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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE 
 
 

M E N S A G E M  C I R C U L A R  N º  4 / 2 0 2 1  
 
 

Da : SUBCON/SPOC/SG 

Para : TODAS AS UNIDADES GESTORAS EXECUTORAS DO MPU 

Assunto : Divulgação de desfazimento de bens para toda a Administração 

Púbica Federal. Número elevado de mensagens. Comunicação da 

inviabilidade de retransmissão das mensagens de divulgação pela 

Secretaria do Tesouro Nacional. Sugestão de utilização do 

Reuse.Gov. Consulta à Auditoria Interna. Questão a ser decidida no 

âmbito administrativo de cada UG do Ministério Público da União. 

 

 

Prezado(a) Gestor(a), 

A Coordenação-Geral de Contabilidade da União da Secretaria do Tesouro 

Nacional (CCONT/STN) comunicou a esta Setorial Contábil do Ministério Público da 

União, por meio da Mensagem Siafi nº 2021/0213375, de 12 de abril de 2021, que não 

mais fará a retransmissão de mensagens de divulgação de desfazimento de bens para 

toda a Administração Pública Federal (APF), tendo em vista o número elevado de 

pedido de divulgação de bens que estão em processos de desfazimento nas nossas 

unidades gestoras vinculadas. 

No entanto, para não haver solução de continuidade para a divulgação das 

referidas mensagens, a CCONT/STN sugeriu a esta Setorial Contábil para que orientasse 

as unidades gestoras vinculadas a utilizarem ferramenta própria e não onerosa do Governo 

Federal, para esse tipo de situação, denominada Reuse.Gov1, com acesso disponível em 

https://reuse.gov.br/. 

A CCONT/STN informou ainda que a citada “ferramenta desburocratiza 

o processo de conexão entre quem deseja doar um bem e quem necessita dele, garantindo 

a transparência aos processos de incorporação e transferência de patrimônio da União, 

otimizando a gestão do recurso público com consumo consciente e sustentável.” 

 
1 Ferramenta informatizada de disponibilização de bens móveis inservíveis para fins de alienação, de 
cessão e de transferência no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, 
conforme Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 11, de 29 de novembro de 2018. 

https://reuse.gov.br/
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Verificou-se também que a referida ferramenta Reuse.Gov é gerenciada 

pelo atual Ministério da Economia, bem como a obtenção de acesso como usuário de 

Governo2, deve-se entrar em contato com a Secretaria do Tesouro Nacional pelo e-mail 

reuse@tesouro.gov.br. Além disso, outras informações mais detalhadas podem ser vistas 

no Perguntas Frequentes em: https://reuse.gov.br/faq. 

Ato contínuo, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Contabilidade 

do MPU enviou consulta à Auditoria Interna do MPU, por meio do Ofício nº 

9/20201/SPOC/SG, de 14 de abril de 2021 (PGR-00129098/2021), que indagou sobre a 

possibilidade de a divulgação de desfazimento de bens, no âmbito do Ministério Público 

da União, ocorrer por intermédio da ferramenta sugerida pela STN (Reuse.Gov), a qual, 

inclusive, já teve sua utilização recomendada pelo Tribunal de Contas da União (item 9.4 

do Acórdão nº 8.195/2019 – 2ª Câmara). 

A Unidade de Controle Interno do MPU, por meio do Ofício nº 

85/2021/AUDIN-MPU, de 26 de abril de 2021 (AUDIN-MPU-00000671/2021), 

respondeu nos seguintes termos: 

 

[...] 

4. Nesse sentido, os meios que cada unidade irá utilizar para 

consecução das suas finalidades de divulgação são de eleição 

da própria unidade, de sorte que a cada uma cabe a escolha 

das ferramentas que melhor atender aos seus objetivos, 

garantindo a transparência aos processos de incorporação e 

transferência de patrimônio da União, otimizando a gestão do 

recurso público. 

5. Sendo assim, esta Auditoria Interna manifesta-se pela não 

participação de fluxo administrativo e de nenhuma atividade de 

gestão das unidades gestoras do Ministério Público da União e da 

Escola Superior do MPU, especificamente sobre a possibilidade 

de divulgação do desfazimento de bens inservíveis, por 

intermédio da ferramenta Reuse, do Ministério da Economia, 

disponível em www.reuse.gov.br. 

 

Registre-se por oportuno que a situação elencada ocorreu após a migração 

das comunicações via Siafi para o SiafiWeb, ocasião na qual a funcionalidade que 

permitia à Setorial Contábil retransmitir diretamente as mensagens de desfazimento de 

bens fora retirada pela STN sob a alegação de que o custo de transmissão para toda a APF 

era muito elevado, bem como eram poucas unidades que utilizavam esse mecanismo. 

 

 
2 Conforme informações disponíveis em: https://reuse.gov.br/fale. 

mailto:reuse@tesouro.gov.br
https://reuse.gov.br/faq
https://reuse.gov.br/fale
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Diante do quadro delineado, comunicamos às unidades gestoras 

executoras integrantes do Ministério Público da União que esta Setorial de Contabilidade 

não mais tem à disposição a funcionalidade de retransmitir mensagens diretamente3 para 

todas as UGs do Siafi sobre o desfazimento de bens móveis inservíveis, cabendo à 

unidade gestora escolher as ferramentas que melhor atender esse objetivo, conforme 

manifestação Auditoria Interna do MPU, acima transcrita. 

Por fim, importa consignar que contamos com a compreensão e 

colaboração de todas as unidades gestoras para que façam as adaptações necessárias, no 

tocante à forma de divulgação, nos respectivos procedimentos de desfazimento de bens, 

tendo em vista a inviabilidade de retransmissão das citadas mensagens via Siafi. 

Brasília/DF, 28 de abril de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

SETORIAL DE CONTABILIDADE DO MPU 

SUBCON/SPOC/SG 

(61) 3212-8513 / 8643 

E-mail: pgr-subcon@mpf.mp.br 

 

 

 

 

 

 

Enviada pela Mensagem Siafi nº 2021/0070077, de 22/01/2021. 

 

 
3 Registre-se a possibilidade de se criar grupos de UGs destinatárias por meio do mnemônico Incluir Grupo 
– INCGRUPO no SiafiWEb. 

file:///C:/Users/Adrieno/Dropbox/Trabalho/PGR/Teletrabalho/DILIGENCIAS/pgr-subcon@mpf.mp.br

