
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 8 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Pauta: 4ª Reunião de Monitoramento 

2. Data: 31.07.2018 

3. Local: CGU, Brasília 

 

PARTICIPANTES PRESENTES 

1. Ministério da Justiça e Segurança Pública/Departamento Penitenciário Nacional 

a. Maria Gabriela Peixoto (coordenadora do Compromisso) 

b. Ana Helena Pessoa 

2. Equipe de Monitoramento 

a. Giovana Bertolini (CGU) 

b. Tamara Figueiroa Bakuzis (CGU) 

c. Neide de Sordi (GT da Sociedade Civil – participação virtual) 

 

TÓPICOS ABORDADOS 

• Apresentar o balanço de atividades do semestre; 

• Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A equipe OGP/Brasil iniciou a reunião relembrando que essa seria a última reunião de 

monitoramento antes da elaboração do Balanço Final sobre a execução do 3º Plano de Ação, 

uma vez que a data prevista para encerramento dos compromissos, segundo o calendário da 

OGP, é agosto de 2018. A equipe esclareceu, no entanto, que o monitoramento dos 

compromissos não-finalizados continuará até dezembro de 2018, para que os resultados não 

sejam sacrificados em virtude dos prazos internacionais.  

 

Em seguida, a coordenadora do compromisso informou que a execução do compromisso 

estava em 43% e apresentou os avanços de cada um dos marcos previstos. Gabriela Peixoto 



 

relembrou que foi necessário rever algumas ações do compromisso, uma vez que a estratégia 

originalmente definida não se concretizou a despeito dos esforços empreendidos. Ou seja, não 

seria possível desenvolver um sistema informatizado, único e em formato aberto, como 

pensado inicialmente, uma vez que não houve interessados no certame público.  

 

A coordenadora, então, informou que foi feito o mapeamento de possíveis atores para 

composição do GT, conforme previsto no marco 1 do compromisso. Posteriormente, no dia 08 

de maio de 2018, foi realizada a primeira reunião com representantes de governo e da 

sociedade civil para discussão das metodologias de inspeção prisional utilizada por cada um 

dos envolvidos. A coordenadora informou que a reunião foi importante para a instituição de 

um grupo de trabalho, o qual seria composto pelos que manifestaram interesse em trabalhar 

junto, a saber: DEPEN, CONDEGE, CNMP, MNPCT, APT e CGPCT/MDH. Esse GT trabalharia na 

definição de pontos comuns para elaboração de um formulário-padrão para inspeções, o qual 

consideraria especificidades institucionais, conforme previsto no marco 2.  A representante da 

Open Knowledge sinalizou a possibilidade de sua organização fazer parte do grupo de 

trabalho, o que foi visto de forma positiva pelo DEPEN, dada a expertise da entidade.  Foi 

destacada, ainda, a importância da formação desse grupo de trabalho não apenas para o 

avanço dos próximos passos do compromisso, mas também para o atendimento de 

recomendações feitas recentemente pelo TCU por meio do Acórdão nº 972/2018.  De acordo 

com a coordenadora, a reunião inicial do grupo foi um importante passo para realização da 

consulta pública sobre os campos do formulário, prevista no Marco 3.  

 

Em seguida, a coordenadora do compromisso esclareceu que o marco 6 (mobilização, 

engajamento de outras entidades para integrar o sistema) foi considerado no último Relatório 

de Status de Execução do Compromisso como 100% executado, uma vez que ficou definido 

que não mais será desenvolvido um sistema, portanto, a mobilização e o engajamento teriam 

sido atendidos por meio da reunião do dia 08/05/2018 e a consequente criação do grupo de 

trabalho. Foi enfatizada, ainda, a necessidade de adequação dos termos utilizados no Relatório 

de Status de Execução do compromisso para facilitar o entendimento de todos em relação à 

mudança de estratégia do grupo.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

•    CGU ficou responsável por convidar os atores do grupo de trabalho para reunião a ser 

realizada na semana do dia 27 de agosto, a fim de dar continuidade às atividades. 

•    DEPEN/MJ ficou responsável por adequar a linguagem do Relatório de Status de 

Execução do Compromisso e mandar a todos os envolvidos para aprovação. 

•   Representante da OKBR ficou de conversar com a Presidente da entidade sobre sua 

forma de participação nas próximas atividades previstas. 


