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SECRETARIA EXECUTIVA – SE 

PORTARIA Nº 132 DE  13 DE FEVEREIRO DE 2007 

O SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1º  Constituir, no âmbito do Ministério da Justiça, à luz das disposições do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 
2006, publicado no Diário Oficial da União de 26 subseqüente, a COMISSÃO DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

Art. 2º A Comissão de que trata esta Portaria fica instalada na Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério da 
Justiça, em continuidade às ações e metas do Grupo Técnico de Gestão, este sob a condução do Coordenador-Geral de 
Recursos Humanos. 

Art. 3º A Comissão constituída por esta Portaria, na unidade setorial do Ministério da Justiça, será integradas pelos 
servidores do Quadro Efetivo: 

a – MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES ESCOBAR BRUSSI, que a presidirá; 

b – HELENIR GUILHERME SILVA, que exercerá a condição de suplente; 

c – DONATILA DE FÁTIMA CARVALHO PEREIRA; 

d – ESPEDITA DE SENA MARTINS SILVÉRIO; 

e – FRANCISCO GOMES DA SILVA. 

Art. 4º A Comissão interna fica encarregada de cadastrar as associações e as cooperativas habilitadas na forma do Decreto 
nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, e de, formal e expressamente, repassar os dados à Coordenação Geral de Logística da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça para os 
regimentais atos de controle e fiscalização do ingresso e saída de pessoas e veículos vinculados ao objeto do supracitado 
Decreto.     

§ 1º  A Comissão interna é a responsável por todos os atos de sensibilização do público alvo desta Portaria, seja articulação 
com os gestores das unidades integrantes da estrutura organização do Ministério, seja na interação com os gestores dos 
contratos de prestação de serviços voltados para o objeto do Decreto Presidencial.  

§ 2º  Os atos, as comprovações e as ações decorrentes dos dispositivos do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, no 
âmbito do Ministério, serão coordenados, fiscalizados e deverão ter o aval da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do 
Ministério da Justiça. 
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Art. 5º A representação do Ministério da Justiça perante o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo, 
criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, terá como Titular e respectivo Suplente a presidência e a suplência da 
Comissão de Coleta Seletiva Solidária do Ministério da Justiça. 

Art. 6º O Grupo Técnico de Gestão, criado no âmbito da Pasta, prestará apoio técnico à Comissão de Coleta Seletiva 
Solidária do Ministério da Justiça, quando provocado. 

Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PORTARIA Nº 133 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas, e na 
forma da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, da Portaria nº 8, de 23 de janeiro de 2001, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e demais normas regulamentares,   

CONSIDERANDO a necessidade de definir os procedimentos operacionais para a aceitação, como estagiários, de alunos 
regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos de ensino médio, de educação profissional de 
nível médio ou de educação especial, e de ensino superior, vinculados à estrutura do ensino público e particular, e os 
critérios a serem observados no planejamento e acompanhamento do Programa de Estágio realizado no âmbito do 
Ministério da Justiça, 

CONSIDERANDO que a unidade gestora de recursos humanos e as unidades administrativas demandantes de estagiários 
devem articular-se com vistas ao adequado tratamento a ser dispensado ao estudante que no Ministério da Justiça, ingressa 
para estagiar, e 

CONSIDERANDO ser necessário ficar expresso os direitos, os deveres e as vedações atinentes ao corpo de estagiários que 
esteja nas unidades administrativas do Ministério da Justiça,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer os procedimentos operacionais adotados pela unidade gestora de recursos humanos para a aceitação, 
como estagiários, de alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos de ensino médio, 
de educação profissional de nível médio ou de educação especial, e de ensino superior, vinculados à estrutura do ensino 
público e particular, e os critérios a serem observados no planejamento e acompanhamento do Programa de Estágio 
realizado no Ministério da Justiça. 

Art. 2º - O estágio de que trata a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, modificada pela Lei nº 8.859, de 23 de março de 
1994, Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982,  Decreto nº 2.080, de 26 de novembro de 1996, Medida Provisória 
2.164-40, de 27 de julho de 1997 e Portaria nº 08, de 23 de janeiro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, tem por objetivo proporcionar aos estagiários regularmente matriculados e com freqüência efetiva em Instituições 
públicas e particulares do ensino regular de nível médio, de educação profissional de nível médio ou escolas de educação 
especial, e de nível superior, complementação educacional e profissional por intermédio de treinamento prático, para 
tornar-se instrumento de integração, de aproveitamento técnico-cultural e científico, e de relacionamento humano. 

§ 1º O estágio, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino e/ou entidade ou agente de integração, e 
controlado, no âmbito do Ministério da Justiça, pela Coordenação Geral de Recursos Humanos, na condição de solicitante, 
será planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos de formação. 

§ 2º  Somente serão aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as atividades, 
programas, planos e projetos desenvolvidos pelo Ministério da Justiça. 

§ 3º  Para a caracterização e definição do estágio curricular é indispensável a celebração de convênio com instituições de 
ensino, entidade ou agente de integração, públicos ou privados, sem fins lucrativos, entre o sistema de ensino e os setores 
de produção, serviços, comunidade e governo. 

§ 4º No convênio de que trata o parágrafo anterior, poderá ser incluída cláusula para custeio das despesas necessárias à 
realização do seu objeto, mediante prestação de contas. 

§ 5º  A realização do estágio curricular não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante 
Termo de Compromisso celebrado entre o estudante e a Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério da 
Justiça, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino, entidade ou agente de integração. 


