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Este relatório consolida, por órgão, o resultado dos julgamentos ocorridos no período, detalhados 

por situação do agente. Ele permite a identificação das situações dos agentes registradas nos 

julgamentos realizados no período selecionado, para penalidades aplicadas e prescritas 

separadamente.  

A geração de relatórios sempre se inicia pela seleção do filtro de órgãos e entidades. Para entender 

como realizar esta seleção consultar�manual�“CGU-PAD  PAD PAI Emissão de relatórios - Seleção de 

órgão entidade”. 

Opções para o relatório 
Após a seleção de órgão/entidade expandiremos�a�seção�“Opções�para�o�relatório”.� 

 

Período 
Item de seleção obrigatória. 

Neste relatório são contabilizados processos com a data da última situação do agente dentro do 

período escolhido. 

 

Tipo de Processo 

Item não obrigatório. 

Podem ser selecionados tantos quantos necessários, ou nenhum, o que produz um relatório 

considerando todos os tipos conjuntamente. 

 

Assunto 
Item não obrigatório.  

Podem ser selecionados tantos quantos necessários. Se não for selecionado nenhum assunto o 

resultado considerará todos os assuntos existentes para a composição do relatório. 
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Para este exemplo queremos processos de todos os tipos, assim como todos os assuntos, portanto 

não selecionaremos nenhum destes itens.  

 

Opções adicionais 
 

Detalhar situação/agentes 
Não é obrigatórioselecionar�a�opção�“Detalhar�resultado”,�portanto�se�este�campo�não�for�marcado�

o relatório trará apenas o quantitativo de processos em cada fase.Caso seja marcado mostrará o 

detalhamento do número dos processos a instaurar em cada fase. Para este exemplo detalharemos 

as informações. 
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Incluir as seguintes situações de agente  
Item�obrigatório,�se�selecionado�“Apenado”�ou�“Penalidade�Prescrita”�o�sistema�abre�a�opção�de�

selecionar quais penalidades devem ser consideradas. 

 

 

Clicar�em�“Emitir�relatório”.� 

 

O sistema apresenta o relatório para navegação no próprio sistema, com opções de exportação, 

conforme figura. 
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Neste exemplo iremos exportar para excel. No cabeçalho são apresentados os filtros informados 

para o relatório. São sempre mostrados processos não setoriais. Os processos setoriais são 

conduzidos pela CGU, e tem seu acesso restrito à mesma. 

O Quadro-Geral consolida o número de penalidades registradas em cada órgão listado no relatório. 

 

 

As unidades são apresentadas em ordem alfabética.  

O�“Quadro�Consolidado”�traz�as�informações�específicas de cada unidade, consolidando o número 

de agentes alcançados por aquele enquadramento. Caso�não�tenha�sido�selecionado�o�“Detalhar”,�

os dados são apresentados da seguinte forma:  
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Caso� tenha� sido� selecionado� o� “Detalhar”� o� quadro� apresenta� para� cada� penalidade o seu 

detalhamento: 

 

Para�gerar�um�novo�relatório�clicar�em�“Limpar”.� 

 

 


