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do país, cujo resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto Mulheres da Paz, no âmbito do 
pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$578,24. Não houve pagamento de diárias. 

VANDERLEIA TEREZINHA DE OLIVEIRA, Coalboradora Eventual, em viagem a Brasília, DF, no período de 
15/12/2007 a 17/12/2007, para participar de Oficinas com 20 grupos focais de Mulheres originárias das onze regiões 
metropolitanas mais violentas do país, cujo resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto 
Mulheres da Paz, no âmbito do pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$948,24. Não houve 
pagamento de diárias. 

VANIA DO BOMFIM COSTA, Colaborador Eventual, em viagem a Brasília, DF, no período de 15/12/2007 a 17/12/2007, 
para participar de Oficinas com 20 grupos Focais de Mulheres, originárias das onze regiões metropolitanas mais violentas 
do país, cujos resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto Mulheres da Paz, no âmbito do 
Pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$638,24. Não houve pagamento de diárias. 

VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA', Colaboradora Eventual, em viagem a Brasília,DF, no dia 15/12/2007, para 
participar de Oficinas com 20 grupos focais de Mulheres originárias das onze regiões metropolitanas mais violentas do 
país, cujo resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto Mulheres da Paz, no âmbito do 
pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$1.088,24. Não houve pagamento de diárias. 

VILMA GOMES, Colaboradora Eventual, em viagem a Brasília,DF, no período de 15/12/2007 a 17/12/2007, para 
participar de Oficinas com 20 grupos focais de Mulheres originárias das onze regiões metropolitanas mais violentas do 
país, cujo resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto Mulheres da Paz, no âmbito do 
pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$1.428,24. Não houve pagamento de diárias. 

VIVIVANE CARVALHO DE ARAUJO, Colaborador Eventual, em viagem a Brasília, DF, no período de 15/12/2007 a 
17/12/2007, para participar de Oficinas com 20 grupos focais de Mulheres originárias das onze regiões metropolitanas mais 
violentas do país, cujo resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto Mulheres da Paz, no 
âmbito do pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$1.148,24. Não houve pagamento de diárias. 

WENILDA CARAMURU DOS SANTOS RAMOS, Colaboradora Eventual, em viagem a Brasília, DF, no período de 
15/12/2007 a 17/12/2007, para participar de Oficinas com 20 grupos focais de Mulheres originárias das onze regiões 
metropolitanas mais violentas do país, cujo resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto 
Mulheres da Paz, no âmbito do pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$948,24. Não houve 
pagamento de diárias. 

ZORAIDE AURELI FERNANDES, Colaboradora Eventual, em viagem a Brasília,DF, no período de 15/12/2007 a 
17/12/2007, para participar de Oficinas com 20 grupos Focais de Mulheres, originárias das onze regiões metropolitanas 
mais violentas do país, cujos resultados subsidiarão pesquisa para estabelecer ações e metas do projeto Mulheres da Paz, no 
âmbito do Pronasci. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$638,24. Não houve pagamento de diárias. 

VOLTAR AO INICIO 

SECRETARIA EXECUTIVA – SE 

PORTARIA Nº 1.512  DE  19 DE  DEZEMBRO DE 2007 

Dá nova redação a dispositivos do Anexo da Portaria nº 738, de 7 de julho de 2006, que aprovou a Bolsa Universitária do 
Ministério da Justiça. 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas e na 
forma das Leis nºs 8.112, de 11/12/1990, e 9.527, de 10/12/1997, e do Decreto regulamentar, 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as disposições do Anexo da Portaria nº 738, de 7 de julho de 2006, que 
aprovou a Bolsa Universitária do Ministério da Justiça, e 

CONSIDERANDO que, para orientar e viabilizar a implementação do Programa de Bolsa Universitária se torna 
indispensável deixar consignado que auxílio financeiro será promovido mediante compensação,  

RESOLVE: 

Art. 1º  Adequar e dar nova redação a dispositivos do Anexo da Portaria nº 738, de 7 de julho de 2006, publicada no 
Boletim de Serviço nº 29, dos mesmos dia, mês e ano, renumerando itens, subitens e alíneas, no que couber, com vistas a 

REVOGADO
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orientar e viabilizar a implementação do Programa de Bolsa Universitária do Ministério da Justiça, os quais  passam a 
vigorar com a redação constante do Anexo desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO 

ANEXO DA PORTARIA SE/MJ Nº 1512 /2007 

BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

1. FINALIDADE 

 

2. LEGISLAÇÃO                       Nº                                        DATA                             DOU 

 

3. CARACTERIZAÇÃO 

 

4. CONCEITOS 

 

5. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS 

 

6. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

6.1  

I -......................................................................................................................................................................... 

II – excluído. 

III -:...................................................................................................................................................................... 

IV - ...................................................................................................................................................................... 

V -.......................................................................................................................................................................  

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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7.1 :................................................................................................................................ 

7.2.................................................................................................................................. 

a) preferencialmente os que não possuírem qualquer curso superior, em nível de graduação ou seqüencial de formação 
específica; (NR) 

b) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

c) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

d) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

e) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

f) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

g) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

h) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

     

8. DESISTÊNCIAS, REPROVAÇÕES E SANÇÕES 

9. AUXÍLIO FINANCEIRO 

9.1  O auxílio financeiro concedido ao servidor matriculado em curso superior ocorrerá por meio de reembolso no valor 
máximo de 50% (cinqüenta por cento) do valor pago, incluindo matrícula, devendo o servidor apresentar à Coordenação 
Geral de Recursos Humanos o comprovante do pagamento efetuado até o 8º (oitavo) dia de cada mês, para a compensação. 
(NR) 

10.  CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO 

11.     DAS COMPETÊNCIAS 

12.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

12.2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

12.3 O custeio da Bolsa Universitária de que trata este Anexo decorrerá da Portaria Orçamentária Anual. 

12.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

12.5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

13.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PORTARIA Nº  1.513, DE 19  DE  DEZEMBRO  DE 2007 

Dá nova redação e acrescenta dispositivos à Portaria nº 373, de 15 de março de 2005, que instituiu o Plano Permanente de 
Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Ministério da Justiça - PPCD, e dá outras providências. 
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O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,  no uso das atribuições que lhe foram delegadas e na 
forma das Leis nºs 8.112, de 11/12/1990, e 9.527, de 10/12/1997, e do Decreto nº 5.707, de 23/02/2006, 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as disposições da Portaria nº 373, de 15 de março de 2005, que instituiu o 
Plano Permanente de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Ministério da Justiça – PPCD, e 

CONSIDERANDO que, para orientar e disciplinar uma Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, as 
instruções normativas internas devem ser atualizadas à luz dos regulamentos vigentes,  

RESOLVE: 

Art. 1º  Adequar e acrescentar dispositivos na Portaria nº 373, de 15 de março de 2005, publicada no Boletim de Serviço nº 
11, dos mesmos dia, mês e ano, renumerando itens e subitens, no que couber, à luz da regulamentação prevista no Decreto 
nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no Diário Oficial da União de 24 subseqüente, que passam a vigorar com a 
redação constante do Anexo desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 ANEXO  

PLANO PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA – PPCD/MJ  (NR) 

1. FINALIDADE 

Implementar a Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal e o acesso dos servidores em exercício nas Unidades 
do Ministério da Justiça a ações voltadas à ampliação do campo cognitivo, ao aprimoramento das atitudes e ao 
desenvolvimento de habilidades, no interesse da Administração, por meio do Plano Permanente de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoal. (NR) 

2. LEGISLAÇÃO                       Nº                                        DATA                             DOU 

Lei                                            8.112                                     10/11/90                         12/12/90 

Lei          9.527             10/12/97         11/12/97 

Decreto                                    5.707                                    23/02/2006                    24/02/2006 

3. OBJETIVO 

O Plano Permanente de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal do Ministério da Justiça -PPCD/MJ objetiva: (NR) 

4. CARACTERIZAÇÃO 

4.1 Das Áreas de Conhecimento e Duração das Ações 

4.1.1 A capacitação e o desenvolvimento de pessoal, para efeitos deste PPCD, se definem como ações de 
desenvolvimento e compreendem as seguintes áreas de conhecimento: (NR) 

4.1.2.1As ações de desenvolvimento referidas neste subitem classificam-se, de acordo com a sua natureza, em cinco 
programas: (NR) 

a) Integração:  processo de socialização dos servidores, visando à consolidação da    cultura institucional e melhoria da 
qualidade de vida; (NR) 
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 6. DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

6.1    Às Unidades do Ministério da Justiça compete: 

II – formalizar o encaminhamento das informações para o Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC com 
vistas à elaboração do Plano Anual de Capacitação - PAC, de modo a possibilitar o acesso de todos os servidores a uma 
oportunidade de capacitação anual, nos termos do Decreto nº 5.707/2006, observadas as orientações estratégicas do 
Ministério da Justiça e as diretrizes de capacitação e desenvolvimento estabelecidas pela Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração; (NR) 

6.3      À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compete: 

   II – aprovar o Plano Anual de Capacitação – PAC e submetê-lo à homologação do Secretário-Executivo do MJ, nos 
termos do Decreto nº 5.707/2006; (NR) 

6.4      À Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH compete: 

I – realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação - LNC, observadas as diretrizes estabelecidas pela 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração e a legislação vigente, de modo a possibilitar o acesso de todos 
os servidores a uma oportunidade de capacitação anual; (NR) 

8. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

8.2.2 Na forma do artigo 9º do Decreto nº 5.707, de 2006, somente serão autorizados os afastamentos para eventos de 
capacitação regularmente instituídos quando o horário do evento de capacitação não inviabilizar o cumprimento da jornada 
semanal do servidor. (NR)  

9. DA LICENÇA DE CAPACITAÇÃO 

9.1   A concessão da licença para capacitação prevista no art. 87 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela lei 9.527/97, e 
no Decreto nº 5.707/2006, tem como objetivo permitir que o servidor adquira conhecimentos desejáveis em sua área de 
atuação profissional podendo ser custeada pela Administração. (NR) 

9.2  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade 
onde se encontrar em exercício licença remunerada, por até 3 (três) meses, para participar de  ação de capacitação. (NR) 

9.3  A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para elaboração de dissertação de mestrado ou tese de 
doutorado, cujo objeto seja compatível com o Plano Anual de Capacitação do Ministério da Justiça. (NR) 

9.4     A licença para capacitação poderá ser parcelada de acordo com a duração do evento, não podendo a menor parcela 
ser inferior a 30 (trinta) dias. (NR) 

9.5   Não poderá ocorrer nova liberação por período inferior a 3 (três) meses  a contar da data do término do evento. (NR) 

9.6  A solicitação de licença para capacitação será formalizada pelo servidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
do seu início da ação, salvo motivo de força maior, devidamente justificada, e enviada à Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos do Ministério da Justiça, com anuência do dirigente do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício. 
(NR) 

9.7   O servidor requisitado, observado o disposto no subitem 9.2, deverá dar conhecimento do requerimento para 
concessão da licença para capacitação também ao seu órgão de origem, após prévia manifestação do órgão cessionário. 
(NR) 

9.8    A solicitação deverá ser instruída com os seguintes documentos: (NR) 

a) conteúdo programático expedido pela instituição promotora do evento, carga horária e período de realização; e (NR)  
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b) justificativa, quanto à relevância da capacitação pretendida pelo servidor e as metas institucionais daquela unidade. (NR) 

9.9   Após análise do requerimento e da documentação instrutória, a CGRH providenciará o encaminhamento da 
solicitação ao dirigente máximo do órgão ou da entidade para deliberação. (NR)  

 12.   DA DESISTÊNCIA, REPROVAÇÃO E SANÇÕES (NR) 

12.4 Ao servidor que, quando solicitado pela CGRH, não apresentar o Relatório de Participante e/ou Certificado de 
conclusão, na forma do inciso IV do subitem 6.5, fica impedido de participar de ações previstas neste Plano, sujeitando-se, 
ainda, às sanções disciplinares cabíveis.(NR) 

13.   DISPOSIÇÕES GERAIS (NR) 

13.1.1 É da competência da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, a deliberação sobre o 
disposto no subitem 13.1, cabendo à área solicitante apresentar projeto devidamente justificado, com a anuência do 
respectivo dirigente, e ouvida a área financeira sobre a disponibilidade de recursos. (NR) 

 

13.6 A Coordenação-Geral de Recursos Humanos é responsável pela permanente atualização deste PPCD, em articulação 
com a Coordenação-Geral de Modernização Administrativa da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração. (NR) 

PORTARIA Nº  1493 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso VIII do art. 1º da Portaria GM nº 145, de 26 de janeiro de 2004, e tendo em vista o disposto no art. 143 e seguintes 
do Título V da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria SE-MJ nº 1.412, de 30 de novembro de 2007, publicada no Boletim de Serviço do 
Ministério da Justiça nº 52/2007. 

Art. 2º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.  

SYLVIO DE ANDRADE JÚNIOR. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

EM, 19 DE DEZEMBRO DE 2007  

 No- Ref.: PROCESSO no 23121.001560/93-92. INTERESSADO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/Secretaria Executiva. 
ASSUNTO: Sindicância Administrativa. DECISÃO: Determino a instauração de sindicância administrativa, no prazo de 
10 dias, para apurar as irregularidades apontadas, pelas razões de fato e fundamentos de direito aduzidos na Nota CJ/CAD 
no 067/2007/JSO e nos Despachos CAD no 359/07 e CGPJD no 669/07 da Consultoria Jurídica, que adoto. 

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO. 

CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

DEZEMBRO/2007  

RAFAEL RODRIGUES MOREIRA, Membro de Comissão de Sindicância - SE, em viagem a Brasília - DF, no período de 
18/12/2007 a 21/12/2007, para dar continuidade aos trabalhos da CPAD. Passagens do tipo classe econômica, no valor total 
de R$444,92, e 3,5 diária(s), no valor total de R$409,71. 

VOLTAR AO INICIO 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SPOA 




