a área técnica opina pela 

responsabilização e a respectiva glosa dos recursos à Coordenação de 

fiscalização desta Secretaria”. Contudo, considerando a força de trabalho e a 

quantidade de fiscalizações, bem como a época em que ocorrem, conclui-se pela 

necessidade de melhoria quanto ao cumprimento deste quesito, por meio da 

elaboração de estudos detalhados quanto aos riscos que importam em 

descumprimento dos objetos pactuados. 

b) Também a unidade confirmou que não dispõe de indicadores para evidenciar as 

fragilidades bem como para acompanhar os processos envolvidos na gestão das 

transferências internas. 

 

IV- Comunicação Interna e Externa: 

 

Pode-se considerar satisfatório o nível de comunicação interna e externa, haja vista a 

unidade sistematicamente apresentar aos seus clientes internos e externos portarias, 
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estudos, memorando, ofícios circulares, devidamente disponíveis por e-mail, link 

oficial, diário oficial etc. 

 

V- Desenvolvimento das atividades do Departamento de Controle de 

Transferências: 

 

A execução dos Programas de Governo a cargo da Senasp é realizada por meio de 

descentralização de recursos para os estados e municípios (convênios e/ou contratos de 

repasse), verificando-se um forte crescimento no incremento das descentralizações nos 

últimos anos aumento dos repasses em 38%, 2012 em relação a 2011, e de 13%, 2013 

em relação a 2012. 

 

No âmbito dos convênios é significativo o montante pendente de repasses, quer por 

conta da unidade quer da parte das convenentes, haja vista o valor pendente montar a 

26% para os convênios com início de vigência em 2012 e 52% para os que têm início de 

vigência em 2013, fato que enseja concluir pela baixa realização da Política de Governo 

e de sua efetividade.  

 

CONVÊNIOS FIRMADOS 

Início 

vigência 
Quant. Valores Pactuados Valores Repassados 

Saldo a 

Repassar 

  Global Contrapartida No Exercício Acumulado  

2008 53 123.927.763,00 4.550.081,51 - 118.897.681,49 480.000,00 

2009 41 123.874.413,24 3.085.254,35 - 117.786.713,89 3.002.445,00 

2010 205 251.578.084,24 9.952.489,51 - 241.625.594,73 - 

2011 120 183.220.477,50 4.039.335,37 12.000.000,00 158.086.965,19 21.094.176,94 

2012 225 436.098.198,39 9.810.549,56 102.584.455,09 315.138.994,89 111.148.653,94 

2013 276 495.577.691,03 35.217.544,85 222.849.332,80 - 460.360.146,18 

Total 920 1.614.276.627,40 66.655.255,15 337.433.787,89 951.535.950,19 596.085.422,06 

 

No âmbito dos contratos de repasse, o montante pendente de repasses é da ordem de 

mais de 60 %, sendo que com relação aos contratos firmados em 2012, nenhum valor 

foi repassado no até o término do exercício de 2013. 

 

CONTRATOS DE REPASSE 

Início 

vigência 
Quant. Valores Pactuados Valores Repassados 

Saldo a 

Repassar 

  Global Contrapartida No Exercício Acumulado  

2008 0 - - - - - 

2009 2 10.101.528,63 920.528,63 - 9.181.000,00 - 

2010 1 600.000,00 100.000,00 - 500.000,00 - 

2011 3 1.251.385,95 117.510,86 100.000,00 - 1.133.875,09 

2012 5 4.859.205,23 325.205,23 - - 4.534.000,00 

2013 2 1.033.334,00 33.334,00 700.000,00 - 1.000.000,00 

       

Total 13 17.845.453,81 1.496.578,72 800.000,00 9.681.000,00 6.667.875,09 

 

Essa situação resulta, em parte, da complexidade do desenho das ações, da falta de 

pessoal em quantitativo e qualitativo necessário e da tempestividade dos estados e 
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municípios atenderem aos requisitos relacionados, pois 93,3% das transferências 

celebradas em 2013 ocorreram no encerramento do exercício.  Ressalte-se que, por 

conta de cada estado da Federação adotar uma conduta para conduzir sua política 

pública, há necessidade de reuniões de convencimento pela SENASP para estimular a 

adesão e participação dos diversos entes federativos. 

 

Por outro lado, o montante de R$ 1.632.122.081, não obstante, a pendência de repasse 

de R$ 602.753.297, importa no monitoramento e fiscalização para avaliar se os 

programas de estímulo promovido pelo Governo Federal são devidamente aplicados 

pelos estados e municípios e se há efetividade quando da realização dos objetos. 

 

Neste sentido, verifica-se a necessidade de melhoria nas condições de recursos humanos 

e materiais do departamento de fiscalização de convênios para comprovar o 

cumprimento do objeto e a regular aplicação dos recursos federais, haja vista: 

 

Pub.Transf. TRANSFERÊNCIAS EXPIRADAS 

ANO 
Fiscalizadas Não Fiscalizadas 

Quantidades Montantes (R$) Quantidades Montantes (R$) 

2013 - - - - 

2012 - - 16          11.625.465,30  

2011 13        15.112.737,88  50          42.096.537,40  

Anteriores 289      518.741.931,49  1843     2.823.741.890,00  

 

A quantidade de fiscalizações pode ser considerada bastante modesta, apenas se 

levarmos em conta o expressivo quantitativo de convênios expirados, ou seja, situação 

finalizada, em que não há como reconduzir os eventos, corrigindo-se desvios, pois são 

convênios cujas prestações de contas foram ou deviam estar finalizadas. 

 

O quantitativo de 13 fiscalizações em 2011 e as 239 ocorridas para convênios anteriores 

a essa data (segundo o gestor esse número resulta de uma média, por falta de 

informação gerencial necessária) demonstra não apenas a fragilidade no 

acompanhamento de ações finalizadas, mas evidencia uma falta de planejamento para 

acompanhamento das ações em desenvolvimento (convênios em execução).  Isto 

prejudica a avaliação de sua eficácia no estágio atual.  

 

Essa situação também é refletida na rotina de controle dos prazos de prestação de 

contas, o qual é realizado mediante planilha de excel, haja vista a falta de um indicativo 

ou de um relatório gerencial que permita conhecer dos prazos de encerramento da 

vigência dos convênios para fins do alerta quanto a expiração de prazos para 

acompanhamento e cobrança das respectivas prestações de contas junto as convenentes. 

Isto impacta os trabalhos da unidade, conforme demonstrado: 
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Exercício da 

publicação da 

Transferência 

Quantidade de 

Transferências 

vencidas 

Quantidade de 

Prestações 

analisadas 

Quantidade de 

Prestações de 

Contas em 

análise 

Quantidade de 

Prestações de 

Contas com 

prazo para 

análise 

esgotado sem 

sua conclusão 

Quantidade de 

Transferências 

com prazo para 

Prestação de 

Contas 

esgotado sem 

seu envio 

2013 - - - - - 

2012 16 - - 16 11 

2011 62 - 08 08 24 

 

Em termos monetários: 

 

Exercício da 

publicação da 

Transferência 

Quantidade de 

Transferências 

vencidas 

Quantidade de 

Prestações 

analisadas 

Quantidade de 

Prestações de 

Contas em 

análise 

Quantidade de 

Prestações de 

Contas com 

prazo para 

análise 

esgotado sem 

sua conclusão 

Quantidade de 

Transferências 

com prazo para 

Prestação de 

Contas 

esgotado sem 

seu envio 

2013 - - - - - 

2012  11.655.465,30  - -    2.612.695,59     9.042.766,71  

2011  59.730.866,00  -    7.221.817,28   26.977.077,48   19.755.260,20  

 

Essas questões, ao longo dos anos, vêm resultando em diversos tipos de constatações, 

como: 

 

 Aplicações incorretas dos recursos dos convênios; 

 Execução em desacordo com o plano de trabalho; 

 Realização de despesas não previstas no plano de trabalho; 

 Não cumprimento do cronograma de execução, com atraso no início da execução 

em prejuízo aos prazos de vigência dos convênios; 

 Pagamento de despesas fora do período de vigência dos convênios; 

 Falta de comprovação da realização de eventos; 

 Ausência de celebração de contratos na forma estabelecida na lei 8.666/93; 

 Atrasos na apresentação das prestações de contas; 

 Não cumprimento do objeto pactuado; 

 Aquisição de bens não previstos nos planos de trabalho; 

 Recolhimento de saldos remanescentes após o encerramento dos prazos legais; 

 Ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos; 

 Fracionamento de despesas; 

 Estoque de prestações em condição de aprovação em prazo superior ao 

estabelecido na norma legal; 

 Atraso na instauração de procedimentos de Tomada de Contas Especial. 

 Etc. 

 

Essa situação demonstra a necessidade de que a SENASP adeque sua força de 

trabalho no tocante à formalização, à fiscalização, ao acompanhamento e ao 

monitoramento dos instrumentos de transferência, sendo necessária ainda a melhor 
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capacitação dos gestores locais e de seus staffs para execução das obrigações 

contidas nos termos de transferência pactuados. 

 

  
##/Fato## 

2.1.3.2 INFORMAÇÃO 
 

Medidas resultantes de danos causados por enchentes em veículos da Força 

Nacional 

 

Fato 
 

Em 10/12/2013, como resultado de enchente que atingiu a sede da 5ª Superintendência 

Regional da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, diversos veículos da Força 

Nacional foram avariados. Foram atingidas uma ambulância, 23 motocicletas e 

materiais de consumo. 

 

Questionado sobre as medidas com vistas a minimizar os danos decorrentes, o gestor 

informou: “de imediato foram realizadas avaliações das danificações em geral, nas 

viaturas, motos e em diversos materiais de consumo, como por exemplo colchões e 

fardamentos. Quanto aos veículos, de acordo com o laudo pericial, fora constatado que 

as garantias estavam perdidas, por considerar enchentes fenômenos da natureza. A 

ambulância atingida apresenta poucos problemas; já as viaturas e motos verificam-se 

mais danificações mecânicas, mas estão sendo recuperadas por meio do contrato de 

manutenção da força nacional”. 

 

Foi informado, ainda, que em 24/04/2014 foi celebrado o contrato nº 13/2014, 

decorrente do Pregão nº 005/2014 do DPRF.  Este contrato, segundo o gestor, irá 

contemplar todas as viaturas e motos danificadas. 

  

O gestor reporta também que a base da operação pacificadora foi transferida para outra 

localidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de evitar prejuízos futuros. Assim, sendo 

identifica-se que o gestor adotou medidas tempestivas a partir dos danos causados pela 

enchente. 

  
##/Fato## 

3 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA     

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica das principais ações do Programa 2112. 

 

Fato 
 

Trata-se das informações básicas da principal ação executada pela Unidade no 

Programa 2112 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça. No 

levantamento dessas informações foram considerados os critérios de materialidade, 

relevância e criticidade, além da vinculação finalística à missão da SENASP, com 
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extensão correspondendo a 1,99% do total das despesas executadas pela UJ, conforme 

discriminado abaixo: 

 
Programa Ação % no Programa 

2112 – Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da 

Justiça 

2000 – Administração da Unidade 

100 

Forma de implementação/detalhamento: Descentralizada 

Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos 

orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas 

ou ações finalísticas. 

 

  
##/Fato## 

4 CONTROLES DA GESTÃO                           

4.1 CONTROLES INTERNOS                             

4.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Conteúdo do Relatório de Gestão. 

 

Fato 
 

Como resultado de análise ao Relatório de Gestão da UJ, foram realizados os seguintes 

apontamentos: 

 

a) em relação às informações contidas no Quadro 3.2.1 - Programa Temático: 

- alto nível de inscrição de despesas em restos a pagar não processados em relação à 

despesa empenhada; 

 

A Unidade informa que isso ocorreu devido a não liberação de financeiro suficiente 

para pagamento de todos os processos. Assim, os mesmos não foram liquidados nem 

pagos, resultando na inscrição em restos a pagar não processados. 

 

b) em relação às informações contidas no Quadro 3.2.3.1 - Ações OFSS: 

- baixo nível de empenho da dotação orçamentária; 

 

Justificou a UJ que em virtude de contingenciamento de crédito, a adoção de Edital de 

Chamamento Público para o conveniamento com entes federados resultou na não 

habilitação de várias propostas inseridas no SICONV, em virtude da não observância 

dos requisitos técnicos estabelecidos no Edital e demora no cumprimento de diligências, 

bem como Emendas Parlamentares não liberadas. 

 

- baixo nível de liquidação do valor empenhado, com a consequente inscrição do 

restante em restos a pagar; 

- manutenção de valores expressivos em restos a pagar não processados de exercícios 

anteriores; 

 

Ambos os itens justificados em virtude da não liberação de financeiro suficiente para 

pagamento. 

 

c) ausência de especificação quanto aos contratos firmados a que se refere à inscrição de 

restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2012, haja vista que, quanto ao 
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montante de R$ 23.845.968,43, pág.94, há identificação como “demais contratos 

firmados”. 

 

Posteriormente, através de resposta à Solicitação de Auditoria a UJ especifica os 

contratos, corrigindo o montante para R$ 24.292.424,00. Da análise da relação, verifica-

se que os motivos que ensejaram a inscrição em restos a pagar estão de acordo com a 

legislação. 

 

 

  
##/Fato## 

 



 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

   

Certificado: 201407003 

Processo: 08020.007255/2014-81 

Unidade auditada: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Ministério supervisor: Ministério da Justiça 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2013 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos 

responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, em atendimento 

à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 

resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a 

gestão da unidade auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 

considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 

gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Atividades de monitoramento e fiscalização executadas de forma reduzida, restringido o 

conhecimento tempestivo do cumprimento dos objetos pactuados por meio das transferências 

voluntárias.. (item 1.1.2.1);  

- Ausência de estudos técnicos prévios que comprovassem a necessidade de aquisição de 

escudos antitumulto com as especificações exigidas em Projeto Básico, que culminou com a 

contratação por inexigibilidade de licitação. (item 1.2.2.1); 

- Fragilidades no rito para formalização de apuração de responsabilidade com a finalidade de 

apurar as causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial, em decorrência de 

acidentes de trânsito envolvendo viaturas pertencentes à frota do Departamento da Força 

Nacional de Segurança Pública. (item 1.2.3.1); 

- Contratação de valor de hora-aula sem referencial dos valores praticados pelo mercado em 

atividades semelhantes. (item 1.3.1.1); e 

- Falta da aplicação de penalidades frente ao descumprimento de prazo contratual para entrega 

do objeto.. (item 2.1.2.1). 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 39 a 53 do processo, seja pela regularidade. 
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Parecer: 201407003 

Processo: 08672.000691/2014-54 

Unidade Auditada: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Ministério Supervisor: Ministério da Justiça 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2013 

Autoridade Supervisora: José Eduardo Cardozo – Ministro de Estado da Justiça   

 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo de 

contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de gestão referente ao 

exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP executa as políticas Públicas ligadas ao 

Programa 2070 - Desenvolvimento de diagnósticos na área de segurança pública; apoio a projetos voltados 

para a construção ou adequação de instalações físicas, para o desempenho das atividades de segurança 

pública; apoio a projetos de aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e administrativo 

das instituições de segurança dos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de ações específicas que 

objetivam: Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública; ‘Crack, é possível vencer’ – Policiamento 

Ostensivo e de Proximidade com Vídeomonitoramento; ‘Brasil mais Seguro” aperfeiçoamento tecnológico 

entre outros, tendo sido pactuados termos de adesão para todos estados da federação e firmados diversos 

convênios para execução descentralizada dessas ações. Alguns resultados alistados por relatório de gestão da 

unidade informam: “foram celebrados 11 convênios para estruturação de sistemas de videomonitoramento, 

com a previsão de instalação de 624 câmeras fixas abrangendo 75 Municípios. Existem hoje em 

funcionamento na região 74 Núcleos de Inteligência e 73 Gabinetes de Gestão Integrada Municipais. Os 

dados enviados pelos Estados fronteiriços e consolidados até o mês de outubro de 2013 indicam que foram 

realizadas 2.901 operações integradas; apreendidos 87.532 kg de drogas ilícitas e 5.891 armas de fogo; 

lavrados 23.867 autos de prisão em flagrante; elaborados 28.014 laudos periciais; feita a abordagem de 

2.846.254 pessoas e de 1.866.471 veículos; e instaurados 120.108 inquéritos policiais. A gestão é realizada 

por aplicação de normativos, monitoramento, exame das prestações de contas e, de forma esporádica, pela 

realização de fiscalizações pontuais. 

Aspecto relevante na condução das Políticas Públicas, sob alçada da unidade, decorre da 

fragilidade de seus processos de monitoramento e fiscalização, resultado do excessivo estoque de convênios, 

da complexidade de atividades de natureza técnica e da falta de quantitativo adequado de recursos humanos, 

importando na requisição e contratação de pessoal para execução de atividades administrativas pertinentes a 

unidade. Esta situação refletiu-se nas seguintes constatações: monitoramento e fiscalização deficientes para 

acompanhamento do cumprimento dos objetos pactuados; Ausência de estudos prévios para definir as 

especificações de produtos e para suportar o pagamento de serviços de capacitação contratados; ausência de 

ritos para definir apuração de responsabilidade e de recomposição de bens federais utilizados por servidores 

cedidos; não aplicação de penalidades pelo descumprimento de cláusulas contratuais;  



Dentre as principais causas das citadas constatações, destaca-se a deficiência de recursos 

humanos, fato agravado, pela forte evasão de mão-de-obra concursada, o que impacta negativamente nos 

procedimentos administrativos da Unidade e na tempestividade de realização dos processos. 

As recomendações constantes do Plano de Providências Permanente que permanecem sem 

atendimento, se relacionam em especial à: ações a serem executadas sobre desconformidades e 

impropriedades em termos de parceria no âmbito do PRONASCI; deficiências na aprovação de projetos, 

fiscalização e análise de prestação de contas de convênios; comprovação de requisitos de contratação por 

inexigibilidade e contratação de serviços de natureza comum por meio de Acordo de Cooperação Técnica 

Internacional. 

Concernente aos controles internos administrativos da Unidade, exceto quanto sua suficiência 

aos aspectos de acompanhamento, monitoramento e fiscalização, verificou-se adequada estruturação do 

quesito ambiente de controle, pois a gerência define e dissemina a informação para o staff, havendo 

conhecimento das atividades e das prioridades a serem atendidas.  Os projetos são desenhados pela área 

técnica e os seus requisitos registrados em cartilhas, portarias. A comunicação é assegurada por meio de 

reuniões, normativos, site do MJ, etc. 

Aspecto relevante resultou da negociação junto a Secretaria Executiva de 09 (nove) novos 

servidores destinados à SENASP e alocados, por decisão gerencial, na Coordenação Geral de Fiscalização 

de convênios e de curso de capacitação para execução de atividades de acompanhamento, monitoramento 

fiscalização e análise de prestação de contas.  Também, neste quesito, houve designação de servidores de 

outras áreas para acompanhar o processo de fiscalização e a implantação de formulários e de orientações 

aplicáveis as fiscalizações e prestações de contas. Aspecto de natureza relevante que impacta na Política 

Pública foi a modificação no formato dos Gabinetes Gestão Integrada, a partir da elaboração de de 

procedimentos para nortear requisitos para participação neste projeto pelos proponentes; diretrizes quanto a 

sua funcionalidade e para sua avaliação quanto ao atendimento de suas atribuições. Essas modificações 

foram inseridas em portaria, cartilhas e divulgadas no site do MJ. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do 

Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União. 

 

 


