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QUESTIONÁRIO  

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES FORMULADAS E DAS DISPOSIÇÕES ANALISADAS NA SEGUNDA 

RODADA BEM COMO COM RELAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO 

SELECIONADAS PARA A QUINTA RODADA*  

  

INTRODUÇÃO  

O Documento de Buenos Aires1/ e o Regulamento e Normas de Procedimento2/ da Comissão de 

Peritos do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra 

a Corrupção (doravante denominados, conforme seja o caso, Documento de Buenos Aires, 

Regulamento, Comissão, Mecanismo e Convenção) dispõem que a Comissão aprovará o questionário 

sobre as disposições selecionadas para análise em cada rodada.  

No âmbito de sua Vigésima Quarta Reunião, realizada de 8 a 12 de setembro de 2014, a Comissão 

acordou, como temas de análise da Quinta Rodada, os relacionados ao artigo III, parágrafos 3 e 12, 

da Convenção, que se referem, respectivamente, a “instruções ao pessoal dos órgãos públicos, a fim 

de garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que regem as 

suas atividades” e ao “estudo de novas medidas de prevenção, que levem em conta a relação entre 

uma remuneração equitativa e a probidade no serviço público”. Do mesmo modo, no que se refere ao 

acompanhamento de recomendações, a Comissão adotou nessa reunião o mesmo critério usado na 

Terceira Reunião da Conferência dos Estados Partes no MESICIC, e decidiu que na Quinta Rodada 

se dedicará a fazer esse acompanhamento com respeito às recomendações formuladas na Segunda 

Rodada, que julgou que necessitavam atenção adicional nos relatórios da Terceira Rodada, inclusive 

a consideração de quaisquer informações ou desdobramentos novos e pertinentes que possibilitem à 

Comissão determinar se ainda estão vigentes as respectivas recomendações e as medidas sugeridas 

nos relatórios da Segunda Rodada e, com relação às que julgue que ainda estejam em vigor, avaliar se 

                                                 
*  Esta proposta de questionário foi elaborada pela Secretaria Técnica em cumprimento ao disposto no artigo 9, d, do 

Regulamento, em concordância com o que determina o artigo 18 do mesmo instrumento. 

1.  O Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponível em 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/doc_buenos_aires_pt.pdf.  

2.  O Regulamento e Normas de Procedimento da Comissão de Peritos do MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 5) está disponível em  http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_po.pdf.  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/doc_buenos_aires_pt.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_po.pdf
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o Estado as considerou de maneira satisfatória ou se necessitam maior atenção ou, se for o caso, 

alterá-las ou reformulá-las. 

Além disso, na Metodologia da Quinta Rodada, a Comissão dispôs que serão analisados os 

desdobramentos novos dos Estados com relação às disposições da Convenção selecionadas para a 

Segunda Rodada, levando em conta aspectos como o ordenamento jurídico, os desenvolvimentos 

tecnológicos e os resultados, e formuladas, a esse respeito, as recomendações cabíveis.  

Por outro lado, o artigo 29 do Regulamento dispõe que as informações relativas à implementação das 

recomendações serão apresentadas pelos Estados Partes mediante o formulário padrão a ser 

encaminhado pela Comissão como anexo ao questionário, e estabelece que “no tocante à 

implementação das recomendações, o Estado Parte fará referência às dificuldades que tiver 

observado em seu cumprimento”, e que “se julgar conveniente, o Estado Parte também poderá 

identificar os organismos internos que participaram na implementação das recomendações e 

identificar necessidades específicas de assistência técnica ou de outro gênero vinculadas à 

implementação das recomendações”.  

Levando em conta o acima exposto, constam deste documento as perguntas que constituem o 

questionário aprovado pela Comissão.  

As respostas ao questionário serão analisadas de acordo com a metodologia aprovada pela Comissão, 

que se encontra publicada no Portal Anticorrupção das Américas, no seguinte endereço: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/Combate.htm.  

Em conformidade com o disposto no artigo 21 do Regulamento, o Estado Parte deverá encaminhar a 

resposta a esse questionário por intermédio de sua Missão Permanente junto à OEA, em versão 

eletrônica, acompanhada dos respectivos documentos de apoio, no prazo fixado pela Comissão.  

Para efeitos do que acima se expõe, o correio eletrônico da Secretaria-Geral da OEA ao qual será 

enviada a referida resposta e poderão ser dirigidas consultas para esclarecimento das dúvidas que 

surjam é o seguinte: LegalCooperation@oas.org. 

 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/Combate.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
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SEÇÃO I 3/ 

ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

FORMULADAS NA SEGUNDA RODADA E DESDOBRAMENTOS NOVOS RELATIVOS 

ÀS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO SELECIONADAS PARA ANÁLISE NESSA RODADA  

Em conformidade com o disposto no artigo 29 do Regulamento, e levando em conta o acordado pela 

Comissão em sua Vigésima Quarta Reunião, na qual, com relação ao acompanhamento de 

recomendações, adotou o mesmo critério estabelecido na recomendação 9, a, da Terceira Reunião da 

Conferência dos Estados Partes no MESICIC, bem como o que determina a Metodologia da Quinta 

Rodada, adota-se como formulário padrão o que figura no Anexo I deste questionário, para que os 

países prestem informações sobre o que abaixo se especifica.  

a) Os avanços e informações e desdobramentos novos em relação à implementação das 

recomendações formuladas e das medidas sugeridas pela Comissão para implementação nos 

relatórios da Segunda Rodada, que a Comissão julgou que necessitavam maior atenção nos 

relatórios da Terceira Rodada. 

 

b) Os desdobramentos novos em relação às disposições da Convenção selecionadas para a 

Segunda Rodada, em aspectos como ordenamento jurídico, desenvolvimentos tecnológicos e 

resultados. 

Com base no formulário padrão antes mencionado, a Secretaria Técnica enviará a cada país um 

formulário individualizado no qual se identifiquem claramente as recomendações e medidas citadas 

no parágrafo a desta seção do questionário, e se indagará sobre os desdobramentos novos em relação 

às disposições da Convenção selecionadas para a Segunda Rodada, em prazo não inferior a três 

meses da data em que deva responder ao questionário, de acordo com o disposto na Seção V da 

metodologia aprovada pela Comissão para a Quinta Rodada.  

  

                                                 
3. A Seção I deste questionário, relativa ao acompanhamento das recomendações formuladas na Segunda Rodada, não 

se aplica aos países que não se encontravam vinculados ao MESICIC na época da realização da referida Rodada, 

mas, em virtude do disposto no artigo 28 do Regulamento, esses países deverão responder às perguntas constantes da 

Seção I do questionário aprovado pela Comissão para essa Rodada. O questionário da Segunda Rodada se encontra 

disponível em http://www.oas.org/juridico/portuguese/quest_II.doc, e será complementado pela Secretaria Técnica 

com as perguntas sobre os temas a que se refere a Seção XII da Metodologia da Quinta Rodada, e enviado a esses 

países em prazo não inferior a três meses da data em que devam responder ao questionário, de acordo com o 

calendário aprovado para a Quinta Rodada. 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/quest_II.doc
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SEÇÃO II  

PERGUNTAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA 

CONVENÇÃO SELECIONADAS PARA ANÁLISE NA QUINTA RODADA 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

INSTRUÇÕES AO PESSOAL DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS A FIM DE GARANTIR O 

ADEQUADO ENTENDIMENTO DE SUAS RESPONSABILIDADES E DAS NORMAS 

ÉTICAS QUE REGEM AS SUAS ATIVIDADES (ARTIGO III, PARÁGRAFO 3, DA 

CONVENÇÃO) 

 

A) Selecione a seguir um máximo de até três grupos de pessoal de poderes ou órgãos públicos do 

país, nacionais ou federais, que, por sua condição majoritária ou pela importância das funções 

que exercem, sejam considerados fundamentais e mereçam ser analisados, com o objetivo de 

atender ao disposto no artigo III, parágrafo 3, da Convenção, no que se refere a instruções ao 

pessoal dos órgãos públicos a fim de garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades 

e das normas éticas que regem as suas atividades.  

Os órgãos selecionados para análise, com o objetivo de atender ao disposto no artigo III, 

parágrafo 3, da Convenção, no que se refere a instruções ao pessoal dos órgãos públicos a 

fim de garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que 

regem as suas atividades são o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União (CGU) e a Comissão de Ética Pública (CEP).  

B) Informe, com relação ao grupo ou grupos de pessoal selecionado(s), de acordo com o exposto na 

pergunta acima, por que o país considera que merece(m) ser analisado(s).  

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do Governo 

Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao 

incremento da transparência da gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria 

pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. 

Criada em 28 de maio de 2003, com a publicação da Lei nº 10.683, a CGU também deve 

exercer, como Órgão Central, a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de 

Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo 

Federal, prestando a orientação normativa necessária. 

A CGU foi, assim, selecionada para análise por dois motivos: 1) seu papel no exercício do 

controle interno do Poder Executivo Federal, que inclui as atividades de auditoria, correição, 

ouvidoria e prevenção da corrupção, torna o órgão essencial na implementação da 
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Convenção Interamericana contra a Corrupção pelo Brasil, sendo de grande importância que 

o seu pessoal, composto por um corpo técnico de Auditores e Técnicos Federais de Finanças 

e Controle, receba corretamente instruções de modo a garantir o adequado entendimento de 

suas responsabilidades e das normas éticas que regem suas atividades; e 2) por coordenar os 

Sistemas de Controle Interno, Correição e as unidades de ouvidoria do Poder Executivo 

Federal, a CGU tem como competência a instrução e orientação normativa dos demais 

órgãos e entidades, desenvolvendo ações de capacitação e material de apoio às áreas que 

compõem cada um desses sistemas.  

A Comissão de Ética Pública (CEP), por sua vez, foi criada em 26 de maio de 1999 para 

promover a ética no âmbito do Poder Executivo Federal, objetivando o fortalecimento 

institucional e o combate aos desvios de conduta, mediante o estabelecimento de um efetivo 

padrão de postura ética. 

A CEP tem por missão zelar pelo cumprimento do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal (CCAAF), orientar as altas autoridades4 sobre o cumprimento de 

normas e inspirar o respeito à ética no serviço público. Assim, seu papel é de orientação às 

altas autoridades para que, no exercício de suas funções, observem o princípio da moralidade 

e demais regras de conduta, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesse ou outras 

transgressões de natureza ética. 

Em seu papel repressivo, a CEP analisa condutas de autoridades de alto nível acusadas de 

desvios éticos, que podem ser denunciadas por qualquer cidadão. O processo de apuração 

pode resultar em advertência, censura ética ou mesmo recomendação de demissão. 

A Comissão é a coordenadora do Sistema de Gestão Ética do Poder Executivo Federal, 

instituído pelo Decreto nº 6.029/20075, que compreende também as comissões de ética de 

órgãos e entidades federais. Com papel preventivo e repressivo na luta contra a corrupção, a 

CEP desenvolve e implementa diversas ações com o objetivo de prevenir desvios de 

conduta. 

A CEP, portanto, é um órgão colegiado que tem papel central na orientação das autoridades 

do Poder Executivo Federal para o exercício de suas atividades com respeito à ética no 

serviço público, bem como na coordenação das Comissões de Ética dos órgãos e entidades 

que compõem o Sistema de Gestão Ética, o que justifica a sua seleção para compor a análise 

quanto à implementação do Artigo III, parágrafo 3, da Convenção. 

Cumpre esclarecer que as respostas dadas a este questionário seguiram a seguinte 

estruturação, a qual deve ser levada em consideração quando da sua leitura e análise:  

                                                 
4 As autoridades abrangidas pela CEP são as ocupantes de cargo de: 

I - ministro de Estado; 

II - natureza especial ou equivalentes; 

III - presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 

sociedades de economia mista; e 

 IV - Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes. 

5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm
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 nos pontos D) i, ii, iii, iv e v, as respostas relativas à CGU e à CEP referem-se às 

normas, ações e iniciativas sobre funções e responsabilidades voltadas aos servidores 

da sua  própria carreira e/ou que atuam no órgão;  

  as respostas ao ponto D) vi dizem respeito às funções da CGU como órgão central de 

um sistema, ao qual cabe  definir, orientar, assessorar ou apoiar a maneira por que se 

deva informar os servidores do Poder Executivo sobre suas responsabilidades e 

funções; 

 nos pontos D) vii, viii, ix, x e xi, as respostas relativas à CGU referem-se às 

instruções quanto a normas éticas aplicáveis aos seus próprios servidores, enquanto 

as respostas relativas à CEP referem-se à sua atuação junto às altas autoridades 

(público-alvo da CEP); 

 as respostas no ponto D) xii, para a CGU, dizem respeito à sua atuação na matéria de 

conflito de interesses, enquanto para a CEP as respostas referem-se às suas ações na 

capacidade de autoridade central do Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo 

Federal. 

C) Informe se há no país disposições ou medidas destinadas a transmitir instruções ao grupo ou 

grupos de pessoal selecionado (s) para garantir o adequado entendimento de suas 

responsabilidades e das normas éticas que regem suas atividades, anexando cópia dessas 

disposições ou medidas ou informando os links das páginas da Internet em que possam ser 

consultadas. 

No Brasil, há diversos normativos destinados a transmitir instruções aos agentes públicos a 

respeito do adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que regem 

suas atividades. Assim, cabe destacar os seguintes normativos: 

Lei nº 8.112/19906, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, incluindo as responsabilidades de 

todo servidor, os deveres, proibições e penalidades (Título IV – Do Regime Disciplinar). 

Lei nº 12.813/20137, que regula a fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Executivo federal. Importante destacar que, de acordo com o 

artigo 8º da Lei, a CEP deve atuar nos casos que envolvam a alta administração dos órgãos e 

entidades, enquanto que a CGU deve atuar nos casos que envolvam os demais agentes 

públicos.  

Além disso, no âmbito da CGU, aplica-se o Decreto-Lei nº 2.346/19878, que cria a carreira 

                                                 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm  

7 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm  

8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2346.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2346.htm
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de Finanças e Controle, e o Decreto nº 95.076/19879, que a regulamenta, bem como o 

Decreto nº 434/199210, que dispõe sobre o provimento dos cargos da carreira. 

Decreto nº 84.669/198011, que regulamenta a progressão funcional no âmbito das carreiras 

do Executivo Federal, incluindo os critérios a serem aplicados na avaliação dos servidores. 

Desde o ano 2000, os ocupantes dos mais elevados postos do Poder Executivo Federal 

submetem-se ao Decreto nº 1.171, que instituiu o Código de Conduta da Alta Administração 

Federal – CCAAF12, que tem como uma de suas finalidades “tornar claras as regras éticas 

de conduta das autoridades da alta Administração Pública federal, para que a sociedade 

possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório governamental”.  

Deve ser destacado, ainda, o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder 

Executivo Federal, aprovado por meio do Decreto nº 1.171/199413, que estabelece 

princípios, arrola deveres e impõe vedações a todos os servidores públicos federais. 

A CGU conta com um Código de Conduta Profissional do Servidor da Controladoria-Geral 

da União, que trata de especificidades aplicáveis aos servidores da carreira e ao órgão 

(documento anexo a este questionário). 

Por fim, a Comissão de Ética Pública emite resoluções14 que visam orientar a conduta ética 

dos servidores públicos federais, destacando-se a participação de autoridades em campanhas 

eleitorais, recebimento de brindes, presentes e viagens, interesse na participação de 

seminários e eventos. Da mesma forma, a CGU também emite orientações normativas 

relacionadas ao tema de correição15, controle interno16 e conflito de interesses17. 

D) Refira-se aos seguintes aspectos relativos às instruções antes mencionadas, com respeito ao grupo 

ou grupos de pessoal selecionado(s), anexando cópia das disposições ou medidas que 

fundamentem suas respostas ou informando os links das páginas da Internet em que possam ser 

consultadas. 

i. Maneira pela qual o funcionário é informado sobre suas responsabilidades e funções, 

acrescentando se isso se faz verbalmente ou por escrito, e se há registro desse ato. 

                                                 
9 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2346.htm  

10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0434.htm  

11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D84669.htm  

12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm  

13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm  

14 Disponíveis em: http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/legislacao  

15 Disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/normas-e-pareceres-do-orgao-central-do-siscor  

16 Disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/orientacao-preventiva-aos-gestores-

publicos/dinamizacao-das-auditorias-internas. Dentre as orientações emitidas para os servidores que atuam na área de 

controle interno e auditoria dos órgãos, destaca-se a Instrução Normativa nº 3, de junho de 2017, que aprovou recentemente 

o novo Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. A IN está anexa 

a este questionário.  

17 Disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/conflito-de-interesses/orientacoes-normativas  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2346.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0434.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D84669.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/legislacao
http://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/normas-e-pareceres-do-orgao-central-do-siscor
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/orientacao-preventiva-aos-gestores-publicos/dinamizacao-das-auditorias-internas
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/orientacao-preventiva-aos-gestores-publicos/dinamizacao-das-auditorias-internas
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/conflito-de-interesses/orientacoes-normativas
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No momento em que o servidor da CGU começa a exercer suas funções e responsabilidades 

ou passa a exercer algum cargo de direção ou assessoramento, as informações pertinentes lhe 

são repassadas tanto verbalmente quanto por escrito. 

Primeiramente, cabe citar que as leis e normativos que regem a carreira, citados na resposta à 

questão C), são públicos e estão no site da CGU, bem como integram o edital de convocação 

para o concurso público. O edital também contempla as atividades a serem desempenhadas 

pelos auditores e técnicos, segundo a especialidade para a qual o candidato aplicar. O último 

edital de concurso para a carreira está anexo a este questionário. 

Além disso, a informação é repassada verbalmente durante as aulas do curso de formação e 

na assinatura do Termo de Posse, quando o servidor declara estar ciente e cumprir fielmente 

com os deveres e atribuições do cargo. Modelo de Termo de Posse da CGU está anexa a este 

questionário. 

Já o corpo de servidores da CEP, que prestam apoio à Secretaria-Executiva do órgão 

colegiado, é convidado a fazer o Curso de Gestão e Apuração de Ética Pública, que é na 

modalidade EaD, de modo a internalizar os temas que deverão fazer parte do 

desenvolvimento de suas responsabilidades e funções. 

ii. Momento em que o funcionário é informado sobre suas responsabilidades e funções, 

acrescentando se isso se faz no início de suas atividades ou algum tempo depois de ter 

assumido o cargo; quando essas funções são modificadas; ou quando, por uma mudança 

de cargo, mudam as funções. 

No caso dos servidores da CGU, a informação se dá tanto no início de suas atividades 

quanto ao longo do desempenho de suas atribuições no cargo. Antes mesmo de prestar o 

concurso público, o servidor é informado por meio de edital de convocação, publicado no 

Diário Oficial da União (edital do último concurso para a carreira de Finanças e Controle 

está anexo a este questionário). Também há ampla divulgação do Regimento Interno da 

CGU18.  

Além disso, o servidor é informado de suas responsabilidades e funções em caso de alteração 

nas atribuições por ocasião de nomeação/designação para função de Direção e 

Assessoramento Superior (DAS), Função Comissionada do Poder Executivo (FCPE), Fiscal 

de Contrato, representante em contratos e acordos. 

Adicionalmente, é importante citar que, todos os anos, a CGU aprova o Plano Operacional, 

dividido por áreas, em que as metas de cada unidade são definidas e repassadas aos 

                                                 
18 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/regimento-interno Qualquer alteração no Regimento Interno é 

informada aos servidores, por meio de e-mail institucional e notícia divulgada na Intranet (notícia com a última alteração 

está anexa a este questionário). 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/regimento-interno
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servidores19. Além disso, a CGU aprovou, por meio de processo amplamente participativo, 

o seu Mapa Estratégico 2016-1920, o qual contém, entre outros, os seguintes objetivos, que 

tratam direta ou indiretamente da prevenção e combate à corrupção: 

-Enfrentar a corrupção e contribuir para o aumento dos níveis de integridade pública e 

privada; 

-Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos; 

-Disseminar as doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos e fortalecer 

as respectivas instâncias na Administração Pública; 

-Desenvolver mecanismos inovadores para a melhoria da gestão pública, da qualidade do 

gasto e do enfrentamento da corrupção; 

-Fortalecer a parceria com os atores que promovam a defesa do patrimônio público, a 

melhoria da gestão e o enfrentamento da corrupção. 

Anexa a este questionário está uma avaliação que demonstra que 83,84% dos servidores da 

CGU avaliaram como satisfatório o grau de internalização da estratégia da CGU.  

Já o corpo de servidores da CEP, que prestam apoio à Secretaria-Executiva do órgão 

colegiado, é convidado a fazer o Curso de Gestão e Apuração de Ética Pública, o que se dá 

ao longo do tempo, após assumir o cargo. 

 

iii. Existência de programas e cursos de indução (ou formação), capacitação ou instrução 

dirigidos ao funcionário para orientá-lo sobre como assumir suas responsabilidades e 

exercer suas funções de maneira adequada e, em especial, para conscientizá-lo dos riscos 

de corrupção inerentes ao cargo. 

No caso da CGU, o concurso público para provimento de cargos da carreira de Finanças e 

Controle prevê a realização de curso de formação, conforme disposto no parágrafo único do 

Art. 1º do Decreto nº 434/1992 (edital do último concurso segue anexo a este questionário).  

Para subir de nível dentro da carreira, o servidor da CGU deve realizar curso de promoção. 

Atualmente, segundo o Edital nº 1/2017 (anexo a este questionário), que trata do “Programa 

de Aperfeiçoamento para Promoção Funcional dos Servidores da Carreira de Finanças e 

Controle da CGU”, são disponibilizados cursos relacionados às atividades a serem 

desenvolvidas pelos servidores do órgão. Além disso, a CGU conta com um Plano Anual de 

Capacitação, anexo a este questionário, que prevê cursos voltados à gestão pública; controle, 

                                                 
19 Os Planos Operacionais são divulgados internamente e, também, por meio da Internet: 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/planejamento-estrategico/planos-operacionais/orgao-central e 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/planejamento-estrategico/planos-operacionais/unidades-regionais 

20 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/planejamento-estrategico/arquivos/mapa-estrategico-cgu.pdf 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/planejamento-estrategico/planos-operacionais/orgao-central
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/planejamento-estrategico/planos-operacionais/unidades-regionais
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/planejamento-estrategico/arquivos/mapa-estrategico-cgu.pdf


 

 

- 10 - 

detecção e repressão a desvios de recursos e anticorrupção, entre outros. 

Além disso, é relevante citar o estabelecimento de um Programa de Integridade da CGU, 

instituído por meio da Portaria nº 750/2016 (anexa a este questionário), cujo objetivo é a 

identificação, tratamento e gerenciamento, de forma sistemática, dos riscos de violação de 

integridade do órgão, de modo a melhorar a governança e o ambiente organizacional. De 

modo a operacionalizar o Programa, nos termos da Portaria, está em desenvolvimento um 

Plano de Integridade 2017-20, tendo os riscos de cada área sido identificados com a 

participação dos servidores. Assim, o desenvolvimento do Plano é uma oportunidade de 

reflexão sobre as responsabilidades e condutas esperadas do órgão e dos seus servidores, 

auxiliando na conscientização dos riscos de corrupção inerentes ao cargo e às atividades 

desenvolvidas por cada área da CGU. O processo de identificação, avaliação e tratamento de 

riscos à integridade deverá ser continuamente realizado e aprimorado, em processo 

conduzido pela área responsável pelo desenvolvimento institucional, com capacitação sobre 

gestão de riscos e realização de oficinas de integridade.  Anexo a este questionário consta um 

quadro com as etapas de implementação do Programa de Integridade da CGU. 

 

iv. Utilização de tecnologias modernas de comunicação para informar o funcionário sobre 

suas responsabilidades e funções e para orientá-lo sobre como assumi-las e exercê-las de 

maneira honrada. 

A CGU faz ampla utilização da Intranet e de comunicações internas por meio de e-mail 

marketing (exemplos em anexo a este questionário).  

v. Existência de instâncias às quais o funcionário possa recorrer para obter informações ou 

esclarecer dúvidas sobre como assumir suas responsabilidades e exercer suas funções de 

maneira adequada. 

Os servidores da CGU podem recorrer às chefias imediatas, às informações disponibilizadas 

na Intranet e aos fluxos de processos disponibilizados (passo-a-passo) para esclarecer 

dúvidas sobre suas responsabilidades e funções. Exemplo de fluxo está anexo a este 

questionário. Além disso, a Intranet disponibiliza um canal de Ouvidoria Interna para os 

servidores do órgão, por meio do qual é possível enviar dúvidas. 

vi. Existência de um órgão dirigente, autoridade ou instância encarregada de definir, 

orientar, assessorar ou apoiar a maneira por que se deva informar o funcionário sobre 

suas responsabilidades e funções, e de zelar por que isso se faça de maneira integral, e 

medidas ou ações que possam tomar para assegurar o cumprimento das disposições ou 

medidas que regem essa matéria. 
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Conforme dito anteriormente, por força do Decreto nº 8.910/16, compete à CGU exercer, 

como Órgão Central, a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle 

Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, 

prestando a orientação normativa necessária. Sendo assim, é a CGU o órgão dirigente 

encarregado de definir, orientar, assessorar e apoiar a maneira por que se deva informar os 

agentes públicos dos demais órgãos e entidades quanto às suas responsabilidades e funções 

relacionadas às atividades de controle interno, auditoria, ouvidoria e correição, zelando para 

que se faça de maneira integral.  

Assim, com relação às atividades de capacitação e instrução voltadas para os demais órgãos 

e entidades oferecidas pela CGU, destacam-se: 

1) Sistema correcional: a CGU realiza cursos para servidores públicos, empregados e 

autoridades, visando ao aprimoramento da atuação dos órgãos e entidades no 

exercício de suas funções disciplinares. Os cursos são realizados tanto para 

capacitação em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) quanto em Processo 

Administrativo de Responsabilização de Entes Privados (PAR). Adicionalmente, foi 

desenvolvido suporte técnico no site da CGU, com disponibilização mais de 200 

perguntas e respostas relacionadas às atividades de apuração de irregularidades 

praticadas por servidores públicos, de modo a orientar e padronizar os 

procedimentos21. Por fim, cabe citar o desenvolvimento de um Manual de PAD, 

utilizado como referência pelas comissões disciplinares e apoio para decisões 

proferidas. O manual foi recentemente atualizado, de modo a incluir tópico específico 

sobre conflito de interesses, enunciados da Comissão de Coordenação de Correição e 

atualização de dispositivos legais.22  

2) Sistema de Controle Interno: a CGU lançou a “Coleção Capacita”, com cartilhas 

voltadas à orientação de gestores públicos em temas relacionados às áreas de 

Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial23. Também foi lançada 

“Coletânea de Entendimentos”, uma série de cartilhas contendo perguntas e respostas 

para orientar os gestores das entidades do Sistema “S”, Sebrae e Institutos Federais 

de Ensino Superior a promoverem a racionalização dos recursos e o aprimoramento 

do gasto público24. Adicionalmente, cabe citar a realização de um Seminário 

Internacional de Auditoria e Controle Interno, realizado em dezembro de 2014, cujas 

palestras foram divulgadas em cartilha específica25, além do Programa 

Fortalecimento da Gestão Pública, voltado à realização de capacitações presenciais 

de gestores municipais para a correta aplicação dos recursos federais. No âmbito do 

Programa, entre 2006 e 2013, mais de 220 ações foram realizadas, em cerca de 1.500 

municípios, tendo capacitado quase 18 mil agentes públicos. 

                                                 
21 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/perguntas-frequentes  

22 A nova versão do Manual está disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-

pad-maio-2017.pdf  

23 Cartilhas disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/colecao-capacita  

24 Cartilhas disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/coletanea-de-entendimentos  

25 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/publicacao_seminario-

internacional-de-auditoria-e-controle-interno.pdf  

http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/perguntas-frequentes
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-pad-maio-2017.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-pad-maio-2017.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/colecao-capacita
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/coletanea-de-entendimentos
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/publicacao_seminario-internacional-de-auditoria-e-controle-interno.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/publicacao_seminario-internacional-de-auditoria-e-controle-interno.pdf
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3) Sistema de Ouvidorias: a CGU desenvolveu a Política de Formação Continuada em 

Ouvidorias (Profoco), destinada ao desenvolvimento de atividades de capacitação e 

formação em ouvidoria, fundamentada em um processo de qualificação contínua a 

partir de cursos, oficinas e eventos presenciais26 e à distância27. A CGU também 

disponibiliza a “Casoteca de Ouvidorias Públicas”, iniciativa que expõe estudos de 

caso com o objetivo de apoiar a capacitação e o compartilhamento de conhecimento 

sobre ouvidorias no tratamento de reclamações, denúncias, informações, elogios e 

sugestões encaminhados pelos cidadãos28.  

4) Transparência: por força da Lei de Acesso à Informação, também compete à CGU a 

promoção de ações de capacitação de agentes públicos responsáveis pelas práticas 

relacionadas à transparência pública. Nesse sentido, é importante destacar o 

desenvolvimento de um site específico sobre acesso à informação - 

http://www.acessoainformacao.gov.br/ - no qual é possível acessar os guias e 

manuais desenvolvidos para orientar quanto a procedimentos para o atendimento a 

pedidos de acesso e publicação de informações29.  

Além dessas atividades específicas a cada um dos Sistemas sob a coordenação da CGU, é 

importante destacar o lançamento da “Coleção Município Transparente”, que contém uma 

série de publicações voltadas ao aprimoramento da gestão de recursos federais por parte de 

gestores municipais. A Coleção aborda temas voltados à implementação de ouvidorias 

municipais, corregedorias municiais e sistemas de integridade para o fortalecimento da 

gestão30.  

No caso do sistema correcional, é importante destacar, ainda, com relação ao uso de 

tecnologias, a disponibilização de um sistema para o gerenciamento dos processos 

administrativos disciplinares instaurados (CGU-PAD) e de um tutorial disponibilizado aos 

servidores que atuem na área, tanto na CGU quanto nos demais órgãos e entidades, a partir 

de um tour virtual ao sistema31. 

Já no que se refere à existência de um canal de comunicação para tirar dúvidas, considerando 

ser a CGU a instância responsável, frente aos demais órgãos e entidades da Administração 

Pública federal, por definir, orientar, assessorar ou apoiar a maneira por que se deva informar 

o funcionário sobre suas responsabilidades e funções, e de zelar por que isso se faça de 

maneira integral, cabe citar que cada ministério conta com um Assessor Especial de Controle 

Interno, cujas atribuições incluem auxiliar na interlocução sobre assuntos relacionados a 

ética, ouvidoria e correição entre as unidades responsáveis no Ministério e os órgãos de 

controle interno e externo e de defesa do Estado, prestando orientação técnica e apoiando as 

ações de capacitação nas áreas de controle, transparência e integridade. 

                                                 
26 Oferta disponibilizada no site da CGU, em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/profoco/cursos-presenciais  

27 Oferta disponibilizada no site da CGU, em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/profoco/cursos-a-distancia  

28 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca  

29 Disponíveis em: http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes  

30 Cartilhas disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/colecao-municipio-transparente  

31 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/cgu-pad/tourvirtual/tourvirtual.htm  

http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/profoco/cursos-presenciais
http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/profoco/cursos-a-distancia
http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/colecao-municipio-transparente
http://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/cgu-pad/tourvirtual/tourvirtual.htm
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Além disso, a CGU dispõe de canal de atendimento destinado a esclarecer questionamentos 

relacionados à matéria correcional. Por meio desse serviço, são sanadas eventuais dúvidas 

relacionadas à condução de procedimentos disciplinares, com o objetivo de possibilitar às 

comissões processantes conduzir seus trabalhos com um rigor técnico adequado, reduzindo 

eventuais contestações no Poder Judiciário. 

vii. Maneira pela qual se informa o funcionário sobre as normas éticas que regem suas 

atividades, acrescentando se isso se faz verbalmente ou por escrito, e se há registro desse 

ato. 

Com relação aos servidores da CGU, a informação sobre as normas éticas que regem suas 

atividades é passada tanto por escrito quanto verbalmente. Segundo o Art. 8º do Código de 

Conduta Profissional dos Servidores da CGU (anexo a este questionário), “todo servidor que 

vier a tomar posse em cargo na Controladoria-Geral da União assinará termo em que declara 

conhecer o disposto neste Código de Conduta, firmando compromisso de observá-lo no 

desempenho de suas atribuições”.  

Além disso, quando da assinatura do Termo de Posse, o servidor também declara estar ciente 

e cumprir fielmente com os deveres e atribuições do cargo, comprometendo-se a observar o 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Modelo 

de Termo de Posse da CGU está anexa a este questionário. 

Logo após a nomeação de um servidor nos mais elevados postos da estrutura do Estado, a 

Comissão de Ética Pública envia cópia do Código de Conduta da Alta Administração 

Federal para todas as autoridades por ele abrangidas, juntamente com a informação de que 

essas autoridades são obrigadas a prestar, no prazo de 10 dias contados da posse, declaração 

sobre sua situação patrimonial, nepotismo e conflito de interesses (conforme previsto na Lei 

nº 12.813 e no CCAAF).  

viii. Momento em que o funcionário é informado sobre as normas éticas que regem suas 

atividades, acrescentando se isso se faz no início de suas atividades ou algum tempo 

depois de ter assumido o cargo; quando uma mudança em suas funções implica uma 

mudança do regime aplicável de normas éticas; e quando se introduzem modificações 

nessas normas. 

No caso dos servidores da CGU, a informação se dá tanto no início de suas atividades 

quanto ao longo do desempenho de suas atribuições no cargo. Antes mesmo de prestar o 

concurso público, o servidor é informado por meio de edital de convocação, publicado no 

Diário Oficial da União (edital do último concurso para a carreira de Finanças e Controle 

está anexo a este questionário). Também há ampla divulgação do Regimento Interno da 

CGU.  

É importante ressaltar que, havendo mudança do regime aplicável de normas éticas, o 
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servidor é informado imediatamente, por meio de correio eletrônico institucional (exemplo 

de e-mail está anexo a este questionário).  

Em relação às altas autoridades do Poder Executivo federal, como dito acima, a CEP envia, 

no prazo de até 10 dias após a posse no cargo, cópia do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal. 

ix. Existência de programas e cursos de indução (ou formação), capacitação ou instrução 

dirigidos ao funcionário sobre as normas éticas que regem suas atividades e, em especial, 

sobre as consequências que decorrem de seu descumprimento para o serviço público e 

para os infratores. 

No caso da CGU, o concurso público para provimento de cargos da carreira de Finanças e 

Controle prevê a realização de curso de formação, conforme disposto no parágrafo único do 

Art. 1º do Decreto nº 434/1992 (edital do último concurso segue anexo a este questionário). 

Dentro do curso de formação, há módulo específico sobre Ética, com participação de 

representante da Comissão de Ética do órgão, sendo abordadas as normas éticas que regem 

as atividades e, em especial, as consequências que decorrem de seu descumprimento para o 

serviço público e para os infratores.  

Atualmente, segundo o Edital nº 1/2017 (anexo a este questionário), que trata do “Programa 

de Aperfeiçoamento para Promoção Funcional dos Servidores da Carreira de Finanças e 

Controle da CGU”, é disponibilizado o curso “Ética e Serviço Público", oferecido na 

modalidade à distância pela Escola Nacional de Administração Pública, unidade vinculada 

ao Ministério do Planejamento, sendo o único curso de participação obrigatória. Além disso, 

a Comissão de Ética da CGU promoveu, em 2016, o I Seminário Ética e Administração 

Pública (convite e notícia sobre o Seminário estão anexos a este questionário).  

No caso da CEP, há diversas iniciativas de capacitação e instrução dirigidas tanto às altas 

autoridades quanto aos servidores que integram as Comissões de Ética dos órgãos que 

compõem o Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo federal. A CEP realiza, desde 

2002, seminários internacionais, palestras e diversos cursos e eventos relacionados à Ética no 

Serviço Público. Um relatório com os eventos realizados encontra-se anexo a este 

questionário. 

Além disso, por meio da Escola Nacional de Administração Pública, a CEP oferece, de modo 

permanente, curso online (modalidade ensino à distância) sobre Ética e Serviço Público, 

destinado a servidores e agentes públicos dos três Poderes e das três esferas de governo e 

cidadãos interessados. O curso tem por objetivo reconhecer as implicações éticas em sua 

prática profissional, assegurando procedimentos e decisões coerentes com os valores e 

princípios que regem o exercício da função; e identificar os principais avanços e desafios do 

serviço público brasileiro, particularmente na dimensão dos valores e condutas individuais 

do servidor, para a consolidação da cidadania e do Estado democrático. 

x. Utilização de tecnologias modernas de comunicação para informar o funcionário sobre as 
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normas éticas que regem suas atividades e para orientá-lo quanto a seu alcance ou 

interpretação. 

No que se refere à CGU, é feito o uso de tecnologias moderas de comunicação para informar 

o funcionário sobre as normas éticas que regem suas atividades e orientá-lo quanto ao seu 

alcance ou interpretação, inclusive por meio do site da CGU na Internet32 e da Intranet, com 

destaque aos informativos semanais do órgão, enviados por e-mail para todos os 

colaboradores, por meio dos quais a Comissão de Ética da CGU veicula, quinzenalmente, 

orientações sobre normas éticas. Exemplos de e-mail informativo está anexo a este 

questionário (campanhas da Comissão de Ética).   

xi. Existência de instâncias às quais o funcionário possa recorrer para obter informações ou 

esclarecer dúvidas sobre o alcance ou a maneira de interpretar as normas éticas que 

regem suas atividades. 

Na CGU, a instância à qual os servidores podem recorrer para obter informações ou 

esclarecer dúvidas sobre o alcance e maneira de interpretar as normas éticas que regem as 

suas atividades é a Comissão de Ética do órgão33. Sobre canais de comunicação com o 

colegiado, há: (i) nas páginas do órgão (intra e extranet, conforme arquivos anexos a este 

questionário) – espaço para divulgação da Comissão e seu e-mail 

(comissaodeetica@cgu.gov.br); (ii) sala para atendimento presencial a interessados; (iii) 

ramal de telefone específico; (iv) Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses 

(SeCI), sistema que permite ao servidor interessado realizar consultas sobre situações 

concretas de potencial conflito de interesses e pedir autorização para o exercício da atividade 

privada34.  

No âmbito da CGU, a Comissão de Ética também é encarregada de definir, orientar, 

assessorar ou apoiar a maneira por que se deva informar os servidores sobre as normas éticas 

que regem as suas atividades e de zelar para que isso se faça de maneira integral. Nesse 

sentido, é importante ressaltar a aprovação do Regimento Interno da Comissão (anexo a este 

questionário), que prevê as seguintes competências: 

Art. 6º. Compete à CE/CGU: 

I- Atuar como instância consultiva no âmbito do Ministério; 

II- Analisar informações prestadas em cumprimento a obrigações previstas em 

normativos diversos; 

III- Aplicar os normativos éticos mencionados no Art. 2º, sendo de sua alçada: 

                                                 
32 http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/comissao-de-etica  

33 Competência prevista, inclusive, no Regimento Interno da Comissão de Ética da CGU, aprovado por meio da Portaria nº 

700, de 14 de março de 2017 (anexa a este questionário). 

34 https://seci.cgu.gov.br/  

mailto:comissaodeetica@cgu.gov.br
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/comissao-de-etica
https://seci.cgu.gov.br/
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a) Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos 

omissos; 

b) Apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as 

normas pertinentes; 

c) Aplicar a penalidade de censura ética ou lavrar, se for o caso, o Acordo de Conduta 

Pessoal e Profissional, nos termos do Art. 30 da Resolução CEP nº 10/2008, em 

ambos os casos comunicando a decisão aos superiores hierárquicos do colaborador; 

d) Recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar, quando a gravidade 

da conduta assim o exigir, com o respectivo encaminhamento dos autos à instância 

competente; e 

e) No caso de censura, sugerir ao Ministro exonerar ou dispensar servidor do cargo em 

comissão ou função de confiança, e, sendo este cedido, a sua devolução ao órgão de 

origem; 

IV- Recomendar, acompanhar, avaliar e executar, no âmbito do Ministério, o 

desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e 

treinamento sobre as normas de ética e disciplina; 

V- Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e 

comunicar à Comissão de Ética Pública situações que possam configurar 

descumprimento de suas normas; 

(...) 

     X- Expedir orientações diversas: 

a) Mediante resposta a consultas formuladas por qualquer interessado; e 

b) De ofício, em caráter geral ou particular, mediante comunicação ao público interno, 

ou ainda pela divulgação periódica de matérias relativas à sua competência. 

Já as altas autoridades podem consultar a Comissão de Ética Pública para dirimir dúvidas 

sobre conflito de interesses ou outras questões éticas. 

xii. Existência de um órgão dirigente, autoridade ou instância encarregada de definir, 

orientar, assessorar ou apoiar a maneira por que se deva informar o funcionário sobre as 

normas éticas que regem suas atividades e de zelar por que isso se faça de maneira 

integral, e medidas ou ações que possam ser tomadas para assegurar o cumprimento das 

disposições ou medidas que regem essa matéria. 

No que se refere ao conflito de interesses, conforme mencionado na questão C) deste 

questionário, a CGU atua como instância encarregada de definir, orientar, assessorar e apoiar 
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a maneira por que se informa os servidores públicos que não estão sob a jurisdição da CEP 

(não considerados altas autoridades), cabendo ao órgão atuar como instância recursal no caso 

de pedidos de autorização para exercício de atividade privada ou no caso de consultas que 

indiquem a existência de conflito de interesses. 

Conforme citado anteriormente, para este fim a CGU desenvolveu o SeCI - Sistema 

Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses. Gerenciado pela CGU, o sistema conta 

atualmente com a adesão de 96% dos órgãos do Poder Executivo Federal, cabendo às 

comissões de ética ou área de Recursos Humanos resolver as solicitações, com possibilidade 

de recurso à CGU, que também é responsável por capacitar os demais órgãos e entidades no 

tema e na utilização do sistema. 

Para as demais questões relacionadas a ética, conforme explicado também em questões 

anteriores, os órgãos e entidades da Administração Pública federal contam com Comissões 

de Ética, às quais, dentro do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, 

compete “atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu 

respectivo órgão ou entidade” (Art. 7º, I, do Decreto nº 6.029/2007).  

O Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal é coordenado pela Comissão de 

Ética Pública e integrado por todas as comissões de ética dos órgãos da Administração 

Pública Federal.  

Um dos pilares da CEP é a sua atuação na orientação às comissões de ética (CEs). As CEs, 

por sua vez, possuem a responsabilidade de aplicar o Código de Ética do Servidor Público 

Federal, orientando agentes públicos sobre os deveres e vedações contidos no referido 

Código, bem como apurar denúncias de fato ou conduta em desacordo com as normas éticas, 

entre outras competências. As CEs também devem atuar como instância consultiva dos 

respectivos servidores, além de dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas do 

Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.  

Para exercer essas atribuições, os membros das comissões, que são servidores públicos, 

devem estar capacitados. A CEP promove, desde 2002, o Curso de Gestão e Apuração da 

Ética, de modo a estabelecer um marco de referência para a gestão da ética, abrangendo 

conceitos, matérias reguladas, entidades com responsabilidades, diretrizes para educação e 

roteiro para implementação da gestão da ética. O curso visa capacitar os integrantes das CEs 

na atuação dos processos de apuração da ética. O papel educativo (capacitação e 

treinamento) da CEP também busca orientar os agentes públicos para que atuem de acordo 

com normas éticas. Nessa linha de atuação, a CEP realiza, também desde 2002, seminários 

internacionais, palestras e diversos cursos e eventos relacionados à Ética no Serviço Público. 

Um relatório com os eventos realizados encontra-se anexo a este questionário. 

Além disso, cabe citar também que a Comissão de Ética Pública realiza anualmente o 

“Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética”, iniciativa que busca promover maior 

difusão e intercâmbio de boas práticas/experiências bem sucedidas em educação para a ética 

das Comissões de Ética nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal, estimular a 

reflexão sobre o papel e a importância da ética na Administração Pública e valorizar o 
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trabalho e o papel educador das Comissões de Ética por suas iniciativas inovadoras como 

experiências úteis e passíveis de réplica na Administração Pública. Cabe citar que, em 2016, 

a Comissão de Ética da CGU foi agraciada com o prêmio “II Concurso de Boas Práticas na 

Gestão da Ética”, premiação que ocorreu “em reconhecimento pelo trabalho educacional 

desenvolvido por meio da ação ‘A Educação Ética e o Planejamento Estratégico – 

Possibilidades de Fronteiras’, relevante prestação de serviço à Administração Pública com 

vistas a disseminar e promover o respeito à ética como forma de prevenção de desvios de 

conduta”. O Regulamento do II Concurso encontra-se anexo a este questionário.  

No que se refere ao uso de tecnologias, as comissões de ética existentes nos órgãos e 

entidades da Administração Pública federal desenvolvem diversas ações para difundir a 

cultura da ética nas respectivas instituições, inclusive por meio do uso da rede interna de 

informática (Intranet). Em regra, as páginas dos órgãos e entidades da Administração 

Pública federal na Internet contêm espaço destinado às respectivas comissões de ética e, 

muitas vezes, esses espaços são utilizados para divulgação de orientações sobre atuação ética 

dos servidores. 

E) Informe resumidamente sobre os resultados obtidos em relação à aplicação das disposições ou 

medidas relativas às instruções ao grupo ou grupos de pessoal selecionado(s), para garantir o 

adequado entendimento de suas responsabilidades e funções, prestando as informações 

pertinentes de que o país disponha,35/ e referindo-se, na medida do possível, a aspectos como os 

seguintes: realização de cursos de indução (ou formação), capacitação ou instrução com essa 

finalidade, periodicidade ou frequência com que foram ministrados e número de servidores 

públicos por eles atendidos; implementação de programas para o referido propósito; elaboração 

de guias para orientar os servidores públicos sobre como exercer suas funções de maneira 

adequada e para alertá-los sobre os riscos de corrupção inerentes ao cumprimento de suas 

responsabilidades; atendimento de consultas de servidores públicos sobre o desempenho 

adequado de suas funções e utilização de tecnologias modernas de comunicação para essa 

finalidade; atividades realizadas para verificar se foi alcançado o propósito de que se entendam as 

responsabilidades ou funções; e medidas ou ações desenvolvidas pelas autoridades ou instâncias 

encarregadas de zelar por que as instruções nesse sentido sejam transmitidas de maneira integral, 

e de assegurar o cumprimento das disposições ou medidas que regem essa matéria. 

O Relatório Anual de Execução do Plano Anual de Capacitação de 2016 da CGU está anexo 

a este questionário.  

Com relação às estatísticas da Comissão de Ética da CGU, ressalte-se que as ações de 

comunicação e orientação ao longo de 2016 e 2017 foram expedidas a todos os 

                                                 
35. Referentes, na medida do possível, aos últimos cinco anos. 
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colaboradores (em um total de 2.738 pessoas). A Comissão analisou, em 2014, 37 processos; 

em 2015, 66 processos; em 2016, 79 processos, em 2017, 35 processos (até maio). Esses 

processos incluem consultas de conflito de interesses, pedidos de autorização para exercício 

de atividade privada; consultas quanto à aplicação do Código de Conduta; denúncias.  

Já no que se refere às atividades de capacitação oferecidas pela CGU para os demais órgãos 

e entidades do Poder Executivo Federal, cabe destacar a realização de cursos de PAD e PAR 

nos últimos anos: 

 

Servidores e empregados públicos capacitados pela CRG 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PAD 1070 1439 1779 771 1292 1501 1047 1342 1157 

PAR             31   788 

 

Por meio da Política de Formação Continuada em Ouvidora – PROFOCO, 8.691 agentes 

públicos de todo o País foram capacitados em ações presenciais e à distância, entre 204 e 

2016, conforme dados abaixo: 
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Além disso, em março de 2017 foi lançado o curso de Certificação em Ouvidoria36, tendo 

fechado o primeiro período de inscrições com um total de 21.269 inscritos nos seis primeiros 

módulos. 

 

Estatísticas relativas aos resultados do SeCI, desde o seu lançamento: 

Semestre Consultas Pedidos de Autorização 
                                        
Total 

2º Sem/2014 291 252 543 

1º Sem/2015 287 233 520 

2º Sem/2015 342 288 630 

1º Sem/2016 299 273 572 

2º Sem/2016 290 296 586 

1º Sem/2017 216 309 525 

TOTAL 
  

3376 

  
  

  

Média     93,8/mês 

 

                                                 
36 http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/certificacao  

http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/certificacao
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Nome Órgão                             Solicitações 

Caixa Econômica Federal 1013 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 446 

Instituto Nacional do Seguro Social 390 
Serviço Federal de Processamento de 
Dados 317 

Controladoria-Geral da União 290 

Banco Central do Brasil 273 

Ministério do Trabalho e Emprego 261 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. 227 

Petróleo Brasileiro S.A. 172 

Banco do Brasil S.A. 155 

 

Semestre       Prazo Médio de Resposta 

2º Sem/2014 27,7 

1º Sem/2015 26,2 

2º Sem/2015 28,3 

1º Sem/2016 29,2 

2º Sem/2016 23,7 

1º Sem/2017 16,4 

Média 25,3 

 

Semestre Enviadas à CGU Respondidas pelo órgão 

2º Sem/2014 15% 85% 

1º Sem/2015 9% 91% 

2º Sem/2015 14% 86% 

1º Sem/2016 15% 85% 

2º Sem/2016 13% 87% 

1º Sem/2017 17% 83% 

Média 14% 86% 

 

Com relação à atuação da Comissão de Ética Pública, os gráficos abaixo demonstram os 

resultados obtidos quanto à aplicação das disposições e medidas relativas às instruções para 

garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades e funções: 
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F) Informe resumidamente sobre os resultados obtidos em relação à aplicação das disposições ou 

medidas relativas às instruções ao grupo ou grupos de pessoal selecionado(s), para garantir o 

adequado entendimento das normas éticas que regem suas atividades, prestando as informações 

pertinentes de que o país disponha,37/ e referindo-se, na medida do possível, a aspectos como os 

                                                 
37. Referentes, na medida do possível, aos últimos cinco anos. 
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seguintes: realização de cursos de indução (ou formação), capacitação ou instrução com essa 

finalidade, periodicidade ou frequência com que foram ministrados e número de servidores 

públicos por eles atendidos; implementação de programas para o referido propósito; elaboração 

de guias para orientar os servidores públicos sobre o alcance e interpretação dessas normas éticas 

e sobre as consequências que decorrem de seu descumprimento para o serviço público e para os 

infratores; atendimento de consultas de servidores públicos com o objetivo mencionado e 

utilização de tecnologias modernas de comunicação para essa finalidade; atividades realizadas 

para verificar se foi alcançado o propósito de que se entendam as referidas normas éticas; e ações 

conduzidas pelas autoridades ou instâncias encarregadas de zelar por que as instruções para essa 

finalidade sejam transmitidas de maneira integral, e de assegurar o cumprimento das disposições 

ou medidas que regem essa matéria.  

G) Com respeito ao grupo ou grupos de pessoal selecionado(s), informe sucintamente sobre as 

dificuldades ou deficiências relativas a instruções que garantam o adequado entendimento de 

suas responsabilidades e funções, e, caso seja pertinente, defina as necessidades específicas de 

cooperação técnica. 

Tanto no caso da CGU quanto da CEP, as dificuldades enfrentadas com relação à aplicação 

do dispositivo da Convenção relativo à instrução ao pessoal que garanta o adequado 

entendimento de suas responsabilidades e funções e das normas éticas que regem suas 

atividades refere-se às restrições de recursos financeiros e humanos.  

H) Com respeito ao grupo ou grupos de pessoal selecionado(s) para a análise, informe sucintamente 

sobre as dificuldades ou deficiências relativas a instruções que garantam o adequado 

entendimento das normas éticas que regem suas atividades, e, caso seja pertinente, defina as 

necessidades específicas de cooperação técnica. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 MEDIDAS DE PREVENÇÃO QUE LEVEM EM CONTA A RELAÇÃO ENTRE UMA 

REMUNERAÇÃO EQUITATIVA E A PROBIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGO III, 

PARÁGRAFO 12, DA CONVENÇÃO) 

A) Informe se o país estudou medidas de prevenção que levem em conta a relação entre uma 

remuneração equitativa e a probidade no serviço público. Em caso afirmativo, descreva o 

estudo ou estudos realizados, anexando as respectivas cópias, ou informe os links para as 

páginas da Internet em que possam ser consultados. 
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O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão realizou, entre 2014 e 2015, um 

projeto de pesquisa de remuneração em órgãos públicos e empresas privadas, conduzido por 

consultoria especializada, para levantamento de informações detalhadas sobre práticas e 

políticas de gestão de recursos humanos. 

O projeto teve como objetivo a comparação entre três ambientes:  

 Público: composto por 12 organizações da Administração Pública Federal, 

incluindo empresas públicas, Judiciário, Legislativo e organizações estaduais 

(público pesquisado: mais de 7.000 servidores); 

 Privado:  composto por 96 empresas (público pesquisado: mais de 25.000 

funcionários); 

 Misto: composto pela junção de Público e Privado. 

Foi realizada também comparação entre cerca de 230 perfis profissionais, considerando suas 

atividades. A fim de garantir a confiabilidade, a comparação das atividades foi realizada por 

servidores do Ministério do Planejamento junto a representantes das empresas e órgãos, que 

também coletaram informações sobre remuneração fixa e variável e sobre benefícios, tendo 

sido abrangidos os níveis hierárquicos de Técnico a Diretor. 

B) Informe se o país estabeleceu critérios objetivos e transparentes para determinar a 

remuneração dos servidores públicos. Em caso afirmativo, enumere esses critérios e anexe 

cópia dos documentos, disposições ou medidas que em que figurem esses critérios, ou 

informe os links para as páginas da Internet em que possam ser consultados. 

A Constituição Federal brasileira, de 198838, estabelece, no § 1º do Art. 39, critérios para 

determinar a remuneração dos servidores públicos, in verbis:  

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de 

sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 

administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.    

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira; 

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. ” 

 

                                                 
38 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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SEÇÃO III  

BOAS PRÁTICAS 

OPCIONAL: Informe sobre, no máximo, quatro boas práticas relativas às disposições da 

Convenção selecionadas para a Segunda e a Quinta Rodadas, que o país se disponha a 

partilhar com os demais países integrantes do MESICIC, utilizando para isso o formulário 

padrão que se anexa a este questionário (Anexo II). 

Para acessar resposta, ver anexo II abaixo. 

 

SEÇÃO IV  

INFORMAÇÃO SOBRE A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

DESTE QUESTIONÁRIO  

Preste as seguintes informações:  

(a) Estado Parte: Brasil  

(b) O funcionário a quem se pode consultar sobre as respostas dadas a este questionário é:  

Camila Colares Bezerra 

Coordenadora-Geral de Acordos e Cooperação Internacional 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

camila.colares@cgu.gov.br  

+55 61 220-6538 

Elizabeth Cristina Marques Cosmo 

Coordenadora-Geral de Acordos e Cooperação Internacional, substituta 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

elizabeth.cosmo@cgu.gov.br  

+55 61 220-6546 

 

mailto:camila.colares@cgu.gov.br
mailto:elizabeth.cosmo@cgu.gov.br
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A 

IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS NA SEGUNDA RODADA 

E DESDOBRAMENTOS NOVOS RELATIVOS ÀS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO 

SELECIONADAS PARA ANÁLISE NESSA RODADA  

I. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

FORMULADAS NA SEGUNDA RODADA 

Seguindo a estrutura temática do relatório por país da Segunda Rodada,39/ a Secretaria transcreverá 

cada uma das recomendações nela formuladas com relação ao respectivo país, que a Comissão julgou 

que necessitavam maior atenção no relatório da Terceira Rodada. Em seguida, se solicitará que, com 

relação à respectiva recomendação e às medidas sugeridas pela Comissão para implementação e, se 

for o caso, às medidas alternativas adotadas pelo país com esse objetivo, preste as informações a 

seguir solicitadas.  

1.  SISTEMAS PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PARA A 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO (ARTIGO III, 

PARÁGRAFO 5, DA CONVENÇÃO) 

1.1 Sistemas para a contratação de funcionários públicos 

Recomendação: 

Fortalecer os sistemas para a contratação de funcionários públicos 

Medida a):  

Regular, no âmbito dos três Poderes da União, os casos, condições e percentuais mínimos de 

servidores de carreira que deverão preencher os cargos em comissão. 

A) Descreva sucintamente as ações concretas40/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

                                                 
39. Em seguida a este formulário padrão se descreve essa estrutura relativa aos temas considerados na Segunda 

Rodada. 

40. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

8.    Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 
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Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Primeiramente, cabe destacar que tramita, no Senado Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 

257/2014, que regulamenta o inciso V do Art. 37 da Constituição Federal, de modo a 

cumprir a recomendação emanada na Segunda Rodada de avaliação do Brasil. O Projeto visa 

disciplinar os casos e as condições de preenchimento de cargos em comissão por servidores 

de carreira na Administração Pública Federal e estabelecer que, no mínimo, 50% dos cargos 

em comissão de cada Poder ou órgão independente serão preenchidos por servidores de 

carreira do respectivo quadro de pessoal. Se transformados em Lei, os dispositivos do 

Projeto serão aplicáveis aos cargos em comissão da administração direta, autárquica e 

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público da União 

e do Tribunal de Contas da União. O Projeto encontra-se com a relatoria na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, e sua tramitação pode ser acompanhada em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118493  

 

Além disso, tramita, também no Senado Federal, a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) nº 110/2015, que altera o Art. 37 da Constituição Federal, para restringir a quantidade 

de cargos em comissão na administração pública e estabelecer processo seletivo público. 

Segundo o texto da PEC, os cargos em comissão não poderão superar 1/10 dos cargos 

efetivos de cada órgão, sendo que pelo menos a metade dos cargos em comissão caberá a 

ocupantes de cargo efetivo, ressalvado em ambos os casos o assessoramento direto a 

detentores de mandato eletivo, Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários 

Municipais. O provimento dos cargos em comissão e funções de confiança será precedido de 

processo seletivo público. A PEC encontra-se pronta para deliberação do Plenário do 

Senado, e sua tramitação pode ser acompanhada em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122690  

 
 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos41/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,42/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,43/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, duas medidas devem ser levadas em consideração. A 

primeira delas diz respeito à edição da Lei nº 13.346, de 10 de outubro de 201644, que 

                                                 
 

9. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

10. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

44 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13346.htm  

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118493
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122690
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13346.htm
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dispõe sobre a extinção de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores (DAS) e a criação de funções de confiança denominadas Funções Comissionadas 

do Poder Executivo (FCPE), bem como do Decreto nº 8.785/16, que a regulamenta45. 

Ambos normativos preveem a transformação de 10.462 cargos DAS, os quais possuem 

regras de provimento mais flexíveis e permitem uma maior presença de pessoas sem vínculo 

na Administração Pública Federal, em FCPE – funções destinadas a servidores públicos 

ocupantes de cargos efetivos oriundos de órgão ou entidade de quaisquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa transformação representa 

cerca de 50% dos cargos de nível 1 a 4. Assim, as alterações trazidas pelos novos normativos 

conferem maior transparência na escolha dos ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento, bem como trazem aprimoramento do processo de nomeação, tornando o 

processo mais criterioso, cabendo aos órgãos e entidades definir os requisitos mínimos do 

perfil profissional dos ocupantes de tais cargos. 
 

A segunda medida tomada no âmbito do Poder Executivo que merece destaque é a 

aprovação do Decreto nº 9.021/201746, que altera o Decreto nº 5.497/05, objeto de análise 

no âmbito da Segunda Rodada. O Decreto anterior, que definia os percentuais mínimos para 

o provimento exclusivo por servidores de carreira para os cargos em comissão DAS 1, 2, 3 e 

4, foi alterado de modo a contemplar também os cargos em comissão DAS níveis 5 e 6, 

alterando os percentuais antes previstos para os níveis 1, 2 e 3. A nova redação do Decreto nº 

5.497/05, nesse sentido, ficou como segue: 

 

“Art. 1º. Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes cargos em 

comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional: 

 

I - cinquenta por cento do total de cargos em comissão DAS, níveis 1, 2, 3 e 4; e 

 

II - sessenta por cento do total de cargos em comissão DAS, níveis 5 e 6. ”        

 

Além de instituir o percentual mínimo de ocupação de cargos estratégicos (DAS 5 e 6), o 

decreto modifica limites de ocupação de cargos DAS de 1 a 4. Nesses casos, metade da força 

de trabalho será de servidores efetivos (50%) – antes, era de 75% para DAS 1, 2 e 3 e 50% 

para DAS 4, sendo importante frisar que, mesmo com a flexibilização do percentual dos 

níveis de DAS 1 a 3, houve uma redução de mil cargos comissionados entre os que podem 

ser ocupados por profissionais sem vínculo com a Administração. 

 

Além disso, cabe citar a existência da Lei nº 8.460/9247, que versa, em seu artigo 14, sobre a 

destinação, no mínimo, de 50% dos cargos de Direção e Assessoramento Superior de níveis 

DAS 1, 2 e 3 a ocupantes de cargo efetivo lotados e em exercício nos respectivos órgãos. 

 

                                                 
45 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8785.htm#anexoii  

46 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9021.htm  

47 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8460consol.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8785.htm#anexoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9021.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8460consol.htm


 

 

- 29 - 

No âmbito do Ministério Público da União, a Lei nº 13.316/201648, que dispõe sobre as 

carreiras dos servidores da instituição, estipula, no Art. 4º, §1º, que: 

 

“Art. 4º.  Integram o quadro de pessoal do Ministério Público da União as funções de 

confiança FC-1 a FC-3, os cargos em comissão CC-1 a CC-7 e os cargos de natureza 

especial, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos 

dos Anexos IV, V e VI. 

 

§ 1º.  Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da 

União, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em 

regulamento.” 

 

Essa previsão já constava da Lei anterior que regia as mesmas carreiras (Art. 3º, §1º, da Lei 

nº 11.415/06).  

 

Ainda no Ministério Público da União, a Portaria PGR/MPU nº 287/200749, alterada pela 

Portaria PGR/MPU nº 542/2011, regulamenta o exercício de funções de confiança e cargos 

em comissão. O Art. 3º, §1º, estabelece que “a ocupação dos cargos em comissão, nível CC-

4 a CC-7, terá como exigência, além das contidas no caput do Art. 1º, a conclusão de curso 

superior, em nível de graduação, compatível com as atribuições a serem desempenhadas”.  

 

No Portal da Transparência do Ministério Público Federal, há o número de cargos em 

comissão ocupados e vagos na instituição. Também consta informação relativa ao 

quantitativo de cargos ocupados por servidores efetivos e por servidores sem vínculo. No 

Portal, há uma lista com os membros e servidores que ocupam os cargos, a especificação de 

cada um deles e a retribuição financeira respectiva50.  

 

A Lei nº 11.416/200651, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da 

União, possui dispositivo semelhante à regra aplicada ao Ministério Público da União, 

estabelecendo a destinação do percentual mínimo de 50% dos cargos em comissão a 

servidores efetivos (Art. 5º, §7º, da Lei).  

 

No sítio do Supremo Tribunal Federal52 na Internet também constam informações relativas 

ao número de cargos em comissão e funções de confiança, bem como aos servidores da 

instituição que os ocupam, especificando, ainda, se possuem ou não vínculo efetivo com a 

Administração Pública.  

 

                                                 
48 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm  

49 Disponível em: http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/22334 

50 Essas informações no Portal podem ser acessadas em: http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-

pessoas/cargos-em-comissao-e-funcoes-de-confianca-ocupados-e-vagos e 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/membros-servidores-com-funcoes-gratificadas-ou-cargo-

em-comissao 

51 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11416.htm  

52 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoPessoa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/22334
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/cargos-em-comissao-e-funcoes-de-confianca-ocupados-e-vagos
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/cargos-em-comissao-e-funcoes-de-confianca-ocupados-e-vagos
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/membros-servidores-com-funcoes-gratificadas-ou-cargo-em-comissao
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/membros-servidores-com-funcoes-gratificadas-ou-cargo-em-comissao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11416.htm
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoPessoa
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Os portais da transparência do Senado Federal53 e da Câmara dos Deputados54 apresentam 

informações semelhantes. 

 

No âmbito do Senado Federal, cabe ainda citar que as Funções Comissionadas (FCs) 

compõem as atividades correspondentes a encargos de direção, chefia, consultoria, 

assessoramento, assistência e outros regularmente criados (Art. 61 do Regulamento de 

Pessoal do Senado Federal). As FCs serão preenchidas por servidores efetivos do Senado 

Federal que possuam as qualificações necessárias ao exercício, observadas a compatibilidade 

da categoria, área e especialidade e do posicionamento na carreira com as atribuições a 

serem exercidas (§ 2º do Art. 61 do Regulamento de Pessoal).  

 

Já os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atendimento das atividades de 

assessoramento técnico e secretariado, vinculadas aos gabinetes parlamentares e de outras 

necessidades específicas do Senado (§ 1º do Art. 32 do Regulamento de Pessoal). Esses 

cargos de provimento em comissão são preenchidos segundo critérios de confiança, 

observadas as condições legais e regulamentares. São, portanto, de livre nomeação pelo 

parlamentar.  

 

O Regulamento de Pessoal do Senado Federal está disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174851  

 

 
C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

 

A medida proposta pela Comissão, de “regular, no âmbito dos três Poderes da União, os 

casos, condições e percentuais mínimos de servidores de carreira que deverão preencher os 

cargos em comissão”, demanda esforço de discussão e articulação de forma que se viabilize 

proposta legislativa que contemple os três poderes, observando-se as especificidades de cada 

um quanto a aspectos como estrutura de cargos em comissão e funções de confiança e perfil 

da força de trabalho, dentre outros aspectos organizacionais. Contudo, ressalte-se que tal 

esforço não deve ser impeditivo de iniciativas isoladas de cada poder, conforme 

exemplificado acima. 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

                                                 
53 http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/nova_consulta.asp 

54 http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/remuneracao 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174851
http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/nova_consulta.asp
http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/remuneracao
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Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Medida b) 

Editar normas destinadas a proibir a nomeação para cargos de provimento em comissão, no âmbito 

de qualquer órgão dos três Poderes da União, de cônjuge, companheiro ou parente nos graus 

considerados apropriados, dos respectivos agentes públicos nomeantes.  

A) Descreva sucintamente as ações concretas55/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

A Comissão de Peritos, no Relatório de avaliação da Terceira Rodada do Brasil (p. 51), 

indicou considerar satisfatório o cumprimento da presente medida b). Nesse sentido, não 

serão submetidas informações adicionais às já informadas à época da avaliação da Terceira 

Rodada. 

 
B) Refira-se às informações e desdobramentos novos56/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,57/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,58/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                 
55. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

56. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

13. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

14. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2 Sistemas para a aquisição de bens e serviços por parte do Estado  

Recomendação: 

Fortalecer os sistemas para a aquisição de bens e serviços por parte do Estado 

Medida a) 

Aprimorar o sítio web www.comprasnet.gov.br para permitir o fácil acesso às publicações das 

declarações de inexigibilidade e dispensa de licitação por meio dele veiculadas . 

A) Descreva sucintamente as ações concretas59/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

                                                 
59. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Em maio de 2017, o Departamento de Normas e Sistemas de Logística – DELOG 

(Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) lançou o novo Portal de Compras. 

Este Portal é uma reestruturação do Portal de Compras do Governo Federal, com uma visão 

moderna, dinâmica e lógica, além de apresentar a publicação de conteúdos relacionados ao 

processo de compras públicas governamentais. 

O novo Portal estabelece uma melhora na apresentação das informações e orientações aos 

usuários, com a divisão por perfil. De forma interativa e dinâmica, padroniza o canal de 

comunicação entre a Administração Pública, os fornecedores e a sociedade, além de realizar 

a gestão do conhecimento e da comunicação.  

Além disso, o DELOG também disponibilizou o Painel de Compras do Governo e o Painel 

de Preços, todos integrados ao Portal de Compras, no intuito de dar maior transparência e 

estimular o controle social.  

Para fins de atendimento à recomendação, é importante ressaltar, portanto, que o Painel de 

Compras, inserido no Portal de Compras, é uma ferramenta que apresenta em um só local os 

principais números das contratações públicas e tem por finalidade oferecer um panorama dos 

gastos públicos e do comportamento licitatório no âmbito da Administração Pública federal. 

Foi desenvolvido de forma a conter todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado de 

Serviços Gerais – SISG. 

Mais do que visualização de informações estatísticas para auxiliar na tomada de decisão dos 

gestores públicos, o Painel, que apresenta dados de licitações, contratos, atas de registro de 

preços e preços praticados, se destina também a ser uma importante ferramenta na 

transparência governamental, permitindo a todo cidadão a criação de indicadores e consultas 

personalizadas, bem como exportar os dados em diversos formatos. 

Nesse sentido, em conformidade com a medida a) da recomendação, ressalte-se que o Painel 

de Compras possibilita o fácil acesso, tanto aos gestores quanto aos cidadãos, às declarações 

de inexigibilidade e dispensa de licitação, com a possibilidade de aplicação de filtros (ano, 

órgão, Unidade da Federação, município) e divisão tanto por quantidade de processos quanto 

por valor. 

O novo Portal de Compras pode ser acessado em: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/  

 
B) Refira-se às informações e desdobramentos novos60/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

                                                 
60. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,61/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,62/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Medida b) 

Dar continuidade aos programas de capacitação de funcionários públicos responsáveis pela 

licitação e contratação de obras, bens e serviços (ver seção 1.2.3. do capítulo II deste relatório) 

A) Descreva sucintamente as ações concretas63/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

                                                 
17.  Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

18. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

63. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

20.  Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 



 

 

- 35 - 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

O Governo brasileiro permanece investindo intensamente na capacitação e treinamento. 

Foram firmadas parcerias com as escolas de governo – nomeadamente a Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) e a Escola Superior de Administração Fazendária (ESAF) – 

visando à formação de turmas específicas e conteúdos direcionados à capacitação de 

funcionários públicos responsáveis pela licitação e contratação de obras, bens e serviços. 

Como resultado das parcerias, foi criado, na ENAP eixo temático específico para logística 

pública, bem como disponibilizados gratuitamente cursos EAD referentes à contratação 

pública, aumentando o leque de capacitações, conforme lista a seguir: 

 

Cursos presenciais ENAP: 

 

 Combate a Desvios e Temas Polêmicos em Contratos para Elaboração de Projetos e 

Execução de Obras Públicas; 

 Contratações Públicas Sustentáveis; 

 Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público; 

 Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens e Serviços; 

 Fundamentos da Gestão da Logística Pública; 

 Fundamentos do Pregão Eletrônico; 

 Gestão de Convênios para Concedentes; 

 Gestão de Materiais; 

 Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; 

 Introdução às Concessões de Infraestrutura; 

 Programa Lideranças em Logística Pública; 

 Seminário “50 erros mais comuns em licitações: Análise de Casos” 

 

ENAP – Escola Virtual: 

 

 Divulgação de Compras; 

 Formação de Pregoeiros; 

 Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; 

 Logística de Suprimentos – Lei nº 8.666/93, Pregão e Registro de Preços; 

 

Já no âmbito da ESAF, foram incorporados e consolidados como matérias da grade da 

Semana de Administração Financeira, Orçamentária e de Contratações Públicas uma extensa 

quantidade de oficinas que visam à capacitação de funcionários públicos responsáveis pela 

licitação e contratação de obras, bens e serviços, na forma a seguir: 

 

ESAF – Semanas Orçamentárias 
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 Oficina 20 - Compras Governamentais com Aplicação dos Benefícios para as MPE – 

Aspectos Práticos e Operacionais 

 Oficina 23 - Elaboração de Editais 

 Oficina 25 - Licitações – Noções de Licitações – Parte I e II 

 Oficina 26 - Licitações e Contratos – Temas Avançados 

 Oficina 27 - Contrato Administrativo (recebimento do objeto, fiscalização e sanção) 

 Oficina 28 - Contratações de Soluções em TI – Parte I e II 

 Oficina 29 - Pregão Eletrônico (legislação) – Parte I e II 

 Oficina 30 - RDC (legislação) 

 Oficina 31 - Termo de Referência e Projeto Básico 

 Oficina 32 - Elaboração e Análise da Planilha de Custo e Formação de Preços – Parte 

I e II 

 Oficina 33 - Terceirização na Administração Pública – Parte I e II 

 Oficina 35 - SICAF (legislação) 

 Oficina 36 - SISRP Sistema de Registro de Preço (legislação) 

 Oficina 37 - Sistema de Convênios (legislação) – Parte I e II 

 Oficina 38 - RDC (sistema) 

 Oficina 39 - Pregão Eletrônico (sistema) – Parte I e II 

 Oficina 40 - IRP e SISRP (sistema) – Parte I e II 

 Oficina 41 - Detalhamento da Aplicação do Cartão de Pagamento 

 Oficina 42 - Sistema de divulgação de Compras – SIDEC 

 Oficina 43 - Cotação Eletrônica 

 Oficina 44 - SICAF (sistema) 

 

O material é disponibilizado por meio da Internet64. 

 

Adicionalmente, é importante citar que a ENAP está lançando, em 2017, o Programa 

Lideranças em Logística Pública. A capacitação busca agregar conhecimentos e 

compartilhar as melhores práticas nacionais e internacionais em logística, gestão pública e 

desenvolvimento gerencial. Desenvolvido a partir da visão de especialistas, acadêmicos e 

profissionais da área, tem como público-alvo ocupantes de cargos gerenciais em 

organizações do governo federal em uma das áreas estruturantes da Administração Pública: a 

logística pública.  
 

O Programa utiliza metodologias de ensino, de caráter crítico-reflexivo e aplicado, 

associadas a uma experiência educacional inovadora, customizada de acordo com as 

competências, os estilos de aprendizagem e as necessidades específicas dos gerentes de 

logística. Além disso, ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de desenvolver 

soluções para um problema real, com o objetivo de melhorar o desempenho de suas equipes 

e organizações. 

                                                 
64 http://www.esaf.fazenda.gov.br/backup/presencial/orcamentaria/arquivo-2015/material-didatico-brasilia-ii-2015-2  

(ESAF)  

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/log-publica  (ENAP) 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia  (ENAP) 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/backup/presencial/orcamentaria/arquivo-2015/material-didatico-brasilia-ii-2015-2
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/log-publica
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
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Além disso, no âmbito do Ministério da Justiça, agentes públicos de toda a Administração 

Pública são continuamente capacitados quanto ao tópico Fraude à Licitação, módulo 

constante do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção 

e à Lavagem de Dinheiro – PNLD. No ano de 2016, foram realizados 13 cursos do PNLD, 

com o total de 1.670 agentes capacitados. O quadro abaixo demonstra o quantitativo geral de 

servidores capacitados no âmbito do PNLD ao longo dos últimos anos: 

 

 

 
B) Refira-se às informações e desdobramentos novos65/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,66/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,67/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

 

Nos últimos anos, em decorrência das contenções de gastos com diárias e passagens, houve a 

diminuição do público participante nos eventos presenciais realizados; porém, em 

                                                 
 

21. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

        22.  Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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determinados casos, a carência foi suprida com cursos EAD ou mesmo com transmissão dos 

cursos por meio de vídeo streaming para todos os interessados.  

 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Recomendação: 

Fortalecer os mecanismos de controle do sistema de contratação de bens e serviços por parte do 

Estado. 

Medida a) 

Considerar modificar a Lei nº 8.666/93 estendendo as sanções previstas nos seus artigos 87 e 88, 

além da entidade contratada, também aos seus proprietários e dirigentes. 

A) Descreva sucintamente as ações concretas68/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

O artigo 87 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) dispõe que a Administração poderá aplicar 

ao contratado, pela inexecução total ou parcial do contrato, as sanções de advertência, multa, 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Já o art. 88 da Lei de Licitações determina que as sanções de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 

8.666/93, tenham sofrido condenação definitiva. 

                                                 
68. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 
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A Lei de Licitações prevê a aplicação das sanções às empresas e aos profissionais – pessoas 

físicas – que contratarem com a Administração, mas não prevê a possibilidade de aplicação 

das referidas punições aos sócios e administradores das pessoas jurídicas que foram punidas, 

ou seja, não se pode eventualmente estender a eles dos efeitos dessas sanções eventualmente 

aplicadas à pessoa jurídica da qual fazem parte. 

Ocorre que, em 1º de agosto de 2013, foi promulgada a Lei nº 12.846, conhecida como Lei 

Anticorrupção – LAC, a qual entrou em vigor em 29/01/2014, norma que deu grande 

importância aos ilícitos cometidos por entes privados na relação com o poder público em 

geral, inclusive no que toca às licitações e contratos. 

De acordo com o artigo 5º, IV, da LAC, constituem atos lesivos à administração pública, 

nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra 

o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou 

contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, inclusive, no tocante a 

licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

   b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

   c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

   d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

   e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;  

   f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 

   g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública. 

Além disso, o artigo 12 do Decreto nº 8.420, de 18/03/2015, que regulamentou a Lei 

Anticorrupção, estabelece que os atos previstos como infrações administrativas à Lei nº 

8.666/1993, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que 

também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental do processo 

de responsabilização previsto no Decreto. 
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Ao se comparar o Art. 88 da Lei nº 8.666/93 com o Art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/2013, 

verifica-se que os atos ilícitos previstos na Lei nº 8.666/93 estão contemplados pela Lei 

Anticorrupção, de modo que a abrange em seu escopo de responsabilização eventuais 

irregularidades praticadas pelas pessoas jurídicas em suas relações contratuais com a 

Administração.   

 

Quanto à extensão dos efeitos das sanções aplicadas a determinada pessoa jurídica, tem-se 

que por meio da Lei Anticorrupção, especificamente em seu artigo 14, o legislador brasileiro 

instituiu a figura da desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de 

direito ou confusão patrimonial, estendendo-a aos sócios e administradores com poderes 

de administração no âmbito do ente privado, o que vai de encontro à recomendação exarada 

no Relatório referente à implementação no Brasil das disposições da Convenção 

selecionadas para serem analisadas na 2ª rodada e sobre o acompanhamento das 

recomendações formuladas ao País na 1ª rodada. 

 

Em ambos os casos, os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica estendem-se aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, desde que garantido o contraditório 

e a ampla defesa em processo administrativo específico. 
 

De acordo com o Art. 14: 

 

“Art. 14.  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, observados o contraditório e a ampla defesa. ” 
 

Os atos ilícitos tratados pelo Art. 14 são aqueles previstos no rol do art. 5º, IV, da Lei 

Anticorrupção, mencionados anteriormente.  
 

Ao prever a desconsideração da personalidade jurídica, o legislador buscou prevenir prática 

que ocorre quando o sócio de uma empresa declarada inidônea, para burlar a sanção de 

declaração de inidoneidade, abre um novo CNPJ e volta a participar de licitações 

normalmente, até que seja novamente punido. Com essa prática, sociedades empresárias 

afastadas das licitações públicas em razão de suspensão do direito de licitar e de declaração 

de inidoneidade retornam aos certames promovidos pela Administração valendo-se de 

sociedade empresária distinta, mas constituída com os mesmos sócios e com objeto social 

similar – procedimento que poderia ser repetido indefinidamente, caso não houvesse um 

mecanismo apto a evita-lo. Por força dos princípios da moralidade pública e da 

indisponibilidade do interesse público, o administrador público está obrigado a impedir a 

contratação dessas entidades, sob pena de se tornarem inócuas as sanções aplicadas pela 

Administração. 
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O instituto jurídico que permite a extensão das penas administrativas à pessoa física dos 

sócios ou administradores, é justamente a desconsideração da personalidade jurídica, 

instituto que foi contemplado na Lei nº 12.846/2013.  

 
B) Refira-se às informações e desdobramentos novos69/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,70/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,71/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

Quando da conclusão do Relatório pela Comissão, a Lei Anticorrupção ainda não havia 

sido promulgada e publicada, o que ocorreu somente em 1º em agosto de 2013, com 

vigência a partir de 29 de janeiro de 2014. Conforme explicitado anteriormente, essa Lei 

garantiu a possibilidade de que as sanções de suspensão do direito de contratar e de 

licitar com a Administração pudessem ser estendidas aos sócios e administradores da 

pessoa jurídica, a partir da desconsideração da personalidade jurídica. 

 

A Lei nº 12.846/13 está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm  
 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

                                                 
69. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

25. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

26. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

Medida b) 

Continuar a fortalecer os órgãos de controle, especialmente o TCU e a CGU, bem como a Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como 

órgão administrador do sistema, garantindo-lhes os recursos humanos e financeiros necessários 

para o adequado cumprimento de suas funções. 

A) Descreva sucintamente as ações concretas72/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Com relação à CGU, algumas ações foram tomadas no sentido de fortalecimento 

institucional e aprimoramento da qualidade de vida do servidor.  

 

Em dezembro de 2015, foi aprovado o Mapa Estratégico 2016-2019, resultado das 

contribuições dos servidores ao longo das quatro fases de elaboração do Planejamento 

Estratégico do órgão (publicado por meio da Portaria nº 50.223, anexa a este questionário). 

Um dos objetivos constantes do Planejamento Estratégico inclui “Tornar a CGU um 

ambiente cada vez melhor para se trabalhar”. A partir deste objetivo, a CGU estruturou e 

desenvolveu o Programa “De Bem com a Vida”, coordenado pela Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas (COGEP/DGI) e que tem por objetivo planejar, desenvolver e integrar 

ações nas áreas de promoção da saúde; integração e desenvolvimento sociocultural; 

valorização e desenvolvimento profissional dos servidores e colaboradores da CGU. 

 

Entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, foram realizados quatorze eventos de 

promoção da qualidade de vida e integração sociocultural, que alcançaram pelo menos 950 

servidores e colaboradores da CGU, segundo relatório anual de gestão do Programa (anexo a 

este questionário).  

 

Visando aferir o índice de satisfação do servidor com o clima e ambiente institucional, 

vinculado ao objetivo do Planejamento Estratégico acima mencionado (“Tornar a CGU um 

ambiente cada vez melhor para se trabalhar”), foi disponibilizada, em março de 2017, 

pesquisa junto aos servidores e colaboradores do órgão, divulgada na Intranet e por meio dos 

correios eletrônicos institucionais. Após o fechamento, atingiu-se um total de 975 

                                                 
72. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 
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participantes, atingindo índice de 2,09 (em uma escala de 1 a 4, em que 1 representa a maior 

nota – muito satisfeito – e 4 representa a menor nota – muito insatisfeito). Assim destaque-se 

que o índice de março de 2017 representa uma melhora de aproximadamente 17% em 

relação ao ano anterior. As perguntas do questionário e a memória de cálculo estão anexas a 

este questionário. 

 

Com relação ao Tribunal de Contas da União (TCU), desde 2005, observa-se que houve 

iniciativas no sentido de fortalecimento do órgão. Nesse período, tanto o quadro de 

servidores foi mantido – com incremento em alguns anos – quanto a infraestrutura de 

trabalho foi reforçada. Além disso, a estratégia de treinamento dos servidores foi priorizada. 

 

Nesse sentido, a dotação orçamentária anualmente disponibilizada, apesar de não ter sofrido 

acréscimos substanciais, foi racionalizada, sem comprometer as ações de controle realizadas 

no período. De acordo com os relatórios de atividades, publicados no portal do TCU 

(http://portal.tcu.gov.br/transparencia/relatorios/relatorios-de-atividades/), as dotações 

disponíveis entre 2005 e 2016 foram as seguintes: 

 

ANO DOTAÇÃO 

2005 R$            782.640.654,00 

2006 R$        1.027.697.883,00 

2007 R$        1.069.737.575,00 

2008 R$        1.148.766.893,00 

2009 R$        1.283.683.899,72 

2010 R$        1.334.097.924,00 

2011 R$        1.354.248.218,00 

2012 R$        1.400.608.002,00 

2013 R$        1.521.508.898,00 

2014 R$        1.637.111.662,00 

2015 R$        1.783.528.705,00 

2016 R$        1.877.137.878,11 

 

No que se refere à gestão de pessoas, o quadro abaixo contém o demonstrativo do quadro 

técnico: 
 

ANO Cargos 

efetivos 

Cargos 

ocupados 

2005 2.320 2.237 

2006 2.420 2.381 

2007 2.514 2.354 

2008 2.611 2.581 

http://portal.tcu.gov.br/transparencia/relatorios/relatorios-de-atividades/
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2009 2.710 2.653 

2010 2.710 2.648 

2011 2.695 2.572 

2012 2.695 2.657 

2013 2.695 2.572 

2014 2.689 2.574 

2015 2.687 2.644 

2016 2.687 2.582 

Com relação ao apoio logístico aos trabalhos de controle executados, muito se tem feito para 

dotar as equipes técnicas tanto de recursos de hardware quanto de softwares. O Tribunal, já 

há alguns anos, mantém a política de manter atualizados os equipamentos de informática e 

de melhorar ou desenvolver novos sistemas que corroboram bastante para o aumento da 

efetividade dos resultados de controle ano após ano alcançados. 
 

Com relação à capacitação de servidores, nos últimos anos, o TCU investiu 

significativamente nas atividades de treinamento e aperfeiçoamento de seu corpo técnico. A 

educação continuada e a profissionalização dos servidores públicos estão sendo essenciais à 

promoção das mudanças necessárias na Administração Pública e à melhoria dos padrões de 

desempenho. As atividades de capacitação e desenvolvimento profissional estão a cargo do 

Instituto Serzedello Corrêa – ISC, criado em 1992 pela Lei Orgânica do TCU (Lei nº 

8.443/92)73.  

 

Ainda dentro da estratégia de se continuar o fortalecimento das atividades de controle 

externo, a cada gestão o TCU tem aprimorado a gestão de pessoas, com o objetivo principal 

de “estimular o desenvolvimento de profissionais competentes, motivados e comprometidos 

com a efetividade do controle externo e com a melhoria da gestão pública, bem como criar e 

manter ambiente de trabalho que conduza à excelência no desempenho, à plena participação, 

ao crescimento profissional e à qualidade de vida. Contempla, também o aperfeiçoamento 

das práticas referentes ao sistema de trabalho, assim como a garantia da legalidade dos atos 

relativos a pessoas” (Macroprocesso 8 – Gestão de Pessoas – Plano Estratégico do TCU 

2015-2021). 
 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos74/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,75/ ou as 

                                                 
73 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm  

74. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

        29. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
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disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,76/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

Outro exemplo de ação de fortalecimento do órgão foi a reestruturação das secretarias de 

controle externo do TCU, em 2013, que passaram a trabalhar de forma mais especializada, 

por funções de governo, aumentando o potencial detectivo das fiscalizações, com a criação 

de coordenações-gerais para facilitar o direcionamento e monitoramento das atividades de 

fiscalização. 

 

Também cabe citar a elaboração e publicação do Referencial Básico de Governança 

Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, em 2014, 2ª versão, documento 

que reúne e organiza boas práticas de governança pública que, se bem observadas, podem 

incrementar o desempenho de órgãos e entidades públicas. 

(http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/referencial-de-

governanca/) 

 

Elaboração e publicação do Referencial para Avaliação da Governança do Centro de 

Governo, em 2016, como parte das diversas iniciativas do TCU que objetivam contribuir 

para o aperfeiçoamento da administração pública. O referencial identifica e consolida boas 

práticas nacionais e internacionais relacionadas ao Centro de Governo e serve como critério 

para a realização de auditorias operacionais previstas nos órgãos componentes do centro de 

governo brasileiro e suas funções. (http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/referencial-de-

avaliacao-de-governanca-do-centro-de-governo-e-aprovado-pelo-tcu.htm) 

 

Elaboração e publicação do Referencial de Combate à Fraude e Corrupção, que objetiva a 

construção e disseminação de conhecimento aplicável a criação e implementação da cultura 

da integridade nas organizações públicas 

(http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A258B033650158

BAEFF3C3736C&inline=1) 

 

Por fim, é importante citar a celebração do acordo de cooperação técnica, em 2013, com a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o objetivo de 

realizar estudo internacional para identificar e disseminar boas práticas de governança em 

políticas públicas, intitulado “Fortalecimento da Governança Pública: Boas Práticas e o 

Papel das Entidades Fiscalizadoras Superiores” (EFS), abrangendo o período 2013-2016. 
 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

                                                 
30. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

 

Com relação à CGU, as dificuldades observadas relativas ao fortalecimento do órgão 

referem-se às restrições orçamentárias (para despesas discricionárias, ou seja, que não 

incluem pagamento de pessoal e despesas obrigatórias) e decréscimo de pessoal, conforme 

os dados abaixo: 

 

 Exercício 

Orçamento 

aprovado - 

Despesas 

Discricionárias 

(a) 

Orçamento após 

Contingenciamento 

- 

 Despesas 

Discricionárias 

(b) 

Empenhado - 

Despesas 

Discricionárias 

(c) 

Orçamento - 

 Pessoal e 

Encargos 

(d) 

Benefícios 

(Despesas 

Obrigatórias) 

(e) 

Orçamento - 

Total (GND 1, 3 

e 4) 

(f=a+d+e) 

2015 91.578.454,00 91.468.289,00 91.101.758,88 795.280.100,00 17.614.272,00 904.472.826,00 

2016 96.010.832,00 89.013.633,00 87.931.871,43 818.719.029,00 20.101.492,00 934.831.353,00 

2017 70.095.743,00 70.095.743,00 48.791.682,65 907.961.275,00 19.924.848,00 997.974.922,00 

 

Número de servidores 

Janeiro de 2015 2.476 

Janeiro de 2016 2.282 

Janeiro de 2017 2.238 

 

Com relação ao TCU, basicamente, pode-se citar como eventual dificuldade observada no 

intento de fortalecer a área de controle externo o reflexo das restrições orçamentárias. Nesse 

cenário de impossibilidade de aumentos financeiros, o Tribunal busca, com o aumento da 

eficiência dos seus processos de trabalho, mitigar tal situação. 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 
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que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Recomendação: 

Fortalecer os mecanismos de controle do sistema de contratação de bens e serviços por parte do 

Estado. 

Medida a) 

Considerar modificar a Lei nº 8.666/93 estendendo as sanções previstas nos seus artigos 87 e 88, 

além da entidade contratada, também aos seus proprietários e dirigentes (ver seção 1.2.2. do 

capítulo II deste relatório).  

A) Descreva sucintamente as ações concretas77/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos78/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,79/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,80/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                 
77. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

 

78. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

33. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

34. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

Medida b) 

Continuar a fortalecer os órgãos de controle, especialmente o TCU e a CGU, bem como a Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como 

órgão administrador do sistema, garantindo-lhes os recursos humanos e financeiros necessários 

para o adequado cumprimento de suas funções (ver seção 1.2.3. do capítulo II deste relatório) 

A) Descreva sucintamente as ações concretas81/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                                 
81. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto.  
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B) Refira-se às informações e desdobramentos novos82/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,83/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,84/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Recomendação: 

Continuar a fortalecer os meios eletrônicos e sistemas de informação para a contratação pública. 

Medida a) 

Considerar modificar a Lei nº 8.666/93 incluindo, como meio de publicação oficial dos processos de 

licitação e dos seus resultados, a sua divulgação, de forma centralizada e duradoura, através do 

sítio web www.comprasnet.gov.br, preferencialmente, ou através de outras páginas oficiais na 

                                                 
82. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

37. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

38. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Internet, as quais devem possuir as devidas certificações digitais (ver seção 1.2.2. do capítulo II 

deste relatório).  

A) Descreva sucintamente as ações concretas85/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, 

definindo com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

É importante citar, como dispositivo novo que visa à implementação da presente medida, a 

aprovação, em novembro de 2011, da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/1186), que, 

em seu Art. 7º, VI, dispõe que “o acesso à informação de que trata esta Lei compreende, 

entre outros, os direitos de obter informação pertinente à administração do patrimônio 

público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”. Além disso, 

segundo o Art. 8º: 

 

“Art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

 

§ 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: 

 

I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III – registros das despesas; 

IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos 

e entidades; e  

IV – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.” (grifo nosso) 

 

Assim, por força de Lei, cada órgão e entidade dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, incluindo as Cortes de Contas e o Ministério Público, de todas as esferas (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal) devem apresentar, na forma de Transparência Ativa, 

informações relativas aos processos de licitação e seus resultados.  

 

No âmbito do Poder Executivo, é importante citar, ainda, que o decreto nº 7.724/201287, que 

regulamenta a Lei de Acesso à Informação, conceitua a Transparência Ativa, colocando 

                                                 
85. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

 

86 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm  

87 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
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como dever dos órgãos e entidades promover a divulgação de tais informações em seus sítios 

na Internet. Segundo o Art. 7º, § 3º, do Decreto: 

 

“§ 3o  Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre: 

 

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus 

ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; 

 

II -  programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, 

principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto; 

 

III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 

 

IV - execução orçamentária e financeira detalhada; 

 

V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 

contratos firmados e notas de empenho emitidas;  

 

VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e 

emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens 

pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na 

ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão; 

 

VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

 

VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nº 

12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - 

SIC; e 

 

IX - programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.” (grifo nosso) 

 

O cumprimento de tais dispositivos do Decreto é monitorado pela CGU, sendo apresentado 

relatório anual ao Congresso Nacional.  

 
 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos88/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

                                                 
88. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 
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sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,89/ ou 

as disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando 

se formulou essa recomendação ou medida,90/ informando se considera que têm influência 

na vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou 

reformulação. 

C)  

Conforme informado anteriormente, o Governo brasileiro lançou o novo Portal de Compras, 

uma reestruturação do antigo comprasnet.gov.br, com uma visão moderna, dinâmica e 

lógica, além de apresentar a publicação de conteúdos relacionados ao processo de compras 

públicas governamentais. Por meio deste novo Portal, é possível a qualquer interessado 

acessar as licitações do dia, centralizando todas publicações de processos de licitação abertos 

no dia, de acordo com publicação no Diário Oficial da União.91 

 

Além disso, por meio do Painel de Compras, disponível no Portal de Compras, é divulgado, 

de forma centralizada e duradoura, os resultados de todas as licitações abertas, com 

possibilidade de aplicação de filtros por ano, mês, órgão e unidade da Federação. Os 

resultados podem ser visualizados tanto por quantidade de processos de compras quanto por 

valores envolvidos, por modalidade e por ano. Também é possível visualizar as atas e os 

contratos firmados, bem como os tipos de serviços e materiais contratados.  
 

D) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. 

Caso considere conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas 

informações mais detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da 

mencionada página a que deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

E) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os 

aspectos que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com 

precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

                                                 
41. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

42. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

91 http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes
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Medida b) 

Considerar a possibilidade de instituir um cadastro único de preços para o Governo Federal e de 

utilizar o sítio web www.comprasnet.gov.br como meio de publicação oficial dos preços registrados 

em tal cadastro. 

A) Descreva sucintamente as ações concretas92/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Lançado em abril de 2017 e parte integrante do Portal de Compras, o Painel de Preços tem 

como objetivo disponibilizar, de forma amigável, dados e informações de compras públicas 

homologadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

(SIASG)/Comprasnet, com vistas a auxiliar os gestores públicos na tomada de decisões 

acerca dos processos de compra, dar transparência aos preços praticados pela Administração 

e estimular o controle social.  

 

As principais vantagens do Painel de Preços são: 

 

 Simplicidade – ferramenta intuitiva e fácil de usar; 

 Agilidade – proporciona maior celeridade ao processo de pesquisa de preços; 

 Economia – permite comparar preços praticados por órgãos públicos, minimizando 

riscos de compras com preços inexequíveis, exorbitantes ou com sobrepreço; 

 Reduz custos operacionais – reduz o desperdício de recursos administrativos e 

humanos; 

 Transparência – garante transparência aos preços homologados por órgãos que 

utilizam o SIASG/Comprasnet; 

 Desburocratização – desobriga o ente público de aguardar resposta de fornecedores; 

 Apoio à tomada de decisão – subsidia a negociação de preços e decisões estratégicas 

sobre contratações/aquisições. 

 

Além disso, o Portal de Compras também disponibiliza outras formas de publicar e 

disponibilizar dados e informações sobre compras/preços registrados. Na área destinada à 

Transparência, disponibilizam-se as seguintes ferramentas: 

 

 API de Dados Abertos de Compras Públicas; 

 Painel de Compras; 

                                                 
92. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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 Painel de Preços. 
 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos93/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,94/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,95/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

Em abril de 2017, o Ministério do Planejamento emitiu a Instrução Normativa nº 3, que 

altera a IN nº 5/2014, e dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a 

realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em 

geral. A Instrução torna o Painel de Preços a ferramenta prioritária para pesquisa de 

mercado, exceto nos casos em que o bem ou serviço seja muito específico, não constando 

na base de dados do sistema. Adicionalmente, na IN nº 3/2017 há a previsão de que os 

órgãos utilizem a mediana como metodologia para obtenção do preço de referência para 

contratação. 

 

A Instrução normativa nº 3/2017 pode ser acessada em: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-

normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017  
 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

                                                 
93. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

45. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

46. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
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defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

Medida c) 

Continuar a ampliar a utilização do pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços, com o 

propósito de assegurar os princípios de transparência, equidade e eficiência consagrados na 

Convenção  

A) Descreva sucintamente as ações concretas96/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Desde a aprovação do relatório da Segunda Rodada do MESICIC, vem-se notando 

importante incremento na utilização do pregão eletrônico como meio principal para a 

aquisição de bens e serviços por parte do Governo Federal. A tabela abaixo demonstra o total 

de processos de compras, entre os anos de 2012 e 2017 (junho), por modalidade: 

 

MODALIDADE DE COMPRAS QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRAS 

PREGÃO 135.121 

TOMADA DE PREÇOS 3.823 

CONCORRÊNCIA 3.743 

CONVITE 959 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 181 

                                                 
96. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 
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CONCURSO 97 

 

Do total de compras efetuadas por pregão, 99,43% foram efetuadas por pregão eletrônico, o 

que demonstra a ampliação na utilização do pregão eletrônico para a aquisição de bens e 

serviços.  

 
B) Refira-se às informações e desdobramentos novos97/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,98/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,99/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

Com o objetivo de ampliar ainda mais a utilização do pregão eletrônico, foi editada 

portaria específica que regulamenta e permite a ampliação do uso dos sistemas de 

compras, inclusive, para órgão não pertencente ao Sistema de Serviços Gerais (SISG), 

bem como para os estados e municípios que manifestarem interesse, na forma da Portaria 

nº 16, de 27 de maio de 2012100.  

 

A referida portaria estabelece procedimentos para adesão ao acesso e utilização do 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública não integrantes do Sistema de Serviços Gerais – 

SISG, no âmbito da União, Estados Distrito Federal e Municípios, serviços sociais 

autônomos e entidades privadas sem fins lucrativos que atendam ao disposto na Portaria.  

A Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, está 

em fase avançada de um projeto que informatiza a adesão por parte dos órgãos dispostos 

na Portaria SLTI nº 16, de 2012. 
 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

                                                 
97. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

49. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

50. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

100 Disponível em: http://comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=555.  

http://comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=555


 

 

- 57 - 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Medida d) 

Continuar a fortalecer o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), buscando 

expandi-lo ou disponibilizá-lo aos demais órgãos e entidades que ainda não façam parte do Sistema 

de Serviços Gerais (SISG)  

A) Descreva sucintamente as ações concretas101/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos102/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,103/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,104/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

                                                 
101. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

 

102. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

53. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

54. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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Foi editada portaria específica que regulamenta e permite a ampliação do uso do sistema 

SICAF, inclusive, para órgãos não pertencentes ao Sistema de Serviços Gerais (SISG), bem 

como para os estados e municípios que manifestarem interesse, na forma da Portaria nº 16, 

de 27 de maio de 2012. 

 

A referida portaria estabelece procedimentos para adesão ao acesso e utilização ao Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública não integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, no âmbito da 

União, Estados Distrito Federal e Municípios, serviços sociais autônomos e entidades 

privadas sem fins lucrativos que atendam ao disposto nela. 

 

Modelo de solicitação e termo de adesão pode ser encontrado em: 

http://comprasnet.gov.br/publicacoes/termo_adesao_siasg.htm    
 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

Medida e) 

Continuar a fortalecer o Sistema de Compras Eletrônicas (ComprasNet) buscando disponibilizá-lo 

aos demais órgãos e entidades da Administração Federal que ainda não façam parte do SISG e 

unificar em um único portal na web todas as informações sobre a contratação pública por parte do 

Estado, bem como considerar a possibilidade de ampliar o seu alcance sobre aspectos logísticos, 

tais como sistemas de gerenciamento de contratos  

http://comprasnet.gov.br/publicacoes/termo_adesao_siasg.htm
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A) Descreva sucintamente as ações concretas105/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Conforme reportado anteriormente, a Portaria nº 16/2012 permite a utilização do SIASG por 

órgãos não integrantes do SISG, incluindo subsistemas, tal qual o Portal de Compras do 

Governo Federal – Comprasnet e os módulos: Pregão Presencial, Pregão Eletrônico e 

Cotação Eletrônica (Art. 2º, § 2º, X). 

Além disso, conforme demonstrado anteriormente, o Portal de Compras do Governo Federal 

sofreu importantes modificações, inclusive no sentido de unificar as informações sobre 

contratação pública por parte do Poder Executivo Federal, a partir da criação do Painel de 

Compras. 

No que se refere à ampliação do seu alcance sobre aspectos logísticos, após novembro de 

2007, o Ministério do Planejamento desenvolveu os seguintes módulos no 

SIASG/Comprasnet:  

 

 Regime Diferenciado de Contratações – RDC 

 Divulgação de Compras 

 Novo SICAF 

 Intenção de Registro de Preços 

 Cronograma de Previsão de Empenho 

 

Módulos em desenvolvimento: 

 

 Gestão de Atas de Registro de Preços 

 Remodelagem do SICAF 
 

Módulos em projeto: 

 Gestão de Contratos 

 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos106/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

                                                 
105. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

 

106. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 
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sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,107/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,108/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

Recomendação: 

Fortalecer os sistemas para a contratação de obras públicas. 

Medida a) 

Contemplar a implementação de sistemas adicionais de controle de licitações e contratos de obra 

pública de grande vulto por parte da cidadania, exigindo a realização de consultas públicas a 

respeito das condições que serão impostas em editais de licitações e facilitando e incentivando 

atividades de controle da execução do contrato por parte dos cidadãos. 

                                                                                                                                                       
as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

57. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

58. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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A) Descreva sucintamente as ações concretas109/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Em 2013, foi proposto Projeto de Lei no Senado Federal para modernização da Lei de 

Licitações e Contratos. O Projeto estabelece normas gerais de licitações e contratos 

administrativos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações), a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002 (que instituiu a modalidade de pregão nas licitações) e os Arts. 1 a 47 da Lei nº 

12.462, de 4 de agosto de 2011 (Regime Diferenciado de Contratações – RDC). Foi 

instituída Comissão Temporária para debater o Projeto, que sofreu diversas emendas, tendo 

sido aprovado substitutivo110 em dezembro de 2016, remetido à Câmara dos Deputados. 

 

O texto aprovado no Senado Federal contém a previsão de audiência pública, presencial ou à 

distância, na forma eletrônica, sobre proposta de especificações para bens ou serviços que se 

pretendam licitar. O Art. 18 do Projeto de Lei possui a seguinte redação: 

 

“Art. 18. A Administração poderá convocar audiência pública, presencial ou a distância, na 

forma eletrônica, sobre proposta de especificações para bens ou serviços que pretenda 

licitar. 
 

Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta 

pública, mediante a disponibilização de seus elementos aos interessados, que poderão 

formular sugestões no prazo fixado. ” 

 

O Projeto de Lei tramita na Câmara dos Deputados com prioridade, nos termos do 

Regimento Interno da Casa, e está sujeita à apreciação do Plenário. A tramitação pode ser 

acompanhada em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766  

 

Além disso, é importante notar que o site do Ministério do Planejamento divulga, na seção 

relativa a Acesso à Informação111, os Avisos de Audiência Pública e as Consultas Públicas 

relativas a licitações e contratos. 

 

Com o objetivo de incentivar as atividades de controle social por parte dos cidadãos e 

conscientizar sobre a importância da participação do cidadão no acompanhamento da gestão 

                                                 
109. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

110 Texto final aprovado disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4893922&disposition=inline  

111 http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4893922&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4893922&disposition=inline
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
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dos recursos públicos durante a execução das políticas públicas, a CGU desenvolveu, em 

parceria com a Enap, o curso EaD “Controle Social”, oferecendo uma primeira aproximação 

com a sociedade, apresentando conceitos e sugerindo exercícios práticos. Foi incentivada a 

utilização da Lei de Acesso à Informação e a organização em grupos de interesse (sociedade 

civil organizada). Com 20 horas de curso, já foram capacitados mais de seis mil alunos: 

 

Controle Social 

Turma Período 

nº alunos 

inscritos 

nº alunos 

aprovados 

1/2015 

10/11 a 

30/11 

2393 1135 

1/2016 

01/03 a 

21/03 

2387 1267 

2/2016 

03/05 a 

23/05 

2125 1252 

3/2016 

07/06 a 

27/06 

784 546 

4/2016 

09/08 a 

29/08 

1147 702 

5/2016 

27/09 a 

17/10 

918 591 

6/2016 

08/11 a 

28/11 

928 514 

 
Total 

 

10.682 

 

6.007 

 
 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos112/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,113/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,114/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

                                                 
112. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

61. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

62. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 



 

 

- 63 - 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

2. SISTEMAS PARA PROTEGER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIDADÃOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEM DE BOA-FÉ ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO 

III, PARÁGRAFO 8, DA CONVENÇÃO) 

Recomendação: 

Fortalecer os sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciem 

de boa-fé atos de corrupção. 

Medida sugerida pela Comissão: 

- Adotar, através da autoridade correspondente, uma regulação integral sobre proteção de 

funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciem de boa-fé atos de corrupção, incluindo 

a proteção de sua identidade, em conformidade com a Constituição e com os princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, a qual poderia incluir, entre outros, os seguintes 

aspectos: 

Medida a)  

Medidas adicionais de proteção para os que denunciem de boa-fé atos de corrupção que possam 

estar ou não tipificados como delitos e que possam ser objeto de investigação judicial ou 

administrativa.  
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A) Descreva sucintamente as ações concretas115/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que 

consiste na articulação de diversos órgãos dos três poderes da República, Ministérios 

Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro, com o objetivo de identificar e propor seu 

aprimoramento, contando atualmente com cerca de 60 órgãos e entidades públicas e 

privadas, aprovou para 2016 a Ação 4: Elaborar diagnóstico e proposição de aprimoramento 

do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower. Coordenada 

pela Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), a Ação incluiu a participação de 

diversos outros órgãos116 e teve como objetivo a apresentação de um anteprojeto de lei, a 

partir do debate dos seguintes tópicos: 1. O estágio do tema no Congresso Nacional; 2. As 

medidas existentes em termos de Direito comparado; 3. Os Standards internacionais sobre o 

tema; 4. Modelo elaborado por Grupo de Estudos integrante da Ajufe, de modo a ser 

debatido pelos diversos órgãos participantes da Enccla. Assim, a Ação visou subsidiar o 

Congresso Nacional para que acelerasse o processo de implantação no sistema legal 

brasileiro de programas de proteção ao denunciante, de reconhecida importância por toda a 

Comunidade Internacional.  

O resultado final da Ação incluiu como resultados: 

 

1) Realização de Seminário envolvendo a sociedade civil e academia:  

• Realizou-se em Florianópolis, nos dias 19 e 20 de setembro de 2016, o 

Seminário Internacional sobre programas de Proteção e Incentivo ao Whistleblower.  

 

2) Estudo de direito comparado e de boas práticas internacionais; 

• Apresentado, já na primeira reunião, um primeiro estudo das práticas norte-

americanas, dando-se notícia da regulamentação da matéria em diversos países. 

• Elaborado um estudo aprofundado, de autoria do coordenador da ação, que foi 

submetido ao grupo e entregue como subsídio à Câmara dos Deputados, por ocasião 

da entrega do anteprojeto de lei.  

 

                                                 
115. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

 

116 Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Advocacia-

geral da União (AGU), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos Procuradores da 

República (ANPR), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Controladoria-geral da União (CGU), 

Conselho da Justiça Federal (CJF), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), Departamento de Polícia Federal (DPF), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São 

Paulo (MPSP), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Receita Federal (RFB) e Tribunal de Contas da União (TCU). 
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3) Estudos sobre os pontos de convergência e divergência da normativa brasileira e 

levantamento de projetos de lei sobre o tema; 

• Foram apresentados, já na primeira reunião, os diversos projetos de lei 

existentes sobre o tema em tramitação no Congresso Nacional, com suas 

características, fase de tramitação, autores e relatores.  

• Naquela mesma oportunidade, foi apresentado o marco normativo interno, em 

que foi feita a indicação da legislação já existente que guarda alguma afinidade com 

o instituto em estudo, com vistas à identificação de possíveis pontos de 

incompatibilidade com o APL que se desenvolveria.  

  

4) Elaboração de anteprojeto de lei sobre o tema  

• Desenvolvido, concluído e apresentado à Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados para as medidas anticorrupção. 

 

Além disso, tramitam no Congresso algumas proposições no sentido de incentivar os 

servidores e cidadãos a denunciarem de boa-fé atos de corrupção ou revelarem informações 

de interesse público: 

 

PL nº 3.165/2015: Institui o Programa de Incentivo à Revelação de Informações de Interesse 

Público e dá outras providências. Aguarda designação de relator na Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806152)  

 

PL nº 1.701/2011: Institui o Programa Federal de Recompensa e Combate à Corrupção, por 

meio do qual o informante que contribui para a elucidação de crime contra a Administração e 

Patrimônio públicos, bem como para a recuperação de valores e bens públicos desviados, 

recebe recompensa pecuniária. Após ser apensado ao PL nº 3527/2015, que dispõe sobre o 

Cidadão Colaborador, a matéria está apta à apreciação do Plenário da Câmara dos 

Deputados. 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=510440)  
 

Por fim, cabe citar como importante medida sobre o tema o lançamento, por parte do 

Ministério da Justiça, do Guia para a utilização do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos na Proteção ade Denunciantes de Atos de Corrupção117, em setembro de 

2014. O documento orienta e reúne informações sobre quais são as garantias e estruturas 

disponíveis dentro do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos para pessoas 

denunciantes de atos e corrupção, estabelecendo o rol de direitos, como o direito de 

denunciar, a liberdade de expressão, o direito à integridade física, psíquica, ao trabalho, ao 

uso efetivo do devido processo legal e direitos de reparação. Também traz obrigações 

internacionais e deveres dos Estados em atuar com medidas que impeçam represálias e 

protejam os denunciantes com recomendações gerais para uma instituição de proteção de 

denunciantes.  

                                                 
117 Disponível em: https://pt.slideshare.net/justicagovbr/guia-para-o-uso-do-sistema-interamericano-de-direitos-humanos-

na-proteo-de-denunciantes-de-atos-de-corrupo  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806152
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=510440
https://pt.slideshare.net/justicagovbr/guia-para-o-uso-do-sistema-interamericano-de-direitos-humanos-na-proteo-de-denunciantes-de-atos-de-corrupo
https://pt.slideshare.net/justicagovbr/guia-para-o-uso-do-sistema-interamericano-de-direitos-humanos-na-proteo-de-denunciantes-de-atos-de-corrupo
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B) Refira-se às informações e desdobramentos novos118/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,119/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,120/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

Com relação à proteção de cidadãos em geral que denunciem atos de corrupção, é importante 

citar a adoção da Instrução Normativa Conjunta nº 1, promovida pela Corregedoria-Geral da 

União e pela Ouvidoria-Geral da União, instâncias que fazem parte da estrutura da 

Controladoria-Geral da União (CGU)121. O objetivo da IN conjunta é padronizar os 

procedimentos de recebimento de denúncias anônimas e proteção da identidade do 

denunciante para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 

 

Segundo a IN conjunta, publicada em 4 de julho de 2014, as denúncias anônimas 

apresentadas pelo cidadão, incluindo servidores públicos, junto aos órgãos públicos deverão 

receber o mesmo tratamento dado às manifestações identificadas. Ficam estabelecidos 

critérios para o recebimento e tratamento dessas denúncias, além de se instituírem diretrizes 

para a preservação da identidade do denunciante. As ouvidorias dos órgãos passam a acolher 

as denúncias anônimas e, constatada a existência de elementos suficientes à verificação dos 

fatos, encaminham aos setores responsáveis pela instauração do processo investigatório 

preliminar. Da mesma forma, fica restrito o acesso à identidade do requerente e suas 

informações pessoais, contidas nas manifestações recebidas.  

 

Além disso, a Ouvidoria-Geral da União, com o objetivo de promover a atuação integrada e 

sistêmica das ouvidorias do Poder Executivo federal e de qualificar a prestação de serviços 

públicos e o atendimento aos cidadãos, editou a Instrução Normativa nº 1, em 5 de novembro 

de 2014122. Assim, buscou-se regulamentar essa importante atividade, fortalecendo e 

efetivando o papel das ouvidorias como canais de denúncia. A partir da IN, o trabalho em 

rede tornou-se mais eficaz, sendo garantida maior segurança no oferecimento de respostas 

intermediárias e conclusivas ao cidadão.  

 

                                                 
118. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

65. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

66. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

121 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-crg-ogu-01-2014.pdf  

122 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-ogu-01-2014.pdf/view  

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-crg-ogu-01-2014.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-ogu-01-2014.pdf/view
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Em dezembro de 2014, a Ouvidoria-Geral da União também lançou o Sistema de Ouvidorias 

do Poder Executivo Federal (e-OUV), canal informatizado para a entrada e o tratamento de 

manifestações. Instituído pela Portaria nº 50.252/15123, o e-OUV permite a entrada de todas 

as formas de manifestação para os órgãos aderentes, inclusive denúncias, gerando a 

possibilidade de acompanhamento das manifestações com identificação – sendo possível, 

portanto, a denúncia anônima por meio do sistema. O e-OUV também disponibiliza 

materiais de apoio ao cidadão e às ouvidorias, contando atualmente com a adesão de 130 

ouvidorias. O sistema pode ser acessado em: https://sistema.ouvidorias.gov.br   

 
C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

Medida b) 

Medidas adicionais de proteção que abarquem a proteção da integridade física do denunciante e de 

sua família, bem como a proteção de sua situação trabalhista, especialmente quando se trate de 

funcionário público que não seja detentor de estabilidade no serviço e quando os atos de corrupção 

possam envolver seu superior hierárquico ou seus companheiros de trabalho.  

A) Descreva sucintamente as ações concretas124/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

                                                 
123 Disponível em: http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/portarias/portaria-no-50-252-2015-institui-o-e-

ouv.pdf  

124. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/
http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/portarias/portaria-no-50-252-2015-institui-o-e-ouv.pdf
http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/portarias/portaria-no-50-252-2015-institui-o-e-ouv.pdf
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Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Com relação à proteção ao funcionário público que denuncie de boa-fé atos de corrupção, é 

importante destacar, como novas disposições adotadas, a aprovação, em 18 de novembro de 

2011, da Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação125, que, em seu Art. 43, modifica o 

Art. 116, VI, da Lei nº 8.112/90 (Estatuto do Servidor Público), passando a figurar como 

dever do servidor público “levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 

conhecimento da autoridade superior, ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 

conhecimento de outra autoridade competente para apuração”.  

 

Ainda, em seu Art. 44, a Lei de Acesso à Informação acrescenta o Art. 126-A à Lei nº 

8.112/90, assegurando que “nenhum servidor poderá ser responsabilizado, civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior, ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente 

à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do 

exercício de cargo, emprego ou função pública”. Nesse sentido, a Lei de Acesso à 

Informação reafirma o dever do servidor de denunciar, inclusive quando o ato envolver seu 

superior hierárquico, e o protege contra eventual processo decorrente do cumprimento deste 

dever, independentemente de estabilidade. 

 

Com relação aos trabalhadores do setor privado, cabe citar que a Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.846/13), em seu Art. 7º, VIII, dispõe que, na aplicação das sanções previstas na Lei às 

pessoas jurídicas, será considerada “a existência de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”. O Decreto nº 8.420/15, que 

regulamenta a Lei Anticorrupção, prevê, ainda, que a “a adoção, aplicação ou 

aperfeiçoamento de programa de integridade” será objeto de recomendação quando da 

negociação de acordos de leniência (Art. 37, IV).  

 

O Decreto nº 8.420/15 estabelece, assim, os parâmetros a serem observados na análise dos 

programas de integridade, os quais serão aplicados na dosimetria das multas e na negociação 

dos acordos de leniência. Nesse sentido, é importante destacar que, segundo o Art. 42 do 

Decreto: 

 

“Art. 42.  Para fins do disposto no § 4o do art. 5o, o programa de integridade será avaliado, 

quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: 

(...) 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários 

e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé” 

                                                 
125 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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A CGU também desenvolveu uma cartilha voltada ao setor privado – “Programa de 

Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas” – que inclui diretrizes para que as empresas 

estabeleçam os canais de denúncia mencionados acima, para que empregados reportem 

irregularidades. A cartilha está disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-

integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf  

 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos126/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,127/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,128/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Medida c) 

                                                 
126. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

69. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

70. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
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Mecanismos que facilitem a cooperação internacional na matéria, quando seja pertinente. 

A) Descreva sucintamente as ações concretas129/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Em relação às ações concretas para a implementação da recomendação, no sentido de 

fortalecer os sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que 

denunciem de boa-fé atos de corrupção, especificamente no que diz respeito ao 

fortalecimento de mecanismos facilitadores da cooperação internacional, ressaltamos que o 

Brasil é signatário de convenções internacionais de combate à corrupção, destacando-se: 

 

 Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC), promulgada por meio do 

Decreto 4.410, de 7 de outubro de 2002;  

 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC), promulgada por meio 

do Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006; e,  

 Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), promulgada por meio do Decreto 3.678, de 

30 de novembro de 2000. 

 

Além disso, atualmente o Brasil é signatário de vinte acordos bilaterais sobre assistência 

jurídica internacional em matéria penal, que também servem como fundamento jurídico para 

o combate e a repressão internacional à corrupção.  

 

É importante citar também que a Enccla, Estratégia mencionada na medida a) desta 

recomendação, aprovou para 2017 a Ação 9, que tem como ementa “criar instrumentos que 

façam avançar a cooperação jurídica internacional, permitindo a formação de equipes 

conjuntas de investigação transnacional nas áreas de combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro”. São produtos esperados para essa ação: um estudo comparativo de instrumentos 

legais e infralegais existentes sobre equipes conjuntas de investigação, bem como seu 

diagnóstico; a elaboração de proposta de protocolo de atuação conjunta; e a elaboração de 

estudo sobre a necessidade de regulamentação específica a respeito do instituto. A 

implementação da Ação 9/2017 poderá servir como mais uma alternativa à cooperação 

jurídica internacional. 

 

                                                 
129. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 
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A Ação 4 de 2016, citada na medida a), e o Anteprojeto de Lei resultante, bem como os 

Projetos de Lei que versam sobre a matéria, também citados na medida a), servirão 

igualmente de base para futuras iniciativas de cooperação jurídica internacional para a 

proteção aos denunciantes de atos de corrupção. 
 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos130/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,131/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,132/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

3. ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO VI.1 DA CONVENÇÃO) 

Recomendação: 

                                                 
130. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

73. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

74. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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Avaliar a necessidade de modificar o artigo 288 do Código Penal Brasileiro para estabelecer o 

mínimo de duas pessoas para a configuração do crime de formação de quadrilha ou bando (ver 

seção 3.2 do capítulo II deste relatório). 

A) Descreva sucintamente as ações concretas133/ executadas para implementar a recomendação 

acima, ou a medida acima sugerida pela Comissão, ou a medida ou medidas alternativas 

adotadas pelo país com essa finalidade. Caso considere conveniente, informe a página da 

Internet em que possam ser obtidas informações mais detalhadas sobre essas ações, definindo 

com precisão a informação da mencionada página a que deseja se referir.  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Refira-se às informações e desdobramentos novos134/ relacionados com a matéria de que 

tratam a recomendação acima e a medida acima sugeridas pela Comissão, descrevendo 

sucintamente as novas disposições ou medidas adotadas com respeito a essa matéria,135/ ou as 

disposições ou medidas não conhecidas ou não levadas em conta pela Comissão quando se 

formulou essa recomendação ou medida,136/ informando se considera que têm influência na 

vigência dessa recomendação ou medida, ou se podem levar a sua alteração ou reformulação. 

Em 2 de agosto de 2013, foi aprovada a Lei nº 12.850/13 (Lei do Crime Organizado), que 

define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 

da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. A Lei, que entrou em vigor 

no dia 16 de setembro de 2013, altera, em seu Art. 24, o tipo definido no Art. 288 do Código 

Penal, de modo a configurar a “associação criminosa”, que substitui o crime de “formação de 

quadrilha ou bando”. O Código Penal passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

 

Parágrafo único. Apena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a 

participação de criança ou adolescente. 

 

                                                 
133. Caso essas ações se refiram à adoção de disposições ou medidas, informe o link mediante o qual se possa acessá-

las ou envie cópia do texto. 

134. Em conformidade com o disposto na Seção V da Metodologia da Quinta Rodada, entende-se que as informações e 

desdobramentos novos se referem a novas disposições ou medidas adotadas com relação à matéria de que tratam 

as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão, ou a disposições ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. 

77. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 

78. Junte cópia ou informe o link mediante o qual se possa acessá-las. 
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Assim, embora não altere para o mínimo de duas pessoas, a nova redação coloca o mínimo 

de três indivíduos e redefine o tipo, além de prever o aumento na pena no caso de associação 

armada ou envolvimento de criança ou adolescente na associação criminosa. 

 

Além disso, há de se ressaltar que a Lei também define “organização criminosa”, 

estabelecendo as penas cabíveis: 

Art. 1º.  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os 

meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. 

§1º.  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 

sejam de caráter transnacional. 

(...) 

Art. 2º.  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 

organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes 

às demais infrações penais praticadas. 

§1º.  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a 

investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 

§2º.  As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver 

emprego de arma de fogo. 

§3º.  A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da 

organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 

§4º.  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa 

condição para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao 

exterior; 
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IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas 

independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 

§5º.  Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização 

criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, 

sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou 

instrução processual. 

§6º.  A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do 

cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou 

cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 

§7º.  Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a 

Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, 

que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. 

A Lei nº 12.850/13 está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12850.htm  

 

C) Refira-se sucintamente às eventuais dificuldades observadas nos processos de implementação 

da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão. Caso considere 

conveniente, informe a página da Internet em que possam ser obtidas informações mais 

detalhadas a esse respeito, definindo com precisão a informação da mencionada página a que 

deseja se referir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Caso considere conveniente, informe que organismos internos participaram da 

implementação da recomendação acima, ou da medida acima sugerida pela Comissão, e 

defina as necessidades específicas de cooperação técnica vinculadas a sua implementação. 

Do mesmo modo, caso considere pertinente, informe a página da Internet em que os aspectos 

que aqui figuram sejam apresentados mais minuciosamente, definindo com precisão a 

informação da mencionada página a que deseja se referir.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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DESDOBRAMENTOS NOVOS RELATIVOS ÀS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO 

SELECIONADAS PARA ANÁLISE NA SEGUNDA RODADA 

Com relação às disposições da Convenção selecionadas para análise na Segunda Rodada, preste 

informações sobre os desdobramentos novos em aspectos como ordenamento jurídico, 

desenvolvimentos tecnológicos e resultados em cada um dos temas abaixo: 

 

1.  SISTEMAS PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PARA A 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO (ARTIGO III, 

PARÁGRAFO 5, DA CONVENÇÃO) 

 

1.1. Sistemas para a contratação de funcionários públicos. 

Ordenamento jurídico: 

Descreva brevemente quaisquer novas disposições legais e / ou medidas, se houver, adotadas 

pelo seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da 

Convenção. Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público, conforme dispõe o inciso II do Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Tal 

disposição foi consolidada por meio da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 

disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais.  

 

Além disso, as normas gerais relativas a concursos públicos foram estabelecidas por meio do 

Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009 (disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm). O Decreto 

relaciona as competências do Ministério do Planejamento sobre concursos, cita os órgãos 

que passam a ser responsáveis pela realização de seus próprios concursos, descreve o que 

deve constar nos editais e traz, como novidade, a realização de concurso público para a 

formação de cadastro reserva, em casos especiais. Além disso, o normativo cria novas regras 

para a homologação dos concursos, devendo o número de aprovados seguir os quantitativos 

dispostos no Anexo II do Decreto, a fim de permitir a inclusão de um maior número de 

candidatos aprovados em proporção à quantidade de vagas previstas no edital, solucionando 

problemas relacionados à desistência de candidatos aprovados, possibilitando a convocação 

do próximo classificado, e facultando a autorização de nomeação de candidatos aprovados 

dentro dos cinquenta por cento além do quantitativo original de vagas. 

 

Houve alterações pontuais, ainda, na Lei nº 8.475/1993137, que trata da contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.  

Dentre as principais alterações, destacam-se: 

                                                 
137 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745cons.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745cons.htm
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1) A Lei nº 11.784/2008138 insere nesse mesmo rol atividades relativas à identificação 

e demarcação territorial, atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas, 

atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades 

ou de novas atribuições para as organizações existentes ou decorrentes de aumento 

transitório no volume de trabalho, atividades de assistência à saúde para comunidades 

indígenas, entre outras.  

2) A Lei nº 12.314/2010139 inclui no rol de necessidades temporárias, passíveis de 

contratação por tempo determinado, a assistência a emergências em saúde pública, 

cabendo a ato do Poder Executivo dispor sobre a declaração de emergências em 

saúde pública. Segundo a Lei, a contratação para atender às necessidades decorrentes 

de calamidade pública, emergência ambiental e emergências em saúde pública 

prescindirá de processo seletivo.  

3) A Lei nº 12.425/2011140, por fim, prevê a admissão temporária de professor para 

suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, 

respeitados os limites e condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do 

Planejamento e da Educação, além de dispor sobre os casos em que se dá a 

contratação de professor substituto, para suprir a falta de professor efetivo: vacância 

do cargo, afastamento ou licença, nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, 

vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus.  
 

      Desenvolvimentos Tecnológicos: 

Descreva brevemente quaisquer novos desenvolvimentos tecnológicos, se houver, adotadas pelo 

seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da Convenção. 

Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

Encontra-se em desenvolvimento, no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, aprimoramentos no Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE, que implicarão 

diversas melhorias e soluções para que o fluxo de trabalho de seleção de pessoas no âmbito 

da Administração Pública Federal seja aperfeiçoado. O SIGEPE destina-se tanto às áreas de 

gestão de pessoas dos órgãos quanto aos servidores e suas chefias, que interagem com o 

sistema para obter informações ou solicitar serviços, e atende aos órgãos participantes do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC). O projeto para o seu 

aprimoramento está sendo desenvolvido em etapas. 

 

Entre os módulos em desenvolvimento, podemos destacar: 

 

1- Postos de Trabalho e Aprendizagem 

 

Objeto: Gestão de Postos de Trabalho e Aprendizagem, incluindo o armazenamento das 

informações e disponibilização para os demais módulos. 

                                                 
138 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art166  

139 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12314.htm#art2  

140 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12425.htm#art1  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12314.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12425.htm#art1
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(Um Posto de Trabalho e Aprendizagem é formado pelas seguintes características: 

atribuições do posto, órgãos de lotação, jornada, vagas, estruturas e valores 

remuneratórios.) 

Benefícios do módulo:  

- Sistematização dos dados e racionalização do fluxo de informação e trabalho; 

- Aproximação entre atos legais e cadastro sistêmico; 

- Consultas diretas a cargos, agrupamentos e vagas; 

- Cadastramento prévio em tempo de proposta;  

- Mitigação dos riscos de duplo cadastramento. 

 

2- Seleção de Pessoas 

 

Objeto: Gestão dos processos seletivos da Administração Pública Federal  

Benefícios do módulo: 

- Automatização e instrumentalização dos processos concernentes às solicitações de 

concurso e provimento; 

- Maior tempestividade e segurança no acesso a informações atualizadas; 

- Acesso a painéis de acompanhamento, com dados da força de trabalho da APF e 

impacto orçamentário nas solicitações de concurso e provimento; 

- Integração com o projeto de Ingresso, com a recuperação da autorização de provimento 

e informações para o provimento do cargo. 

 

3- Gestão de Vínculo 

 

Objeto: Gestão dos vínculos estabelecidos entre uma pessoa física e os órgãos e as 

entidades da administração pública federal e do GDF. 

(O vínculo é estabelecido a partir das formas de provimento, de movimentação, de 

desligamento e de seus benefícios resultantes, inclusive benefícios de pensão 

indenizatória, de pensão graciosa e de anistia política.)  

Benefícios do módulo: 

            - Simplificação dos processos de Ingresso, Movimentação e Desligamento; 

            - Desconcentração da inserção de dados no sistema, que passará a ser feita por 

cada servidor, restando à área de gestão de pessoas apenas a confirmação;  

            - Facilidade na comunicação entre os envolvidos, que será realizada dentro do 

sistema. 

 

Espera-se, com o projeto, desenvolver eficiência, eficácia e efetividade no processo de 

seleção de funcionários públicos, contribuindo, assim, para a transparência no governo 

federal. 
 

Resultados: 

Mencione brevemente os resultados objetivos obtidos no seu país em relação à disposição supra 

da Convenção, nos últimos cinco anos, incluindo os dados estatísticos disponíveis: 
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Conforme explicitado anteriormente, a investidura em cargo ou emprego público depende, 

em regra, de aprovação prévia em concurso público, conforme estabelecido na Constituição 

Federal e em normativos correlatos. No âmbito do Poder Executivo Federal, as normas 

gerais para concurso público dispostas no Decreto nº 6.994/09 estabelecem que a realização 

de concursos depende de prévia autorização do Ministério do Planejamento.  

 

As estatísticas relativas ao número de autorizações e provimentos, no âmbito do Poder 

Executivo, estão disponíveis em: 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos 
 

1.2. Sistemas de aquisição de bens e serviços por parte do Estado. 

 

A) Ordenamento jurídico: 

Descreva brevemente quaisquer novas disposições legais e / ou medidas, se houver, adotadas 

pelo seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da 

Convenção. Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

Criação de nova forma de contratação por meio da Lei nº 12.462/2011, que estabelece o 

Regime Diferenciado de Contratações141, uma forma de licitação simplificada aplicada 

exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

 

1) Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos 

Olímpicos definida pela Autoridade Pública Olímpica; 

2) Da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol (Fifa) – 2013 e 

da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo – Gecopa 2014, 

restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de 

responsabilidades celebrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; 

3) De obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 

capitais e dos Estados da Federação distantes até 350 Km das cidades-sedes dos 

mundiais; 

4) Das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); 

5) Das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

6) Das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e 

administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento 

socioeducativo; 

7) Das ações no âmbito da segurança pública; 

8) Das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana 

ou ampliação de infraestrutura logística;  

9) Das ações em órgãos e entidades dedicados a ciência, tecnologia e inovação.  

 

                                                 
141 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12462compilado.htm  

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12462compilado.htm
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O Regime Diferenciado de Contratações definido pela Lei tem por objetivo ampliar a 

eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, bem como 

promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custo e 

benefício para o setor público, incentivando a inovação tecnológica e assegurando o 

tratamento isonômico entre os licitiatnes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. A aplicação do Regime constará no instrumento convocatório do 

processo licitatório e afastará as normas contidas na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), 

sendo aplicados, contudo, os mesmos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, eficiência, economicidade, probidade administrativa, 

desenvolvimento nacional sustentável, julgamento objetivo das propostas e vinculação ao 

instrumento convocatório.  

 

O rito de licitação do RDC é mais simples, havendo a inversão das fases de habilitação e 

apresentação das propostas de preço (primeiramente se abrem os envelopes com as 

propostas, havendo análise da documentação apenas do vencedor), com fase recursal única e 

negociação de condições mais vantajosas com as licitantes, havendo possibilidade de disputa 

por lances, em formato eletrônico ou presencial. Além disso, o RDC prevê a contratação 

integrada a partir de anteprojeto de engenharia (cabendo ao vencedor da licitação 

desenvolver o projeto exeutivo e executar a obra); permite a remuneração variável, vinculada 

ao desempenho do contratado, e a contratação simultânea para o mesmo objeto.  
 

No período em tela, houve, ainda, importantes alterações na Lei nº 8.666/93142, dentre as 

quais se destacam: 

 

a) A licitação deverá garantir a observância da promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável (Art. 3º, redação dada pela Lei nº 12.349/10); 

b) Dispensa à licitação na aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, com percentual limitado para o caso de obras e serviços de 

engenharia, no caso de obras e serviços de engenharia (Art. 24, XXI, incluído pela 

Lei nº 13.243/16); 

c) Dispensa à licitação na contratação de instituição ou organização, pública ou 

privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência 

técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei 

federal (Art. 24, XXX, incluído pela Lei nº 12.188/10); 

d) Dispensa à licitação na contratação em que houver transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional 

do SUS, inclusive por ocasião da ocasião da aquisição destes produtos durante as 

etapas de absorção tecnológica (Art. 24, XXXII, incluído pela Lei nº 12.715/12); 

e) Dispensa à licitação na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a 

implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para 

consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de 

                                                 
142 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água (Art. 24, XXXIII, incluído 

pela Lei nº 12.873/13); 

f) Dispensa à licitação na aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de 

insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, 

regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração 

pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à 

inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do inciso 

XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior 

à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 

no mercado (Art. 24, XXXIV, incluído pela Lei nº 13.204/15).  

 

Além disso, também foram aprovados os Decretos nº 7.174/2010143, que trata da 

contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 

federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas 

demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, e nº 7.892/13144, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações). 

 

Por parte das regras aplicáveis ao Poder Legislativo, no período em análise houve a 

aprovação do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, 

aprovado pelo Ato da Mesa 80, alterado pelo Ato da Mesa 18, de 26 de março de 2008. O 

Regulamento estabeleceu que a licitação na modalidade pregão não se aplica às contratações 

de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral. 

Adicionalmente, o mesmo Ato definiu que a garantia seria depositada no prazo e nas 

condições estabelecidas no Edital de Licitação ou Convite.  

 

Outra alteração no referido Regulamento foi efetuada pelo Ato da Mesa 92, de 29 de 

novembro de 2006, que estabeleceu que na maioria dos casos de licitação, assim como em 

todas as situações de inexigibilidade, necessariamente justificadas, e no retardamento 

motivado da execução de obras ou serviço, ou de suas parcelas, por insuficiência financeira 

ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado, estes 

devem ser comunicados dentro de três dias ao Primeiro-Secretário para ratificação e 

publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. 

 

Também o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, aprovado pelo Ato da Mesa 34, 

de 18 de outubro de 2003, foi modificado pelo Ato da Mesa 54, de 8 de dezembro de 2009, 

que acrescentou artigo dispondo que as Atas de Registro de Preços gerenciadas pela Câmara 

dos Deputados poderiam, durante sua vigência, ser utilizadas por qualquer órgão ou entidade 

da Administração Federal, Estadual e Municipal e demais entidades por elas controladas que 

                                                 
143 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm  

144 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
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não tivessem participado do certame licitatório, mediante prévia solicitação dirigida ao órgão 

gerenciador.  

 

Além disso, a Resolução da Câmara dos Deputados 3, de 2011, dispôs sobre a contratação de 

serviços, nos seguintes termos: 

 

 os serviços objeto de execução indireta seriam contratados preferencialmente pela 

Câmara dos Deputados na modalidade de alocação por postos de trabalho, podendo 

ser utilizado o modelo de serviços pagos por disponibilidade ou por resultado, desde 

que o órgão técnico comprovasse maior eficiência, vantagem e ausência de riscos de 

deterioração da qualidade dos serviços. 

 os instrumentos convocatórios especificariam o número de postos de trabalho e os 

salários de cada atividade, os quais deveriam ser fixados de acordo com os valores 

médios praticados pelo mercado. 

 os pagamentos às contratadas condicionar-se-iam à comprovação do pagamento dos 

salários aos empregados e das respectivas obrigações fiscais e previdenciárias, 

ficando a Câmara dos Deputados autorizada a recortar das faturas devidas à 

contratada os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais haveres 

trabalhistas resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes, devidos aos 

empregados da contratada, para repassá-los à conta corrente destes, bem como 

realizar os recolhimentos tributários por ocasião da demonstração da incapacidade 

da contratada em efetuar os pagamentos aos seus empregados na data aprazada, ou 

por ocasião da não comprovação do pagamento por parte da contratada, na rescisão 

contratual, das indenizações rescisórias devidas aos empregados demitidos. 

 na hipótese da demonstração da incapacidade da contratada em efetuar os 

pagamentos aos seus empregados na data aprazada, a administração da Casa deve 

providenciar: a comunicação à seguradora do contrato quanto à iminência de 

sinistro; o início dos procedimentos para a abertura de novo certame para o mesmo 

objeto; a aplicação das sanções contratuais previstas; a comunicação à contratada 

de que o contrato não será prorrogado; a comunicação do fato ao Ministério 

Público do Trabalho e à Advocacia-Geral da União. 

 ficaria também facultado à administração da Casa provisionar os encargos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos pela contratada mediante depósito em 

conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, exclusivamente para esta 

finalidade, cuja movimentação deve ser autorizada pela Câmara dos Deputados. 

 

Por fim, o Ato da Mesa 4, de 5 de maio de 2011, dispõe sobre a adoção de critérios 

socioambientais na aquisição de bens, contratação, execução e fiscalização de serviços e 

obras pela Câmara dos Deputados.  
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B) Desenvolvimentos Tecnológicos: 

Descreva brevemente quaisquer novos desenvolvimentos tecnológicos, se houver, adotadas pelo 

seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da Convenção. 

Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão identificou a necessidade de 

desenvolver projeto que visasse ao aumento da eficiência na gestão dos recursos públicos, 

por meio de economias processuais e ganhos de escala obtidos com a centralização das 

funções de apoio relativas a atividades comuns e repetitivas dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal.  

 

Com este intuito, foi criada a Central de Compras e Contratações (Central). O 

desenvolvimento de uma estratégia de centralização das compras públicas tem por objetivo 

desenvolver, propor e implementar, em âmbito federal, modelos e procedimentos para a 

aquisição e contratação centralizadas de bens e serviços de uso comum pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal. A Central funciona como um “filtro 

qualificado” da demanda de toda a Administração para o mercado. Por meio dela, é possível 

gerar ganho de escala nas ações de compras públicas, além de otimizar seu planejamento. Do 

mesmo modo, a padronização dos itens demandados viabiliza uma atuação estratégica das 

compras públicas e imprime gannhos de qualidade e financeiros.  

 

A estratégia de concepção da Central foi amparada na metodologia de Strategic Sourcing e 

teve por obejtivo estabelecer novos modelos de aquisição e contratação de bens e serviços 

que são comumente contratados por vários órgãos e entidades. Permitiu-se, assim, que a 

Administração Pública utilizasse seu poder de compra, criando a oportunidade de fortalecer 

o desenvolvimento regional, microempresas e empresas de pequeno porte, além de contribuir 

sobremaneira para uma melhor qualidade do gasto público.  

 

Os projetos finalizados e em andamento da Central podem ser acompanhados em: 

http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/central-de-

compras  

 
 

C) Resultados: 

Mencione brevemente os resultados objetivos obtidos no seu país em relação à disposição supra 

da Convenção, nos últimos cinco anos, incluindo os dados estatísticos disponíveis: 

 

Quanto às formas de aquisição, houve diminuição da quantidade de procesos nos últimos 

cinco anos, principalmente em decorrência de maior utilização do Sistema de Registro de 

Preços (Decreto nº 7.892/2013), em que apenas um órgão realiza a licitação e os demais 

aderem como participantes do processo (órgãos participantes) ou, mesmo, realizam adesão 

após o processo (órgãos não-participantes).  

 

http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/central-de-compras
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/central-de-compras
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Os dados estatísticos encontram-se disponíveis na página do Painel de Compras: 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/  
 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIDADÃOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEM DE BOA-FÉ ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO III, 

PARÁGRAFO 8, DA CONVENÇÃO) 

 

A) Ordenamento jurídico: 

Descreva brevemente quaisquer novas disposições legais e / ou medidas, se houver, adoptadas 

pelo seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da 

Convenção. Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

Conforme detalhado na recomendação relativa a este tema, com relação à proteção ao funcionário 

público que denuncie de boa-fé atos de corrupção, é importante destacar, como novas 

disposições adotadas, a aprovação, em 18 de novembro de 2011, da Lei nº 12.527/11 – Lei 

de Acesso à Informação145, que, em seu Art. 43, modifica o Art. 116, VI, da Lei nº 8.112/90 

(Estatuto do Servidor Público), passando a figurar como dever do servidor público “levar as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 

superior, ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra 

autoridade competente para apuração”.  

 

Ainda, em seu Art. 44, a Lei de Acesso à Informação acrescenta o Art. 126-A à Lei nº 

8.112/90, assegurando que “nenhum servidor poderá ser responsabilizado, civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior, ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente 

à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do 

exercício de cargo, emprego ou função pública”.  

 

Com relação aos trabalhadores do setor privado, cabe citar que a Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.846/13), em seu Art. 7º, VIII, dispõe que, na aplicação das sanções previstas na Lei às 

pessoas jurídicas, será considerada “a existência de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”. O Decreto nº 8.420/15, que 

regulamenta a Lei Anticorrupção, prevê, ainda, que a “a adoção, aplicação ou 

aperfeiçoamento de programa de integridade” será objeto de recomendação quando da 

negociação de acordos de leniência (Art. 37, IV).  

O Decreto nº 8.420/15 estabelece, assim, os parâmetros a serem observados na análise dos 

programas de integridade, os quais serão aplicados na dosimetria das multas e na negociação 

                                                 
145 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm  

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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dos acordos de leniência.  Dentre esses parâmetros, está o estabelecimento de canais próprios de 

denúncia. 

 

B) Desenvolvimentos Tecnológicos: 

Descreva brevemente quaisquer novos desenvolvimentos tecnológicos, se houver, adotadas pelo 

seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da Convenção. 

Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados: 

Mencione brevemente os resultados objetivos obtidos no seu país em relação à disposição supra 

da Convenção, nos últimos cinco anos, incluindo os dados estatísticos disponíveis: 

 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.  ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO VI DA CONVENÇÃO) 

A) Ordenamento jurídico: 

Descreva brevemente quaisquer novas disposições legais e / ou medidas, se houver, adotadas 

pelo seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da 

Convenção. Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)146, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira. 
 

Decreto nº 8.420/15147, que regulamenta a Lei Anticorrupção, estabelecendo parâmetros 

para a aplicação das sanções administrativas e encaminhamentos judiciais. O Decreto 

também disciplina a celebração de acordos de leniência a serem firmados pela CGU e os 

critérios para avaliação de programas de integridade, além de dispor sobre o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôeas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP.   
 

                                                 
146 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm  

147 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
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Lei nº 12.850/13148, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 

criminal. A Lei altera o Código Penal, de modo a instituir a figura da “Associação 

Criminosa”, além de permitir, em qualquer fase da persecução penal, como meios de 

obtenção de prova:  

 

- Colaboração premiada; 

 

- Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

 

- Ação controlada; 

 

- Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais 

constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou 

comerciais; 

 

- Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação 

específica; 

 

- Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação 

específica; 

 

- Infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 

 

- Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na 

busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução 

criminal. 

 

Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa)149, que torna inelegível por oito 

anos candidatos que tiverem mandato cassado, renunciarem para evitar cassação ou forem 

condenados por decisão de órgão colegiado, em conformidade com o Art. 14, § 9º, da 

Constituição Federal. A Lei torna inelegível para qualquer cargo, entre outros: 

 

 o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o 

Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da 

Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 

(oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;  

 

 os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça 

Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em 

processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na 

                                                 
148 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm  

149 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp135.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp135.htm
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qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 

8 (oito) anos seguintes;  

 

 os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos 

após o cumprimento da pena, pelos crimes:  

 

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;  

 

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na 

lei que regula a falência;  

 

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;  

 

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;  

 

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à 

inabilitação para o exercício de função pública;  

 

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;  

 

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;  

 

8. de redução à condição análoga à de escravo;  

 

9. contra a vida e a dignidade sexual; e  

 

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 

 

Lei nº 12.683/2012150, que altera a Lei de Lavagem de Dinheiro para tornar mais eficiente a 

persecução penal. A Lei exclui a lista de crimes antecedentes, tornando crime de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 

ou indiretamente, de infração penal”. A Lei estabelece a pena de reclusão, de 3 a dez anos, e 

multa.  
 

Além dos avanços legislativos relativos aos atos de corrupção previstos no Artigo VI da 

Convenção, cumpre destacar importante medida instituída pelo Brasil a partir da edição da 

Portaria nº 6.335-DG/PF, que cria as Delegacias de Repressão a Corrupção e Crimes 

Financeiros – DELECOR, instituídas em todos os Estados da Federação e voltadas 

exclusivamente à investigação de crimes relacionados ao desvio de dinheiro público e crimes 

financeiros.  

 

                                                 
150 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm
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Também foi criada, no âmbito do Ministério Público Federal, unidade específica para tratar 

de temas relativos ao combate à corrupção, a partir da reformulação da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, por meio da Resolução nº 148, de abril de 2014. A unidade atua nos 

casos relativos aos atos de improbidade administrativa, nos crimes praticados por 

funcionário público ou particular contra a administração em geral, inclusive contra a 

administração pública estrangeira, bem como nos crimes de responsabilidade de prefeitos e 

vereadores, previstos na Lei de Licitações.  
 

B) Desenvolvimentos Tecnológicos: 

Descreva brevemente quaisquer novos desenvolvimentos tecnológicos, se houver, adotadas pelo 

seu país após o dia 2 de novembro de 2007, em conexão com a disposição acima da Convenção. 

Esta data foi estabelecida pelo Comitê para que seu país forneça informações sobre a 

implementação da referida disposição da Segunda Rodada de revisão: 

 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados: 

Mencione brevemente os resultados objetivos obtidos no seu país em relação à disposição supra 

da Convenção, nos últimos cinco anos, incluindo os dados estatísticos disponíveis: 

 

Com relação à aplicação dos dispositivos da Convenção relacionados aos atos de corrupção, 

a tabela abaixo contém o quantitativo de servidores públicos do Poder Executivo Federal 

sancionados com penalidades expulsivas por atos relacionados a corrupção: 

 

 

 
Penalidades Expulsivas Aplicadas a Servidores do Poder Executivo Federal por Ato Relacionado a 

Corrupção* 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEMISSÃO 252 315 285 272 269 73 

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA 37 42 44 42 50 11 

DESTITUIÇÃO 26 22 34 18 24 3 

Total 315 379 363 332 343 87 

* São consideradas penalidades fundamentadas em atos relacionados a corrupção aquelas 
efetivadas com base nos incisos LXI e IX, do artigo 43, da Lei n° 4878/65, nos incisos IX, XII e XVI, 

do artigo 117, da Lei n° 8112/90, e incisos IV, X e XI, do artigo 132, da Lei n° 8112/90. 

 

 

Já os gráficos abaixo demonstram o quantitativo de operações deflagradas pela Polícia 

Federal relacionadas a investigações envolvendo atos de corrupção e crimes financeiros, bem 

como o número de mandados de prisão, condução coercitiva e busca e apreensão: 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE  

BOAS PRÁTICAS 

1. Instituição: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) 

2. Título: Observatório da Despesa Pública 

Tema: Monitoramento dos gastos públicos 

3. Descrição da boa prática: O Observatório da Despesa Pública, criado pela CGU em 2008, 

aplica metodologia científica, apoiada em ciência de dados, para o monitoramento dos 

gastos públicos. Dentre os temas monitorados, incluem-se compras governamentais, 

gastos com cartões de pagamento do Governo Federal, despesas com diárias e passagens 

e gastos com terceirização. São emitidos alertas de transações que se enquadram em 

alguma das dezenas de tipologias de ilícitos mapeados, em geral utilizadas nas auditorias 

da CGU. 

4. Razões e importância: Necessidade de uma estratégia permanente e preventiva para 

auxiliar o processo de tomada de decisão dos gestores públicos, com capacidade de 

produção de informações de forma tempestiva e com aprofundamento adequado. 

5. Enfoque: A metodologia empregada consiste na utilização de técnicas e ferramentas 

avançadas de mineração de dados e correlação de informações de diversas bases de 

dados governamentais. Para isso, foi necessária a formação de uma equipe 

multidisciplinar de especialistas em áreas como: auditoria, tecnologia de informação e 

estatística. Foram realizados estudos de “benchmarking” comparando experiências 

similares em outros países, como Espanha, Portugal, Eslovênia, Bélgica, Reino Unido e 

Austrália. 

6. Implementação: As informações produzidas por meio das técnicas citadas servem de 

insumos para a produção de relatórios, painéis, modelos de aprendizagem de máquina e 

outros indicadores que subsidiam a tomada de decisão. Este processo de monitoramento 

obedece a ciclos trimestrais e aborda temas variados, entre os quais destacam-se: 



 

 

- 90 - 

compras governamentais, gastos com diárias e passagens, gastos com terceirização e 

gastos com cartões corporativos do Governo Federal. 

7. Desafios: Manutenção de uma equipe técnica especializada e acesso às bases de dados 

necessárias foram os maiores desafios enfrentados na implementação e manutenção do 

Observatório. 

8. Resultado: Espera-se atingir um alto nível de acompanhamento das despesas 

governamentais, enfatizando o caráter preventivo, além de um alto nível de adesão na 

utilização das informações produzidas. Os benefícios gerados pelo trabalho do 

Observatório foram reconhecidos por entidades nacionais e internacionais ao longo dos 

últimos anos – prova disso são os prêmios recebidos desde 2009, tendo como destaque o 

prêmio em conhecimento governamental recebido das Nações Unidas – United Nations 

Public Service Awards (UNPSA), em 2011.  

9. Acompanhamento: O acompanhamento do trabalho do Observatório é realizado pela área 

de planejamento e avaliação institucional da CGU. A cada trimestre, o Observatório 

encaminha à área responsável um relatório de cumprimento das metas estabelecidas 

durante o planejamento anual de atividades. 

10. Lições aprendidas: Com o Observatório da Despesa Pública, podemos citar como lições 

aprendidas: a importância de trabalhar próximo às necessidades dos auditores e gestores; 

a relevância do caráter preventivo do monitoramento das despesas, principalmente por 

meio do uso de ciência de dados; e a importância da manutenção de uma equipe 

motivada e qualificada para a realização das trabalhos.  

11. Documentos: http://www.cgu.gov.br/assuntos/informacoes-estrategicas/observatorio-da-

despesa-publica  

12. Contato: Diretoria de Pesquisa e Informações Estratégicas – DIE: die@cgu.gov.br +55 61 

2020-7277 

 

DLCI01981P01 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/informacoes-estrategicas/observatorio-da-despesa-publica
http://www.cgu.gov.br/assuntos/informacoes-estrategicas/observatorio-da-despesa-publica
mailto:die@cgu.gov.br
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1. Instituição:  

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

2. Título: Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv)  

3. Descrição da boa prática: O e-Ouv consiste em ferramenta online que permite o recebimento e o 

tratamento de manifestações de ouvidoria de modo aderente à Instrução Normativa nº 1/2014 da 

Ouvidoria-Geral da União, bem como à Instrução Normativa Conjunta nº 1/2014, da Ouvidoria-

Geral da União e da Corregedoria-Geral da União. Desenvolvido pelo Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), o Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal, e-Ouv, é um sistema web que permite que qualquer pessoa possa manifestar-

se aos órgãos da administração pública para denunciar, reclamar, elogiar, sugerir ou fazer 

solicitações. A unificação do canal de entrada de manifestações permite, do ponto de vista da 

experiência do usuário, descobrir para qual órgão deve encaminhar sua manifestação bastando 

que explicite o assunto a ser tratado, além de padronizar o processo de interlocução com o 

Estado, aumentando a sua segurança jurídica e permitindo, inclusive, que se manifeste 

anonimamente. De outra parte, do ponto de vista do Estado, permite a criação de uma única base 

de dados sobre manifestações, facilitando a sua análise para o planejamento e a execução das 

ações de controle e das ações correicionais.   

4. Razões e importância: O Poder Executivo federal conta hoje com 306 ouvidorias públicas 

distribuídas em todos os entes da federação, sendo que algumas, como a do Sistema Único de 

Saúde, contam com mais de 1,6 mil unidades. O e-Ouv foi desenhado como mecanismo de 

integração deste sistema, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista normativo, 

ao replicar os prazos, processos e tipologias adotadas pelas Instruções Normativas do órgão 

central das unidades de Ouvidoria. Ao assegurar uma coesão quanto a procedimentos, o sistema 

levou ao aumento da segurança jurídica do cidadão usuário, que além de poder ter o mesmo 

tratamento em qualquer ouvidoria pública, também passa a poder manifestar-se anonimamente. 

Além disso, a unificação das bases de dados de ouvidoria deram condições a que se pudesse 

trabalhar pela primeira vez processos de análise de big data para planejamento de ações de 

controle e de correição, além de oferecer ao órgão central a oportunidade de monitorar 

diretamente o trabalho executado por cada uma das ouvidorias aderentes ao sistema.  
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5. Enfoque: O e-Ouv foi desenvolvido nos moldes de sistema pré-existente, de uso compulsório 

pela administração pública federal – o e-SIC – que é responsável pela gestão da transparência 

passiva. Quanto às regras de negócio do sistema, estas foram o resultado de extensa pesquisa e 

debate entre as ouvidorias públicas federais, que compreendeu reuniões, seminários, caravanas de 

discussões por todas as regiões do Brasil bem como consultas públicas. O resultado deste 

processo levou à edição da IN OGU nº 01/2014, que estabeleceu os parâmetros do sistema.  

6. Implementação: Entre 2015 e 2016, a adesão ao e-Ouv se deu voluntariamente, e arrebatou cerca 

de 40% das ouvidorias públicas federais existentes. A partir de 2017, iniciou-se novo processo, 

em que as ouvidorias não aderentes ao e-Ouv passaram a arcar com a obrigação de repassar as 

suas bases de dados regularmente à Ouvidoria-Geral da União. A partir de 2016, o sistema 

passou a ser oferecido para entes subnacionais por meio do Programa de Fortalecimento de 

Ouvidorias (Portaria CGU nº 50.253/2015), alcançando assim estados e municípios. No mesmo 

ano foram criados webservices para o sistema, que passou a se integrar com sistemas de gestão 

de processos e com o e-SIC federal. Em 2017, iniciou-se estratégia dupla para ampliar as 

integrações entre e-Ouv e outros sistemas em nível federal e nacional. De uma parte, criou-se 

modelo de barramento de sistemas de ouvidorias, resultado de grupo de trabalho que reuniu 

esforços de representantes de ouvidorias de todas as esferas da federação, representativas dos 

sistemas atualmente utilizados; de outra parte, desenvolveu-se o “e-Ouv Municípios”, oferecendo 

solução hospedada na estrutura da própria CGU aos municípios de pequeno porte que não 

tenham disponibilidade financeira para instalar um sistema de ouvidorias ou manter infraestrutura 

para tanto.   

7. Desafios: O primeiro desafio que se impôs foi a definição de uma regra de negócio padrão para o 

desenvolvimento de um sistema federal. Este desafio foi superado por meio de um processo 

participativo de definição de tipologias, procedimentos e prazos, que envolveu os ouvidores 

públicos federais e a sociedade entre 2012 e 2014. Deste processo resultou a edição da IN OGU 

nº 1/2014, que ofereceu parâmetros para o sistema que seria criado. Segundo desafio que se 

impôs foi a ampliação do uso do sistema pelas ouvidorias federais, bem como a integração de 

sistemas diversos. A solução vem sendo desenvolvida por meio de webservices e mais 

recentemente por meio repasse de informações à base de dados da CGU e por meio de 

barramento. Terceiro desafio, mais recentemente superado, diz respeito à padronização de 

processos e tratamento em âmbito nacional, necessidade resultante da natureza do usuário dos 

sistemas de ouvidoria, que não costuma distinguir no Estado diferentes entes federativos ou 
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poderes. O que se impunha era a consolidação de uma agenda nacional de ouvidorias que 

pudesse ser embasada em um número mínimo de consensos. A solução para tal desafio iniciou a 

ser encontrada por meio do Programa de Fortalecimento de Ouvidorias, no âmbito do qual de 

constituiu a Rede de Ouvidorias, fórum de discussão representativo de todos s níveis da 

federação e de todos os Poderes. Por meio da Orientação nº 1/2016 da Rede, os parâmetros base 

de tipologia e prazos foram definidos em âmbito nacional. Em paralelo, foram tratadas iniciativas 

legislativas que pudessem refletir nacionalmente estes esforços, as quais resultaram na aprovação 

recente pelo Senado do Substitutivo da Câmara dos deputados 20/2015, referente à Lei de 

Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos.  

8. Resultado: Como resultado, busca-se ampliar a oferta de dado do cidadão à Administração 

Pública, de forma organizada e estruturada; ao mesmo tempo em que se busca criar canais 

seguros e efetivos de comunicação. O sistema e-Ouv já recebeu em 2017 40 mil manifestações de 

ouvidoria, contando com 47% das ouvidorias federais. Os processos de integração em curso 

deverão levar ao crescimento exponencial deste número nos próximos meses. O maior controle 

sobre os processos das ouvidorias usuárias do e-Ouv permitiu a queda no tempo de tratamento 

das manifestações, de uma média de 60 dias imediatamente anterior ao uso do sistema para uma 

média inferior a 16 dias após a sua adoção. O controle sobre a atuação das unidades também 

passou a ser feito pela sociedade, por meio de iniciativas de transparência dos processos tais 

como a Sala de Ouvidorias (disponível em 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html#) que apresenta os dados de 

performance das ouvidorias. A integração de bases tornou possível a criação do Programa de 

Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas – PROCID (Portaria CGU nº 1.864/2016), que 

busca, por meio de análise dos dados das bases de ouvidoria, verificar a percepção do usuário de 

serviços públicos sobre a qualidade destes, bem como identificar irregularidades.  

9. Acompanhamento: Os resultados do uso do e-Ouv estão disponíveis por meio da Sala de 

Ouvidorias (https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html#), e no Painel 

Municípios (http://paineis.cgu.gov.br/index.htm). Os relatórios do PROCID serão 

disponibilizados, a partir do segundo semestre, no site www.ouvidorias.gov.br. O 

monitoramento da implantação e a adoção de medidas corretivas cabem à Ouvidoria-Geral da 

União do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 13 do 

Anexo do Decreto 8.190/2016 e das Portarias CGU nos. 50.252/2015, 50.253/2015 e 

1.864/2016.  

https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html
https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html
http://paineis.cgu.gov.br/index.htm
http://www.ouvidorias.gov.br/
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10. Lições aprendidas: As principais lições aprendidas dizem respeito ao processo de organização de 

um sistema cujas unidades são preexistentes e formadas de acordo com peculiaridades que lhes 

são próprias e que necessitam ser endereçadas. É improvável que uma ouvidoria de área da saúde 

possa adequar-se a padrões exatamente iguais de relacionamento de uma ouvidoria de polícia ou 

de uma área ambiental. Compreender estas peculiaridades e buscar um espaço comum de 

convergência para a segurança do usuário se mostraram ao mesmo tempo o maior desafio e a 

maior lição aprendida na construção de um sistema em tais conjunturas. Em segundo ponto, a 

criação de um sistema informatizado como catalizador deste processo de convergência também 

se mostrou de grande valia para a consecução dos objetivos do projeto, e o oferecimento deste 

sistema para estados e municípios serviu para escalar esta convergência para o nível nacional.   

11.  Documentos: Sistema e-Ouv 

(https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx), Sala de 

Ouvidorias (https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html), Programa de 

Fortalecimento de Ouvidorias (http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/programa-de-

fortalecimento-das-ouvidorias),  Portarias citadas 

(http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao). 

 

12. Contato: Marcos Gerhardt Lindenmayer, Chefe de Gabinete da Ouvidoria-Geral da União 

(marcos.lindenmayer@cgu.gov.br)   
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