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Levantamento de informações sobre participação

dos MPs nas receitas judiciais e extrajudiciais

além de arrecadação de receitas próprias.

Apresentação de modelos de participação em

custas e emolumentos de MPs, com comparativos.

Recife - 2019

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos



A realização do presente diagnóstico faz parte das iniciativas
estratégicas previstas no Plano Diretor 2016-2019, voltadas a
ampliação de captação de recursos e buscar a participação de MPs nas
receitas judiciais e extrajudiciais.

O estudo foi conduzido pelo Comitê de Políticas de Gestão
Orçamentárias CPGO e o GT Captação de Recursos com o apoio da
Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP.

O presente trabalho tem com objetivo levantar informações sobre
captação de recursos dos Ministérios Públicos com o intuito de
disseminar boas práticas e subsidiar proposta de implantação de
ações voltadas ao incremento dos recursos orçamentários dos
Ministérios Púbicos para financiamento de projetos e iniciativas.

APRESENTAÇÃO

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos



O público alvo do levantamento é formado por todas as 30 (trinta)
unidades do Ministério Público da União e dos Estados. Enviaram as
informações solicitadas, 19 (dezenove) Ministérios Públicos:

PARTICIPANTES

Unidades respondentes:

MPDFT MP/MA MP/RJ

MP/AM MP/MG MP/RO

MP/AP MP/MT MP/RS

MP/BA MP/MS MP/SE

MP/CE MP/PA MP/TO

MP/ES MP/PE

MP/GO MP/PI

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos



⮚ Foram solicitados, por meio de questionário, dados relativos a
receitas de arrecadação própria, participação nas custas judiciais e
extrajudiciais, emolumentos, procedimentos extrajudiciais e outras
fontes de recursos. O questionário foi elaborado pelo Grupo de
Trabalho instituído através da Portaria Nº 10 CNMP-CPE, de 12 de
novembro de 2018, sendo encaminhado aos Ministérios Públicos pela
Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP.

⮚As fases do trabalho compreenderam: levantamento dos dados,
tabulação das informações, preparação e apresentação das
informações e interpretação e análise dos dados coletados.

⮚A Gerência de Estatística do MPPE deu suporte na tabulação,
preparação e apresentação das informações.

METODOLOGIA

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos



A instituição tem Receita de Arrecadação
Própria?

• Dos 16 (dezesseis) MPs com

arrecadação de receita própria,

05 (cinco) tem participação nas

custas e emolumentos

• MPPE, MPAP e MPRO,

informaram receita de cessão de

direitos de operacionalização da

folha

• MPCE e MPMG arrecadam

receitas decorrentes de multas

previstas pela Legislação dos

Direitos Difusos. Em 2018 Minas

Gerais arrecadou mais de R$

30.000.000, sendo R$

20.000.000 multas aplicadas

pelo PROCON.

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos

SIM
84% (16)

NÃO
16% (3) 



A arrecadação de cada receita é realizada
através de sistema próprio?

Dos que não usam sistema próprio,

a arrecadação é realizada através

de boleto ou depósito bancário,

GRU, sistema financeiro do estado

ou sistema de arrecadação do

judiciário.

SIM
21% (4)

NÃO
79% (15) 
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MP’s com participação nas custas e emolumentos,
dentre os MP’s com arrecadação própria:

MP
CUSTAS E EMOLUMENTOS

2016 2017 2018

CE - 14.832.187,94 20.532.764,46 

ES 13.816.673,36 14.067.213,30 14.344.983,41 

GO 11.419.083,70 18.561.588,53 19.479.040,19 

MS 24.582.513,91 24.649.511,37 25.693.380,46 

RO 2.026.437,85 7.093.352,65 7.558.403,41 

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos

SIM
26% (5)

NÃO
74% (14) 



Comparativo Modelo SC X Modelo MS

Pontos Principais MPSC MPMS

Origem do recursos

Lei nº 8.067, de 17 de setembro de 
1990, cria Fundo de 

Reaparelhamento da Justiça   FRJ, 
(os recursos arrecadados são 

divididos entre o  Poder Judiciário, o 
Ministério Público, as unidades 

prisionais e os estabelecimentos 
destinados a atendimento da política 
de proteção aos direitos da Criança e 

do Adolescente.)

Lei  nº 4.633, de 24 de dezembro de  
2014 - fixa participação nas custas 
judiciais e serviços notariais e de 

registro, como receita para o Fundo 
Especial de Apoio e Desenvolvimento 
do Ministério Público (FEADMP/MS). 
Houve aumento de 1 (uma) UFERMS 

nas custas e  10% (dez por cento) 
sobre todos os atos praticados pelos 

Serviços Notariais e de Registros, para 
serem repassados ao MP.

Forma de arrecadação Através do Sistema utilizado pelo TJ Através do sistema utilizado pelo TJ

Controle e fiscalização Poder Judiciário Poder Judiciário

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos



Comparativo entre Valores Arrecadados

TJPE X Modelo MPSC (estimativa)

1 Excluindo outros recursos conforme leis especificas

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos

Modelo Atual

TJPE   Poder Executivo  MPPE Defensoria Pública

60% 20% 10% 10%

2015 150.282.751,90 90.169.651,14 30.056.550,38 15.028.275,19 15.028.275,19

2016 164.914.630,86 98.948.778,51 32.982.926,17 16.491.463,08 16.491.463,08

2017 172.890.941,00    103.734.564,60   34.578.188,20  17.289.094,10    17.289.094,10       

2018 253.855.431,67    152.313.259,00   50.771.086,33  25.385.543,17    15.231.325,90       

 Ano

Modelo proposto com base no Estado de Santa Catarina

Valor Arrecadado 

TJPE 1



Comparativo entre Valores Arrecadados 

TJPE X Modelo MPMS (estimativa)

1 Excluindo outros recursos conforme leis especificas

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária - GT Captação de Recursos

Ano Valor Arrecadado TJPE
TJPE   MPPE

90% 10%

2015 150.282.751,90 135.254.476,71 15.028.275,19 

2016 164.914.630,86 148.423.167,77 16.491.463,08 

2017 172.890.941,00 155.601.846,90 17.289.094,10 

2018 253.855.431,67 228.469.888,50 25.385.543,17 



Impacto da variação de despesas de pessoal na RGF

Obs: Duas unidades não informaram a projeção para 2019.
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Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do MP/SC (FERMP) – Captação de recursos decorrentes de
custas de cartórios judiciais; atos e serviços forenses, notariais e registrais; e taxa judiciária.

Fábio Strecker
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ORIGEM DO FERMP

➔ Lei n. 8.067, de 17 de setembro de 1990  

➔ criou, Fundo de Reaparelhamento do 

Judiciário (FRJ)

➔ não previa repasse de recursos ao
Ministério Público, tampouco, a 
participação de representante do MP no 
Conselho de Administração, somente do TJ 
e da OAB.



ORIGEM DO FERMP

Constituição Federal:

Art. 127. O Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 



ORIGEM DO FERMP

➔ Lei n. 8.362, de 10 de outubro de 1991

➔ renomeou o FRJ para Fundo de 
Reaparelhamento da Justiça

➔ passou a prever que o MP teria um 
representante no Conselho, indicado
pelo Procurador Geral de Justiça.



➔ construção, ampliação e reforma de prédios

➔ aquisição de equipamentos e veículos

utilitários

➔ serviços de informática

➔manutenção e conservação de edificações

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
DO FRJ



ORIGEM DO FERMP

➔ Lei Complementar n. 188, de 30 de 
dezembro de 1999

➔ passou a prever que o FRJ tem por
finalidade, também, o fortalecimento
de recursos financeiros destinados ao
reequipamento físico e tecnológico do 
Ministério Público



➔ Lei Complementar n. 188, de 1999

Art. 2º ...

§ 4º Consideram-se receitas do FRJ, originárias dos 

atos e serviços notariais e registrais, aquelas 

constituídas de recursos oriundos de cálculo incidente à 

razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do 

ato ou serviço. 

FONTE DE
RECURSOS DO FRJ



ORIGEM DO FERMP

➔ Lei Complementar n. 237, de 18 de dezembro de 
2002

➔ criou o Fundo Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Ministério Público (FERMP)

➔ orçamento próprio
➔ administrado por Conselho composto por 5 

membros: 3 do Ministério Público, 1 representante
do Poder Judiciário e 1 representante da OAB/SC



RECEITAS DO FERMP

➔ repasse mensal de 20% dos recursos apurados
pelo FRJ em decorrência das seguintes receitas:

I – custas de cartórios judiciais oficializados, 
obedecidas as tabelas do regimento de custas, 
deduzidos os repasses previstos em lei;



II – provenientes dos atos e serviços forenses, notariais e 
registrais a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº 
217, de 2001, deduzidos os repasses destinados à 
construção, recuperação e manutenção das unidades
prisionais, através do Fundo Penitenciário do Estado de Santa 
Catarina – FUPESC -, e à construção, recuperação e 
manutenção dos estabelecimentos de proteção aos direitos
da criança e do adolescente de responsabilidade do Estado 
de Santa Catarina; e

III – taxa judiciária.

RECEITAS DO FERMP



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
DO FERMP

I – elaboração e execução de planos, programas e projetos;

II – realização das reformas quando restritas aos espaços
físicos ocupados pelo Ministério Público;

III – aquisição de equipamentos, mobiliário, veículos
utilitários e outros materiais;

IV – implementação e manutenção dos serviços de 
informática;



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
DO FERMP

V - manutenção e conservação dos espaços físicos
ocupados pelo Ministério Público;

VI – contratação de estagiários;
VII – capacitação de recursos humanos;
VIII – aquisição, construção e, ampliação de prédios, 

quando destinados ao uso exclusivo do Ministério
Público; e

IX - contratação de estagiários do MP-Residência.



RESSALVAS – PARTICIPAÇÃO DO 
MP NOS RECURSOS DO FRJ

Lei complementar n. 237, de 2002:
Art. 7º ...
§ 2º A construção, ampliação e reforma global dos espaços
físicos destinados ao Ministério Público nos conjuntos
arquitetônicos dos fóruns das comarcas, quando de obras
de iniciativa do Poder Judiciário, continuarão à conta do 
Fundo de Reaparelhamento da Justiça, ressalvado o 
disposto no inciso II do parágrafo anterior, observando:



RESSALVAS – PARTICIPAÇÃO DO 
MP NOS RECURSOS DO FRJ

I – no exercício financeiro e orçamentário de 2003, o 
custeio das obras será integralmente suportado pelo
Fundo de Reaparelhamento da Justiça – FRJ; e

II – a partir do exercício financeiro e orçamentário de 
2004, o Fundo Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Ministério Público participará:



RESSALVAS – PARTICIPAÇÃO DO 
MP NOS RECURSOS DO FRJ

• a) nas reformas globais dos fóruns das comarcas, 
dos custos da obra na proporção das áreas
ocupadas pelo Ministério Público, limitado em
20% (vinte por cento) de seu valor; e

• b) nas ampliações dos fóruns das comarcas, dos 
custos proporcionais ao acréscimo de área física
destinada ao Ministério Público.



REGULAMENTAÇÃO NO MPSC

➔ Ato n. 061/2003/MP, que instituiu
instruções para a administração, a 
contabilização e a fiscalização do 
Fundo.



RECURSOS DO FERMP

Anos Orçado Realizado %

2016 39.183.598,00 47.573.951,73 121%

2017 53.411.865,00 41.219.055,04 77%

2018 42.210.495,00 38.032.251,90 90%

2019 40.386.064,00 13.477.429,09 33%

Totais 175.192.022,00 140.302.687,76 80%

Fonte: Portal da Transparencia MPSC















Institucionalização e gestão de Fundo de Aparelhamento e Desenvolvimento Institucional - Experiência com
arrecadação de receitas de custas e emolumentos.

Kalhil Pereira França 
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Transferências Voluntárias enquanto mecanismo de aperfeiçoamento da atuação finalística do Ministério Público.

Adriana Cristina Dullius
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FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Criado pela Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e regulamentado pela Lei

n.º 9.008/95, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), vinculado ao Ministério

da Justiça e da Segurança Pública e à Secretaria Nacional do Consumidor, tem como

missão a defesa e a recomposição de danos causados a direitos difusos e coletivos

nelas elencados.

Trata-se de fundo que nasceu para o cumprimento de finalidade específica,

uma vez que as receitas que o compõem, oriundas de processos - judiciais ou

administrativos - iniciados quando constatada a lesão a direito difuso ou coletivo,

devem ser empregadas em projetos que previnam ou recomponham, sobretudo,

danos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e artístico, ao consumidor, à ordem

econômica, ao trabalhador, às pessoas idosas ou portadoras de deficiências e ao

patrimônio público e social. Assim, somente podem ser financiadas pelo FDD

projetos que tenham relação com as matérias que podem ser objeto de ação civil

pública, de acordo com o rol constante do art. 1º da Lei n.º 7.347/85.



LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº
12.529, de 2011).

l - ao meio-ambiente;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de
1990)

V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Incluído pela Lei
nº 12.966, de 2014)

VIII – ao patrimônio público e social. (Incluído pela Lei nº 13.004, de 2014)
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BASE NORMATIVA

Lei nº 7347/1985

Lei n.º 8.078/1990

Lei n.º 9.008/1995
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ESCOLHA DOS PROJETOS  

O órgão responsável pela escolha dos projetos que serão objeto de investimento pelo

FDD é o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD). Trata-

se de órgão colegiado, composto por 10 (dez) membros, que conta com a seguinte

composição (art. 2º da Lei 9.008/1995):

I - um representante da Secretaria de Direito Econômico (atual SENACON) do 
Ministério da Justiça, que o presidirá;

II - um representante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal;

III - um representante do Ministério da Cultura (atual Ministério da Cidadania);
IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância 

sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia);
VI - um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE;
VII - um representante do Ministério Público Federal;
VIII - três representantes de entidades civis que atendam aos pressupostos 

dos incisos I e II do art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985.
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Eixos temáticos

Os Eixos Temáticos são definidos pelo CFDD e correspondem às políticas

públicas que tais gestores entendem que devem ser financiadas pelo Fundo.

Portanto, ainda que não exista uma restrição legal a apresentação de projetos que

visem à proteção de outros direitos difusos, a seleção dos projetos segue as

diretrizes firmadas historicamente pelo CFDD.

Atualmente, são consagrados cinco eixo temáticos, a saber:

I – Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio

ambiente;

II – Proteção e defesa do consumidor;

III – Promoção e defesa da concorrência;

IV – Patrimônio cultural brasileiro;

V – Outros direitos difusos e coletivos.
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LINHAS TEMÁTICAS

As Linhas Temáticas igualmente são definidas pelo CFDD e correspondem aos

temas, dentro dos Eixos Temáticos, considerados particularmente relevantes para a

escolha das políticas públicas que devem ser priorizadas pelo FDD.

Em relação ao Eixo Temático “Outros Direitos Difusos e Coletivos”, foram

definidas as seguintes Linhas Temáticas:

a) Igualdade racial;

b) Acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência;

c) Proteção e inclusão de vulneráveis;

d) Acessibilidade e inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social;

e) Igualdade de gênero;

f) Prevenção e combate à violência contra a mulher;

g) Projetos de natureza trabalhista; e

h) Patrimônio público e probidade administrativa.
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QUEM PODE APRESENTAR PROJETOS 

Periodicamente, é dada possibilidade para que entes públicos federais,

estaduais, municipais e organizações da sociedade civil encaminhem projetos para

análise do CFDD, devendo ser respeitados os critérios estabelecidos para

apresentação do plano de trabalho, com o envio de todas as informações e

documentos exigidos.

É importante ressaltar que a seleção leva em conta as particularidades

previstas na legislação para cada proponente, com divulgação pública das regras

aplicáveis. Além disso, a modalidade de transferência voluntária do recurso (termo

de execução descentralizada, convênio, contrato de repasse ou contrato de

fomento) é escolhida de acordo com o ente para quem é disponibilizado o recurso

e o objeto do projeto (a Portaria Interministerial n.º 424/2016 veda a realização de

convênio entre o FDD, que faz parte da Administração Direta Federal, e ente

estadual ou municipal que tenha por objeto a realização de obras).
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INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR 
DOS PROJETOS

Os planos de trabalho apresentados ao FDD devem conter todas as
informações inerentes a qualquer desenvolvimento de projeto. Por
se tratar de aplicação de recurso público, o norteamento para
avaliação segue os preceitos do art. 116 da Lei de Licitações, que
conta com a seguinte redação:
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o
qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios
para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
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Deve-se atentar para alguns aspectos relevantes:

- Na justificativa, devem ser indicados, de forma objetiva e fundamentada, os

beneficiários diretos e indiretos pela implementação do projeto. Além disso,

devem ser apontados os problemas que se busca resolver, os resultados esperados

e o enquadramento ao eixo temático/linha temática;

- Os valores dos itens de despesa devem estar de acordo com os valores de

mercado e justificados no projeto, por meio de tomada de preço ou, em se

tratando de ente federal, por qualquer outro mecanismo hábil a demonstrar sua

adequação;

- As aquisições/contratações devem estar diretamente relacionadas ao objeto e

devem ser necessárias para que se atinja os resultados almejados;

- O cronograma físico, composto por metas e etapas, deve ser mensurável e realista;

- O projeto deve produzir resultado que perdure após o encerramento do aporte de

recursos pelo FDD. No caso de aquisição de bens duráveis ou construção/reforma

de imóvel, deve ser indicada a fonte de recursos que será utilizada para a

continuidade do projeto.
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Desafios e Oportunidades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.

Alessandra Nilo 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no 
Brasil

Desafios  e  Oportunidades para Fomentar 

Recursos e Parcerias

Alessandra Nilo| Coordenadora Geral da Gestos
Co-facilitadora |  GT DA SOCIEDADE CIVIL PARA A AGENDA 2030

63



64



GRUPO DE TRABALHO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA 
AGENDA 2030
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Quadro de Resultados

ODS

Implementação
Parcerias Globais para o Des. Sustentável

Meios de Implementação (MoIs)

Seguimento & Revisão

Visão
& 

Princípios

Estrutura Resolução A/RES/70/1: Transformando Nosso
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
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Visão
& 

Princípios

“Não Deixar Ninguém
para Trás”

67



Quadro de Resultados

68



3.9 

Produtos

químicos

perigosos e 

poluição

3.1 

Redução de 

mortalidade

Materna

3.2 Fim de 

mortes

evitáveis

3.3 Acabar

com a 

epidemia

de AIDS, 

TB, etc

3.4 

Mortalidade

por doenças

não-

comunicáveis

3.5 Uso e 

abuso de 

substância

s

3.8 

Cobertura

Universal 

de Saúde

3.7 Acesso

a Saúde

Sexuai e 

Reprodutiv

a

3.6 

Acidentes

em

Estradas

ODS 3: 

Garantir vidas

saudáveis e 

promover bem-

estar em todas

as idades. 

1.3 

Sistemas e 

medidas de 

protecção

social

2.5 manter

os

ecossistem

as

13.1 

adaptação a 

riscos

relacionado

s com o 

clima

5.6 Acesso

a sexual e 

da saúde

reprodutiva

& direitos

Goal 6 

Gestão

sustentável

da água e 

saneamento

11.2 

Melhorar a 

segurança

rodoviária

para todos

5.3 Eliminar

a mutilação

genital 

feminina e 

casamentos

de crianças

16.1 Reduzir

todas as 

formas de 

violência e 

de mortes

relacionada

s

ODS 3

ODS 3 – Saúde Saúde como meta em outros ODS
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Rede Interligada Muda Paradigmas da Gestão
Pública
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IMPLEMENTAÇÃO

Estrutura de Governança
Meios de Implementação

Alinhar Políticas Públicas e 
Serviços

Alinhar Orçamentos

SEGUIMENTO & 
REVISÃO 

Dados Desagregados

Promoção e Disseminação

Fórum Político de Alto Nível –

HLPF/ Fóruns Regionais/ONU
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Agenda 2030:  uma boa prática que ganha o mundo

Negociação 201/2015;  envolveu mais de  7 milhões de pessoa maior processo 
consultivo da ONU. 

• Articula agendas estratégicas – social, econômico e ambiental
• Abordagem indivisível de direitos
• Articula campo e cidade; muda padrões de produção e consumo
• Harmoniza políticas,  instrumentos, indicadores e orçamento
• Sustentabilidade, bens públicos, com metas p/ eliminar desigualdades
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ODS 1. Acabar com a pobreza, em todos os lugares 
(CF/88, art. 3º, inciso III)

ODS 2. Fome, segurança alimentar, nutrição e 
agricultura sustentável - CF/88, art. 6º (alimentação); 
Lei 11.346/2006 

Decreto 7.272/2010 (segurança alimentar); Lei 8.171/ 
1991, art. 3º, incisos III e IV (agricultura sustentável)

ODS 3. vida saudáve , bem-estar– CF/88, art. 3º, inciso 
IV (bem-estar); CF/88, art.6º (saúde)

ODS 4. Educação inclusiva, equitativa, de qualidade  
CF/88, art. 6º (educação)

ODS 5. Igualdade de gênero –CF/88, art. 3º, inciso IV

ODS 6. Disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento – Lei 9.433/1997, art. 2º (água); Lei 
11.445/2007, art. 2º (saneamento)

ODS 7   Acesso confiável, sustentável, preço acessível à 
energia – Lei 10.438/2002 e suas alterações (energia)

ODS 8. Crescimento econômico sustentado, inclusivo, 
emprego pleno e produtivo, trabalho decente – CF/88, 
art. 1º, inc. IV, art. 6º e 7º (trabalho)

ODS 9. Infraestruturas resilientes,
industrialização inclusiva e sustentável, inovação
Lei 10.257/2001, art. 2º, inc. I (cidades
sustentáveis); CF/88, art. 218 (inovação)

ODS 10. Desigualdades – CF/88, art. 3º, inciso III 
(desigualdades sociais e regionais); CF/88, art. 
4º, incisos V e IX (desigualdades entre países)

ODS 11. Ccidades e assentamentos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis –
CF/88, art. 6º (segurança); Lei 10.257/2001, art.
2º, inc. I (cidades sustentáveis)

ODS 12. Produção e de consumo sustentáveis -
CF/88, art. 225 (meio ambiente); Processo de
Marrakesh (produção e consumo sustentáveis)- o 
Brasil aderiu em 2007

ODS 13. Urgente combater mudança climática e 
seus impactos – Convenção Quadro da ONU 
(UNFCCC), ratificada pelo Brasil em 1994

ODS 14. Conservação e uso oceanos, mares, 
recursos marinhos - CF/88, art. 225 (<A); 
Convenção da ONU sobre Direito do Mar, 
ratificada em 1988.

Agenda 2030:  uma Agenda Nacional, do Estado Brasileiro
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ODS 15. Proteger, recuperar e promover o uso

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de

forma sustentável as florestas, combater a

desertificação, deter e reverter a degradação da

terra e deter a perda de biodiversidade

CF/88, art. 225 (meio ambiente); Convenção das

Nações Unidas sobre Diversidade Biológica,

ratificada pelo Brasil em 1994; Convenção das

Nações Unidas para o Combate à Desertificação

e Mitigação dos Efeitos da Seca, ratificada pelo

Brasil em 1997

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e

inclusivas para o desenvolvimento sustentável,

proporcionar o acesso à justiça para todos e

construir instituições eficazes, responsáveis e

inclusivas em todos os níveis

CF/88, art. 3º, inciso I

Fonte: TCU

… a implementação dos 17 ODS e 
das metas correlatas requer uma
abordagem integrada de governo
(‘whole-of-government 
approach’ ), com foco na
coordenação e na coerência
das políticas públicas, bem como
na mobilização, no uso e na
alocação efetiva de todos os
recursos disponíveis – públicos, 
privados, nacionais e 
internacionais. 

UMA AGENDA NACIONAL, de ESTADO
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Agenda 2030 – Fundamental  para Mobilizar Parcerias e Recursos

Ganha força entre o público e nos três principais setores:
• negócios
• non profit/OSC, 
• governos/poderes públicos – ODS no coração de suas estratégias de impacto. 



Canadá 41% das empresas incluindo os ODS nos seus business plan
(Price Waterhouse Coopers) 

As maiores filantrópicas dos EUA e Canadá criaram a SDG Philanthropy Platform. 
Estimativa conservadora: aportarão $364 bilhões aos ODS

Cooperação da União Européia, no Brasil e no Mundo
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• …. O governo Federal trava uma guerra

contra os ODS

Mas, enquanto isso, no Brasil... 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no 
Brasil

Desafios  e  Oportunidades para Fomentar 

Recursos e Parcerias

Alessandra Nilo| Coordenadora Geral da Gestos
Co-facilitadora |  GT DA SOCIEDADE CIVIL PARA A AGENDA 2030

Decreto nº 8.892/2016

Estutura de Governança Sob Ameaça
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PRODUTOS / RESULTADOS 

Plano de Ação da CNDOS 2017-2019, com cinco grandes eixos 
estratégicos, que traduzem os principais desafios que estão 
postos à Comissão para ancorar a Agenda 2030 no território 
nacional, no mandato que lhe compete.

Eixo 1 – Gestão e Governança da CNODS; 

Eixo 2 – Disseminação da Agenda 2030;

Eixo 3 – Internalização da Agenda 2030;

Eixo 4 – Territorialização (Interiorização); e

Eixo 5 – Acompanhamento e Monitoramento.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

- Relatório Nacional Voluntário sobre os ODS: Foro Político de Alto Nível da ONU 
(HLPF 2017)

- Criação das Câmaras Temáticas: 
• Parcerias e Meios de Implementação;
• Acompanhamento da Agenda 2030;
• Integração de Políticas Públicas;
• Desenvolvimento Territorial e Regional; 

- Mapeamento dos atributos do PPA 2016-2019 do Governo Federal e sua 
relação com as Metas ODS - Agenda SIOP - PPA Cidadão: coordenada pela 
SEGOV e realizada em parceria com o Ministério do Planejamento, integrando 
29 Ministérios e Secretarias Nacionais. (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento)

- Adequação das metas e indicadores nacional: SEGOV, IBGE e IPEA
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PRINCIPAIS RESULTADOS

- Fortalecimento da imagem institucional do Governo Brasileiro

- Criação das Comissões Subnacionais

• MARANHÃO DECRETO Nº 33.115, de 17/07/2017
• RG DO NORTE DECRETO Nº 28.237, de 30/07/2018
• PERNAMBUC DECRETO 45.811 , de 05/04/2018
• SÃO PAULO DECRETO 63.792, de 09/11/2018 
• GOIÁS DECRETO  Nº 9.266, de 12/07/2018
• DF                             DECRETO Nº 39.322, de  04/09/2018
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PRINCIPAIS RESULTADOS

- Plano de Disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- Criação da Plataforma Digital para os ODS:  instituída pelo IBGE

- Prêmio Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
Prêmio ODS Brasil: Decreto nº 9.295/2018, 1ª Edição no dia 13/12/2018, 
no Palácio do Planalto/  premiou 39 práticas. 

- - Acórdão do Tribunal de Contas da União: prestação de contas ao TCU 
por meio do Acordão 1968/2017-TCU-Plenário, apreciou o processo de 
Relatório de Auditoria TC 028.938/2016-0; trata da preparação do 
governo federal para implementar a Agenda 2030 no Brasil. 
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EM  2018

 Tribunal de Contas da União alinhados aos ODS

 Rede de Universidades ODS 

 Redes da Sociedade Civil já engajadas e atuando

 SEBRAE – cartilhas de sustentabilidade para cadeias de valor de 
pequenas e médias empresas;

 Ministério da Economia inicia novos projetos de mobilização do mercado 
de capital (Títulos Verdes e o LAB, Laboratório de Inovação Financeira)

 Ministério do Planejamento alinhou PPA e LOA à Agenda 2030;

 FEBRABAN inicia monitoramento de financiamento  “economia verde”.

 ODS incluído na Agenda de Transição para 2019-2022

EM 2019
Com a publicação do Decreto 9.757/2019 que revoga a atuação de todas as 
Comissões não previstas por Lei a CNODS será extinta ou recriada.
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O desafio, claro, não é recente....

• Crise da economia mundial X liquidez e riqueza;

• Sistema financeiro recuperado, super liquidez + US$ 
11.8 tri

Déficit público global > 43% : US$ 247.1 trilhões
+ desigualdades > financeirização. 

Tudo ‘justifica’ cortes em investimentos
públicos

• Acumulação e concentração econômica;

• Fascismo, nacionalismo, autoritarismo. 

• Guerra ao multilateralismo e aos Direitos. 

• Contexto geopolítico + tensionado

• Desigualdades e pobreza crescem na ALC – e 
gravemente no Brasil
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Contexto Nacional desafiador

(Fonte: Banco Central do Brasil: 2019).

Dívida Pública Bruta e Líquida (%PIB) Reservas Internacionais (Bilhões USD)
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Contexto nacional desafiador

(Fonte: MDIC e Banco Central do Brasil: 2019).
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O Desafio, claro, não é recente....

Lei 13.465, 11/07/2017 – “MP da grilagem”, consolida invasões em terras 
públicas na Amazônia;

Lei 13.306, de 4/07/2016,  muda o ECA e reduz o alcance do atendimento na 
educação infantil;

Lei 13.467 – 28/07/2017, Reforma Trabalhista;

Lei 13.341, 29/09/2016 – extingue todos os ministérios de agenda 
transversal (SEPPIR, Secretaria de Políticas para Mulheres, MDA);

EC 95 15/12/2016, limita reajustes nos recursos público federal (incluindo 
gastos sociais)

87



Mas o desafio, em 2019 é muito maior e complexo:

 Ataques aos DhESCA e à CF.
 Quebra do princípio de Estado Laico

 Criminalização de OSC e Movimentos Sociais

 Ação politica = ataque à Política de Participação Social;
 Bloqueio de recursos econômicos estratégicos
Associação com ilícitos penais e políticos

• Intensifica o conflito distributivo. mercados mais desregulados, 
isenções contrárias aos ODS, tributação regressiva…

• Guerra contra evidências, produção de dados
• Redirecionamento radical da política externa e ambiental
• Intensifica conflitos entre os poderes da República
• 145 decretos presidenciais
• Alimenta disputas acirram a insegurança sobre as instituições

democráticas…

88



Mas o desafio, em 2019 é muito maior e complexo:

Emergência
Climática….Em 2018, o 
Brasil registrou os
piores índices de 
desmatamento da 
região amazônica da 
história. Em maio 2019, 
a devastação ilegal
atingiu 19 hectares por
hora, em média. O 
dobro do mesmo
período do ano
anterior.
(Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 

Enquanto isso, cai o 
volume de autuações. 
A redução de janeiro a 
maio 2019 foi de 35%
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Mas o desafio, em 2019 é muito maior e complexo:
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Oportunidades: Mobilizar Recursos & 
Transformar Políticas

1 – Analisar o MPF sob a perspectiva dos ODS. Dever de casa. 
Identificar oportunidades e desafios nas linhas de ação/captação

2 – Plano de Ação, com Metas para desenvolver capacidades empreendedora e 
gestora voltada à sustentabilidade

3 – Preparar e integrar o corpo técnico  do MP – considerar a    transversalidade e 
complexidade da Agenda 2030. Constituir equipes multidisciplinares.

4 – Plano de Comunicação –
– Disseminar interna e externamente como MP contribui para implementar os 

ODS;  
– Incluir ícones dos ODS nos materiais, sites, relatórios do MP

Missão do MP no Centro dos Processos de Captação
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• Análise de 28 programas policialescos/ 30 dias/ 10 estados = mais de 4.500 
violações de direitos, 8.232 infrações às leis brasileiras, 7.529 infrações a 
acordos internacionais e 1.962 desrespeitos a normas autorregulatórias nas
matérias apresentadas.

(2015, 'Violações de direitos na mídia brasileira' )

• Inserções custeadas com recursos sob a tutela direta ou indireta do Poder
Público Federal: 104 publicidades do Poder Executivo Federal e 15 do 
Ministério Público Federal (= 7,6% das veiculações). 

“A publicidade como estratégia de financiamento dos programas
policialescos”. ANDI 2016 

Além de projetos específicos, alinhar é, por exemplo
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 Alianças mais complexas e multi diversas

 Estratégias de médio e longo prazo, mas as ações precisam ocorrer agora

 Cultura de Paz, cuidado com as pessoas e com os territórios

 Persistência e  Participação constante para Não Deixar Ninguém para Trás

ODS NO CORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO MP PARA MANTER MAIS 
PESSOAS – E SONHOS– VIVOS NO BRASIL

Além de projetos específicos, alinhar é….
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OBRIGADA!

alessandra.nilo@gestos.org

@alessanilo

www. gestos.org
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Linhas de créditos para programas de aparelhamento e modernização – Experiência da Sefaz-BA.

Luiza Amélia Mello 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Experiência do Estado da Bahia
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

VISÃO SIMPLIFICADA SOBRE SOLICITAÇÃO 

DE FINANCIAMENTOS
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

Modalidades:

Financiamento com Reembolso

Operações de Crédito

Financiamentos sem Reembolso

Recursos OGU

Doação

Origem dos Recursos:

Interno

Externo
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

Legislação Básica – Operação de Crédito

Constituição Federal

LC 101/ 2000 (LRF)

RSF 40 e 43/ 2001  (para Estados Municípios e DF)

Estar incluído no PAF (Programa de Ajuste Fiscal)
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

Instrumento para solicitação

Operação de Crédito

- Carta Consulta

Recursos OGU

- Proposta SICONV

Doação 

– Termo de Referência

100



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

Informações necessárias para Carta Consulta

1.Informações sobre o Mutuário

2.Informações sobre o Projeto

2.1 Introdução

2.2 Título do Projeto

2.3 Custo Total e Fontes de Recursos

2.4 Moeda de Financiamento

2.5 Justificativa
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO COM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS

Roteiro Básico- Estado da Bahia
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

1. Preparação de minuta de Carta Consulta de acordo com o

Roteiro disponibilizado pela SAIN

2. Lançamento da CC do Sistema SAIN

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO GTEC/ COFIEX-
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

4. RECOMENDAÇÃO COFIEX- SAIN

5. COMUNICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO (BANCO)- SAIN

6. MISSÕES TÉCNICAS- BANCO/ Mutuário/ Outros

• INICIAL/ IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

• ELABORAÇÃO/ PREPARAÇÃO DO PROJETO

• AVALIAÇÃO/ CONCLUSÃO DO PROJETO
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

7. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE

FINANCIAMENTO E CONCESSÃO DE AVAL PELA UNIÃO

Essa etapa inclui preparação de documentos, lançamento das informações no SADIPEM

(STN) / processo para tramitação na PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), na

, SENADO FEDERAL e MINISTÉRIO DA FAZENDA.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

8. APROVAÇÃO DO PROJETO- BANCO

9. ENCAMINHAMENTO DA MINUTA CONTRATUAL- BANCO

10. PRÉ- NEGOCIAÇÃO

Coordenação da SAIN com a participação da PGFN/ STN/ MUTUÁRIO
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

11. NEGOCIAÇÃO- Delegação Brasileira/ BANCO

12. PREPARAÇÃO PARA ASSINATURA- UNIÃO (Ministério da Economia)/

MUTUÁRIO

13. ASSINATURA DO CONTRATO- BANCO/ ESTADO/ UNIÃO

14. Cumprimento de Exigências para o 1º desembolso/ efetividade

107



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO COM ORGANISMOS NACIONAIS

Roteiro Básico- Estado da Bahia
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS NACIONAIS

BNDES

1.Preparação de minuta de Carta Consulta de acordo

com o Roteiro disponibilizado

2.Lançamento da CC do Sistema –
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS NACIONAIS

CAIXA / BANCO DO BRASIL

1-Preparação de minuta de Carta Consulta de acordo com o

Roteiro disponibilizado

2 – Encaminhamento da CC ao Agente
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COM ORGANISMOS NACIONAIS

1 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO E

CONCESSÃO DE AVAL PELA UNIÃO- SEFAZ

Essa etapa inclui preparação de documentos, lançamento das informações no

SADIPEM (STN) / processo para tramitação na PGFN (Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional) e

2 – NEGOCIAÇÃO DE CONTRATO E ASSINATURA
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

Identificação de Programas/Objeto para 
a função Gestão

Externo:
BID

PROFISCO – Fiscal e Financeira
PROGEST (denominação BA) – Integrado

BIRD
PROGESTÃO – Novo

Interno:
BNDES

PMAE
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

• Aquisição de equipamentos de TI e veículos

• Capacitação de servidores

• Modernização através da aquisição de sistemas

Min. da Justiça e Seg. Pública

• Capacitação para a formação de Educadores, agentes públicos e populares na consolidação 
da promoção dos Direitos Humanos.

Min. da Mulher, Família e Dir. Humanos

• Implantar e aprimorar o uso de monitoramento aéreo para combate de desmatamentos 
ilegais

Min. do Meio Ambiente

OGU
Transferências Voluntárias
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Experiência do Estado da Bahia

OBRIGADA

Luiza Amélia Mello
lmello@sefaz.ba.gov.br

71 3115-2647
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Boa prática de captação de recursos decorrentes de multas e taxas oriundas de atividades de fiscalização do MP (TACs
e outros instrumentos), destinados a Fundo de Aparelhamento e Desenvolvimento Institucional.

Marcos Tofani Baer Bahia 

Fundos do MPMG

FEPDC e FUNEMP
Marcos Tofani Baer Bahia

Procurador de Justiça MPMG

Presidente do FEPDC

Vice Presidente do FUNEMP

Recife, 05 de junho de 2019
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INTRODUÇÃO

Fundo é um instrumento de gestão

orçamentária criado por lei, sem

personalidade jurídica, constituído pela

afetação de patrimônio e do produto de

receitas à realização de determinados

objetivos ou serviços.

(Lei Complementar 91/2016)



CONHECENDO O FUNEMP

O FUNEMP (Fundo Especial do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais) foi criado com o objetivo de
aperfeiçoar as funções institucionais do Ministério
Público, especialmente a permanente modernização
e obtenção dos meios necessários para o combate ao
crime organizado, a reconstituição de bens lesados e
a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

(Lei Complementar 67/2003)



CONHECENDO O FUNEMP

Dentre as receitas do FUNEMP, podemos citar:

 valores e bens oriundos de Termos de
Ajustamento de Conduta firmados no
âmbito das promotorias que atuam na
proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;



CONHECENDO O FUNEMP
 valores provenientes de despesas com

perícias técnicas realizadas, nas hipóteses em
que o Ministério Público atuar promovendo
inquérito civil, procedimento preparatório,
administrativo ou de investigação criminal,
ação civil pública, como também intervindo
em inquérito policial ou ação civil pública
para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.



CONHECENDO O FUNEMP
 multas por descumprimento de obrigações

decorrentes de medidas judiciais e
extrajudiciais;

 indenizações provenientes de condenações
judiciais e de Termos de Ajustamento de
Conduta e dos demais acordos firmados, as
quais serão destinadas à reconstituição de
bens lesados.



CONHECENDO O FUNEMP

Conforme disposto no Ato CGMP 02/2019, os
recursos decorrentes de medidas
compensatórias, inclusive nos casos de danos a
bens ou ambientes de valor natural,
urbanístico, histórico-cultural, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico e
científico devem ser destinados
prioritariamente ao FUNEMP.



CONHECENDO O FUNEMP
Para o envio de projetos a serem custeados
pelo FUNEMP, as informações estão disponíveis
no site do MPMG, na aba “Conheça o MPMG”:



CONHECENDO O FEPDC

O FEPDC (Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor) tem o objetivo de financiar
ações para o cumprimento da política estadual
de relações de consumo, de forma a prevenir e
reparar danos causados ao consumidor.

(Lei Complementar 66/2003)



CONHECENDO O FEPDC

Dentre as receitas do FEPDC, podemos citar:

 indenizações e multas decorrentes de
decisões judiciais em ações civis públicas
relativas ao direito do consumidor, com
condenações a pagamento em dinheiro;



CONHECENDO O FEPDC

 valores provenientes de multas aplicadas
pelo Programa Estadual de Proteção ao
Consumidor – PROCON-MG;

 valores oriundos de termos de ajustamento
de conduta firmados no âmbito das
Promotorias de Justiça de Defesa do
Consumidor do Estado de Minas Gerais.



CONHECENDO O FEPDC

Conforme disposto no Ato CGMP 02/2019, as
multas arrecadadas nos processos
administrativos devem ser revertidas
exclusivamente ao FEPDC.



CONHECENDO O FEPDC

Para o envio de projetos a serem custeados
pelo FEPDC, as informações também estão
disponíveis no site do MPMG, no mesmo link
citado anteriormente.



PERFORMANCE DOS FUNDOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019
SALDO 

FINANCEIRO

FUNEMP 6.341.933,51           5.147.774,18    4.183.675,11    6.352.864,16    12.177.369,36   7.382.764,00   19.617.207,21 

FEPDC 6.655.151,96           10.721.025,22   13.309.674,67   17.371.486,40   20.653.558,37   7.487.279,00   69.796.533,35 

RECURSOS ARRECADADOS  - FUNDOS PGJ



Muito obrigado a 
todos! 



Importância do Escritório de Projetos para captação de recursos externos.

Adriano Danzi de Andrade 
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Emendas Parlamentares como mecanismo de captação de recursos para fortalecimento da atuação do Ministério
Público.

Tadeu Alencar 
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Segue apresentação em anexo para ser criado link da mesma



Experiência de captação de recursos via Emendas Parlamentares.

Ivana Lúcia Franco Cei
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Oportunidades e Desafios na Captação de Recursos para Inovação no Setor Público.

Guilherme Coutinho Calheiros 

206



Guila Calheiros é especialista em planejamento e
gestão de ambientes promotores da inovação e em
política nacional de ciência e tecnologia, com mais
de 15 anos dedicados à gestão de projetos e
captação de recursos. Boa parte dessa experiência
foi acumulada nos oito anos em que atuou como
Diretor de Inovação e Competitividade do Porto
Digital, período no qual o parque tecnológico foi
reconhecido como principal ambiente de inovação
do país por três vezes.

Mestre em Engenharia de Produção pela UFPE,
além de secretário de desenvolvimento econômico,
ciência, tecnologia e inovação, Guila é vice-
presidente de ambientes de inovação do Fórum
Inova Cidades vinculado a Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP), professor na Faculdade da Indústria
(IEL/SENAI), membro do Conselho de Administração
do Porto Digital e do Conselho Fiscal da Fundação
de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco (FACEPE).



O que é inovação?



Conceitos de Inovação

• “Inovação é a reforma ou revolução de um padrão de produção a partir da 
exploração de uma invenção, ou de forma mais geral, uma possibilidade 
tecnológica original, para a promoção de um novo produto ou serviço” 
[SCHUMPETER, 1942]

• Segundo Drucker inovação é a habilidade de transformar algo já existente em 
um recurso que gere riqueza. "[...] Qualquer mudança no potencial produtor-
de-riqueza de recursos já ́inexistentes constitui inovação...” [DRUCKER, 1987] 

• A inovação pode ser considerada uma atividade complexa que está inserida 
em um processo ou ser relacionada com a descoberta, desenvolvimento, 
experimentação e adoção de novos produtos e/ou processos produtivos [DOSI 
et al., 1990].

• “Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas.” [OCDE, 2005]

• “Inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais.” [MEIRA, 2013]



O que é inovação para o setor 
Público?



Aspectos da inovação

• “A inovação está associada à incerteza sobre os 
resultados das atividades inovadoras.”

• “A inovação envolve investimento.”

• “A inovação é o substrato dos transbordamentos.”

• “A inovação requer a utilização de conhecimento 
novo ou um novo uso ou combinação para o 
conhecimento existente.”

• “A inovação visa melhorar o desempenho de uma 
empresa com o ganho de uma vantagem 
competitiva.” (OCDE, 2005)



Inovação para o Setor Público

Atender às necessidades e demandas da 
sociedade de forma nova ou melhorada onde se 

agrega valor ao processo de relacionamento 
com o cidadão



Quais os desafios?



Inovação e Mudança

• A mudança é um processo inerente a inovação

• A melhor forma de se preparar para as mudanças é 
decidir o que não vai mudar

• Constantes do paradoxo de Hagel
– Princípios e valores da sua organização

– Propósitos, o que se quer atingir com a sua organização

– Pessoas, que conecta os princípios e propósitos à 
organização



Transformação Digital

O cidadão é DIGITAL e o poder público é 
ANALÓGICO



Pessoas

• A transformação digital não está vinculada 
às tecnologias, esta vinculada às PESSOAS
da organização

• É preciso envolver, trazer e convencer as 
pessoas sobre a importância do processo de 
mudança



Maior dos Desafios

Se manter RELEVANTE 
numa sociedade digital



Do que estamos falando 
aqui mesmo?



Onde está a captação de recursos nesse processo?

Estratégia e 
planejamento

Objetivos e 
metas

Preparação da 
organização

Captação de 
recurso

Operação e 
implementação

Avaliação e 
melhoria

Propósitos, 
valores e 
princípios



Captação de Recursos



Público
Privado

Reembolsável
Não-reembolsávelEspontânea

Captação Ativa
Induzida 

Captação Passiva

Nacional Externo / 
multilateral

Tipos de Financiamento



Processo de captação de recursos

Rotina de 
monitorament

o de fontes e 
oportunidades

Ações de 
captação 

direta

Varredura e 

captação direta

Metas de 
captação de 

recursos 
(valor, 
prazo, 

objetivos)

Plano de 
ação (ações, 
responsávei

s, prazos)

Plano de captação

Levantamen
to de fontes 

x temas, 
missão, 

visão, 
objetivos, 

estratégias

Priorização 
de fontes

Estratégias 
de captação 

para cada 
fonte

Mapeamento de 
fontes

Análise 
histórica de 

receitas, 
fontes, 

aplicações  

Onde e 
quanto 
faltou?

Diagnóstico de 
financiamento

Apresentação 
da 

organização 
(carta-

consulta)

Portfolio de 
projetos: 

objetivos, 
metas 

(entregas), 
resultados 
esperados, 

indicadores, 
orçamento, 

cronograma

Banco de projetos / 
propostas

Propósitos, 
valores e 

princípios

Objetivos, 
Metas, 
Ações

Impactos 
(indicadores

)

Orçamentos

Priorização

Estratégia da 
organização



Fontes de financiamento

• Orçamento direto (LOA)

• Programas governamentais

• Emendas parlamentares

• Fundos públicos

• Agências setoriais

• Fundos privados nacionais

• Ações de responsabilidade social de empresas

• Órgãos multilaterais 

• Fundos e fundações privadas estrangeiras



Fundos públicos

• Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (FNMA)

• Fundos Estaduais do Meio 
Ambiente

• Fundos Estaduais de Recursos 
Hídricos

• Fundo de Mudanças Climáticas 
(Fundo Clima)

• Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal 
(FNDF)

• Fundo Socioambiental da Caixa 
Econômica Federal (FSA Caixa)

• Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos (FDD – MJ)

Privados

• Instituto Ecofuturo

• Fundos de Parceria do Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO)

• Fundação Boticário - Fundo de 
Apoio para Projetos de 
Ecodesenvolvimento

• Fundação Banco do Brasil

• Empresas com atuação local (ex. 
Alcoa, Klabin, Petrobrás, 
Unilever)

Estrangeiros / 
Multilaterais

• Global Envronment Facility – GEF 
(Fundo Mundial para o 
Ambiente)

• PNUMA - Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente

• Fondo Mink´a de Chorlaví

• Fundação Ford

• Fundacion Avina

• WWF Brasil

• Green Climate Fund (Fundo 
Verde GCF – Banco Mundial)

• Agência de Cooperação 
Internacional do Japão – JICA

• Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) - Agência Alemã de 
Cooperação Internacional

Fontes – Meio Ambiente



Fundos

• Fundos Estaduais de Defesa 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de 
Pernambuco

• Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos (FDD-MJ)

• Fundos Estaduais dos 
Direitos do Idoso

• Fundo de Inovação dos 
Estados

Privada

• Diakonia Ação Ecumênica 
Sueca

• Fundo de Apoio a Pequenos 
Projetos do Serviço de 
Análise e Assessoria a 
Projetos (SAAP) - Federação 
de Órgãos para Assistência 
Social e Educacional (FASE)

• Fundo Brasil de Direitos 
Humanos

Estrangeiros / 
Multilaterais

• Fundação Ford

• Fundacion Avina

• The Oak Foundation (Suíça)

• Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento –
AECID

• Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento 
Internacional - USAID

• Open Society Foundation -
OSF

• Inter-American Foundation 
– IAF

Fontes – Direitos Difusos, Direitos Específicos, 
Defesa da Democracia



Fontes – Desenvolvimento Social, 
Educação, Saúde

Fundos Públicos

• FDD (MJ)

• Fundo Social do BNDES

• Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa)

Estrangeiros / Multilaterais

• Centro Latinoamericano de Economia Humana 
(CLAEH)

• Fundação MacArthur

• Fondo Mink´a de Chorlaví

• Fundação Ford

• Community Economic Development and 
Participation - Public Welfare Foundation

• Agência de Cooperação Internacional do Japão –
JICA

• PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento

• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)



Fontes – Ciência, Tecnologia e 
Inovação
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Fundos Públicos Estrangeiros / 
Multilaterais

•Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Ciência e Tecnologia 
(FNDCT)

•Fundo para 
Transferência de 
Tecnologia (FTT) da 
Agência Canadense 
para o 
Desenvolvimento 
Internacional (ACDI)
•Global Innovation
Fund



Critérios para Avaliação dos Projetos

• Risco do Investimento (capacidade da organização, estágio de 
desenvolvimento da solução, complexidade tecnológica)

• Risco do Projeto (é preciso haver algum nível de risco no projeto)

• Impacto para a Sociedade (resultados concretos para o cidadão)

• Impacto para a Organização (impacta nos resultados e eficiência 
da organização)

• Conhecimento Envolvido (quem detêm o conhecimento, há 
parceiros envolvidos)

• Compartilhamento (os resultados podem ser compartilhados)

• Custo X Benefício (o investimento é proporcional aos resultados)

• Sustentabilidade do Projeto (o projeto se mantém após o fim dos 
investimentos)



Exemplos de casos que NÃO se caracterizam 
como inovação

• Ampliar a capacidade de atendimento (pura e 
simplesmente) para fazer mais do mesmo, sem 
aumentar a eficiência e melhoria do serviço

• Correr atrás do prejuízo para ficar igual às demais 
organizações

• Implementar técnicas e ferramentas de atendimento já 
amplamente disponíveis

• Implementar métodos de gerenciamento já 
amplamente disponíveis no mercado



Problemas Comuns na Elaboração 
de Projetos

• Falta de aderência ao edital

• Falta de clareza na descrição da proposta, 
especialmente na parte da tecnologia

• Não contextualização da proposta problema x
solução

• Falta de consistência da metodologia proposta

• Baixa qualificação da equipe e parceiros



Dinheiro em conta, o que 
fazer?



Dificuldade de Inovar na Gestão 
Pública

• Descontinuidade entre gestões

• Visão de curto prazo

• Foco nos resultados do projeto e não para 
organização

• Departamentalização das ações

• Autossuficiência organizacional

• Aversão a mudança



Como Inovar na Gestão Pública

• Compromisso da alta gestão
• Envolvimento no processo, convencimento e 

qualificação da equipe
• Formalização de grupo(s) de trabalho 

multidisciplinar interno dedicados ao processo de 
inovação

• Visão e planejamento de longo prazo
• Buscar parcerias estratégicas fora da organização
• Começar com pequenas ações de impacto 

interno



Como contratar inovação na 
gestão pública?



Constituição

EC no 85/2015
Leis Ordinárias

(infraconstituciona
is)

Lei no 10.973/2004

Lei no 13.243/2016

Decretos

(infralegais)

Decreto no 9.283/2018

Instruções/Resoluções Normativas, 
Regulamentos, Ordens de Serviço, 

Portarias

(infrainstitucional) 

MARCO LEGAL 
DA
CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

• Estados e Municípios 
terão que 
regulamentar grande 
parte dos mecanismos 
de apoio previsto na 
legislação federal

Muraro (2018)



Da Encomenda Tecnológica

• Os órgãos e as entidades da administração 
pública poderão contratar diretamente ICT 
pública ou privada, entidades de direito privado 
sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente 
ou em consórcio, voltadas para atividades de 
pesquisa e de reconhecida capacitação 
tecnológica no setor, com vistas à realização de 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação que envolvam risco tecnológico, para 
solução de problema técnico especifico ou 
obtenção de produto, serviço ou processo 
inovador
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Prestação de Contas Simplificada 
para os Projetos de CTI

Avaliação e 
Monitoram

ento do 
Plano de 
Trabalho 
(objetivo, 
metas e 

indicadores)

Prestação 
de Contas 

Final 
(Relatório 

de Execução 
do Objeto -

REO)

Dispensa 
Análise da 
Prestação 
de Contas 
Financeira
Análise do 

Relatório de 
Execução 
Financeira 

(REF)

Parecer final 
com ou sem 

ressalvas

Tomada de 
Contas 

Especial

Aprovado

Reprovado
ou por amostragem 
segundo tipologia e 
faixa (R$)

Resultado

Reprovado

Foco nos Resultados do Projeto



O Marco Legal de CTI trata ainda

• Da participação minoritária do poder público 
no capital e dos fundos de investimento

• Dos procedimentos especiais para a dispensa 
de licitação de obras e serviços de engenharia 
enquadrados como produtos de pesquisa e 
desenvolvimento

• Da dispensa da documentação para a 
aquisição de produtos para pronta entrega
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Caso Porto Digital e MPPE
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inovação 
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sensibilização transformação 

digital

Os 5 passos na 

jornada do Open 
Innovation Lab

ACCELERATE
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DESAFIOS

Lançamento e 

articulação de atores

para o Challenge Day

Até 30 dias

Challenge Day 

& Check Point 

1

PROTOTIPAGEM

Concepção de 

protótipos não 

funcionais

Até 30 

dias

DEV. MVP

Desenvolvimento 

de produto 

mínimo viável

Até 90 

dias

Delivery Day 

& Check Point 3

Check Point 2

4Ciclos de inovação 

aberta

CHALLEN

GE



1a. Fase -

Levantamento de 

Desafios e Articulação

2a. Fase -

Prototipagem

3a. Fase - Dev. 

MVP

● 14 Desafios lançados

● 40 empresas

articuladas - evento

inicial -05 de Set 

2018

● +70 especialistas, 

estudantes e 

pesquisadores

participantes

● 12 protótipos

apresentados

● 4 protótipos

selecionados, 

sendo três

consorciados

● 4 MVPs 

entregues em

Dez. 2018

● 2 soluções já

investidas

5 meses

CHALLEN

GE

CASE MPPE



OBRIGADO!


