
Cartilha de Curso Objetivo: Capacitar os participantes para o 
exercício da atividade disciplinar

Público Alvo: Servidores efetivos.

Carga horária: 24 horas

N° de vagas: 40 vagas

Período de realização: Março 2018

Modalidade:Presencial

Instrutor:  Teixeira – CGU

Organização: SESED/DIDEP/PROGP
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR DISCIPLINAR DISCIPLINAR DISCIPLINAR ---- PADPADPADPAD

Formação de membros de Comissão e demaisFormação de membros de Comissão e demaisFormação de membros de Comissão e demaisFormação de membros de Comissão e demais

agentes que atuam na áreaagentes que atuam na áreaagentes que atuam na áreaagentes que atuam na área

2018201820182018
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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Formação de membros para compor Comissões de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicâncias, bem como de
servidores para atuação em atividades que precedam e/ou
sucedam a instauração/apuração.

MaterialMaterialMaterialMaterial
Manual de PAD e de Legislação, Slides, disponível em:
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar

ObservaçãoObservaçãoObservaçãoObservação
Quando não expressos, os artigos citados referem-se à Lei nº
8.112/90.
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Secretaria Federal Secretaria Federal Secretaria Federal Secretaria Federal 
de Controle Internode Controle Internode Controle Internode Controle Interno

Corregedoria Corregedoria Corregedoria Corregedoria 
GeralGeralGeralGeral

da Uniãoda Uniãoda Uniãoda União

Secretaria de Transparência e Secretaria de Transparência e Secretaria de Transparência e Secretaria de Transparência e 
Prevenção da CorrupçãoPrevenção da CorrupçãoPrevenção da CorrupçãoPrevenção da Corrupção

Ouvidoria Ouvidoria Ouvidoria Ouvidoria 
GeralGeralGeralGeral

da Uniãoda Uniãoda Uniãoda União

Ministério da Transparência, Fiscalização e Ministério da Transparência, Fiscalização e Ministério da Transparência, Fiscalização e Ministério da Transparência, Fiscalização e 
ControladoriaControladoriaControladoriaControladoria----Geral da União (CGU)Geral da União (CGU)Geral da União (CGU)Geral da União (CGU)

A CGU é o Órgão Central do SistemaA CGU é o Órgão Central do SistemaA CGU é o Órgão Central do SistemaA CGU é o Órgão Central do Sistema

de Correição do Poder Executivo federal.de Correição do Poder Executivo federal.de Correição do Poder Executivo federal.de Correição do Poder Executivo federal.
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Sistema de Correição do Poder Executivo federal Sistema de Correição do Poder Executivo federal Sistema de Correição do Poder Executivo federal Sistema de Correição do Poder Executivo federal 
(Decreto nº 5.480/05)(Decreto nº 5.480/05)(Decreto nº 5.480/05)(Decreto nº 5.480/05)

Unidades SetoriaisUnidades SetoriaisUnidades SetoriaisUnidades Setoriais

� Integram a estrutura orgânica da CGU;

� Exercem orientação normativa e supervisão técnica sobre
as atividades das Unidades Seccionais.

Unidades SeccionaisUnidades SeccionaisUnidades SeccionaisUnidades Seccionais

Integram a estrutura dos próprios Ministérios, Autarquias,
Fundações Públicas e Empresas Estatais.

CGU/CRGCGU/CRGCGU/CRGCGU/CRG
Órgão CentralÓrgão CentralÓrgão CentralÓrgão Central

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades
SeccionaisSeccionaisSeccionaisSeccionais

CGU/CRGCGU/CRGCGU/CRGCGU/CRG
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades
SetoriaisSetoriaisSetoriaisSetoriais

44

C R GC R GC R GC R G

CRG/CORECCRG/CORECCRG/CORECCRG/COREC CRG/CORASCRG/CORASCRG/CORASCRG/CORAS CRG/CORINCRG/CORINCRG/CORINCRG/CORIN

Corregedorias SetoriaisCorregedorias SetoriaisCorregedorias SetoriaisCorregedorias Setoriais Corregedorias SetoriaisCorregedorias SetoriaisCorregedorias SetoriaisCorregedorias Setoriais Corregedorias SetoriaisCorregedorias SetoriaisCorregedorias SetoriaisCorregedorias Setoriais
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CCCCCCCCCCCC

CGPACCGPACCGPACCGPAC

CMPADCMPADCMPADCMPAD

CGNOCCGNOCCGNOCCGNOC

COREPCOREPCOREPCOREP

CGUCGUCGUCGU----PAD PAD PAD PAD ---- Sistema de Gestão de Processos DisciplinaresSistema de Gestão de Processos DisciplinaresSistema de Gestão de Processos DisciplinaresSistema de Gestão de Processos Disciplinares

www.cgu.gov.br/cgupadwww.cgu.gov.br/cgupadwww.cgu.gov.br/cgupadwww.cgu.gov.br/cgupad

É um software que visa armazenar e disponibilizar, de forma
rápida e segura, as informações sobre os procedimentos
disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos e entidades
que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo
Federal.

Contato: cgu.pad@cgu.gov.brContato: cgu.pad@cgu.gov.brContato: cgu.pad@cgu.gov.brContato: cgu.pad@cgu.gov.br
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CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

� Uso obrigatório no Poder Executivo Federal para
procedimentos disciplinares (PADs, Sindicâncias e outros
procedimentos previstos na Portaria CGU nº 1.043/07).

� Disponível na Internet (desnecessária a instalação).

� Gerenciamento compartilhado:
-Central (CGU): regras de utilização, treinamentos,
suporte técnico.
-Local: concessão de acesso (gerenciamento de
senhas), definição de fluxogramas internos para
cadastramento e consulta.
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Portal da Transparência do Governo FederalPortal da Transparência do Governo FederalPortal da Transparência do Governo FederalPortal da Transparência do Governo Federal

� Iniciativa da CGU, lançado em novembro de 2004 para
assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos.

� O objetivo é aumentar a transparência da gestão
pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o
dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar.

www.portaldatransparencia.gov.brwww.portaldatransparencia.gov.brwww.portaldatransparencia.gov.brwww.portaldatransparencia.gov.br
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Portal da Transparência Portal da Transparência Portal da Transparência Portal da Transparência ---- informações disponibilizadas informações disponibilizadas informações disponibilizadas informações disponibilizadas 

� Transferências de recursos para estados, municípios, pessoas jurídicas e
físicas;
� Gastos diretos em obras, serviços e compras do GF;
� Gastos realizados com cartões corporativos – CPGF;
� Execução orçamentária/financeira (atualização diária);
� Receitas previstas, lançadas e realizadas pelo GF;
� Convênios registrados no SIAFI e no SICONV;
� Lista de empresas sancionadas pelos órgãos e entidades da Administração
Pública;
� Cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores e agentes
públicos do Poder Executivo federal;
� Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos impedidas (CEPIM) ;
� Cadastro de Expulsões da Administração Federal;
� Informações sobre imóveis funcionais.

9
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Portal da Transparência do Governo FederalPortal da Transparência do Governo FederalPortal da Transparência do Governo FederalPortal da Transparência do Governo Federal
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COREP COREP COREP COREP –––– CoordenaçãoCoordenaçãoCoordenaçãoCoordenação----Geral de Responsabilização de Entes PrivadosGeral de Responsabilização de Entes PrivadosGeral de Responsabilização de Entes PrivadosGeral de Responsabilização de Entes Privados

�Criada pelo Decreto nº 8.109/13. Mantida na reestruturação
operada pelo Decreto nº 8.910/16.

�Responsável pela condução de Processos Administrativos de
Responsabilização (entes privados), sobretudo os referentes a
atos ilícitos previstos nas normas de licitações e contratos e na
Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13).

� Equipe especializada de servidores para atuar nos casos mais
complexos e com dedicação exclusiva.
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CEIS  e CNEPCEIS  e CNEPCEIS  e CNEPCEIS  e CNEP
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CEISCEISCEISCEIS

Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Empresas Inidôneas e Empresas Inidôneas e Empresas Inidôneas e 

SuspensasSuspensasSuspensasSuspensas

CEISCEISCEISCEIS

Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Empresas Inidôneas e Empresas Inidôneas e Empresas Inidôneas e 

SuspensasSuspensasSuspensasSuspensas

---- AlcanceAlcanceAlcanceAlcance NacionalNacionalNacionalNacional

---- TodosTodosTodosTodos osososos EntesEntesEntesEntes

FederativosFederativosFederativosFederativos

---- CaráterCaráterCaráterCaráter ObrigatórioObrigatórioObrigatórioObrigatório

Sanções que tenham por Sanções que tenham por Sanções que tenham por Sanções que tenham por 
efeito restrição ao direito efeito restrição ao direito efeito restrição ao direito efeito restrição ao direito 

de licitar e contratar com a de licitar e contratar com a de licitar e contratar com a de licitar e contratar com a 
Administração PúblicaAdministração PúblicaAdministração PúblicaAdministração Pública

CNEPCNEPCNEPCNEP

Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de 
Empresas PunidasEmpresas PunidasEmpresas PunidasEmpresas Punidas

CNEPCNEPCNEPCNEP

Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de Cadastro Nacional de 
Empresas PunidasEmpresas PunidasEmpresas PunidasEmpresas Punidas

---- Alcance NacionalAlcance NacionalAlcance NacionalAlcance Nacional

---- Todos os Entes Todos os Entes Todos os Entes Todos os Entes 

FederativosFederativosFederativosFederativos

---- Caráter ObrigatórioCaráter ObrigatórioCaráter ObrigatórioCaráter Obrigatório

Sanções aplicadas com Sanções aplicadas com Sanções aplicadas com Sanções aplicadas com 
base na Lei nª 12.846/13, base na Lei nª 12.846/13, base na Lei nª 12.846/13, base na Lei nª 12.846/13, 

acordos de leniência acordos de leniência acordos de leniência acordos de leniência 
firmados e acordos de firmados e acordos de firmados e acordos de firmados e acordos de 

leniência descumpridosleniência descumpridosleniência descumpridosleniência descumpridos
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Direito Disciplinar: legislação fundamental Direito Disciplinar: legislação fundamental Direito Disciplinar: legislação fundamental Direito Disciplinar: legislação fundamental 

� Constituição Federal de 1988: 

- Art. 5º, LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla

defesa), LVI (provas ilícitas) e LXXVIII (celeridade); e

- Art. 37, caput (princípios do LIMPE); Art. 41, caput (estabilidade

após 3 anos) e § 1º, II (perda do cargo mediante PAD com ampla

defesa).

� Lei nº 8.112/90: Arts. 116 a 182;

� Lei nº 9.784/99: Processo Administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal;

� Lei nº 8.429/92: Improbidade Administrativa;
13

Direito Disciplinar: legislação específica MEC

� Decreto no 3.669/2000: Delegação de competência disciplinar ao
Ministro da Educacao;

� Decreto no 3.035/1999 c/c o Decreto nº 6.097/2007: A vedação do
art. 1º caput não se aplica a subdelegação de competência do
Ministro aos dirigentes das IFE;

� Portaria MEC nº 430, de 05/05/2009: Subdelegação aos reitores,
vedadavedadavedadavedada aaaa subdelegaçãosubdelegaçãosubdelegaçãosubdelegação, para:
- JulgarJulgarJulgarJulgar eeee aplicaraplicaraplicaraplicar penalidadespenalidadespenalidadespenalidades: suspensãosuspensãosuspensãosuspensão >>>> 30303030 diasdiasdiasdias, demissãodemissãodemissãodemissão eeee cassaçãocassaçãocassaçãocassação dededede

aposentadoriaaposentadoriaaposentadoriaaposentadoria ouououou disponibilidadedisponibilidadedisponibilidadedisponibilidade;
- exonerarexonerarexonerarexonerar dededede oficiooficiooficiooficio cargoscargoscargoscargos dededede provimentoprovimentoprovimentoprovimento efetivoefetivoefetivoefetivo ouououou converterconverterconverterconverter aaaa

exoneraçãoexoneraçãoexoneraçãoexoneração emememem demissãodemissãodemissãodemissão....

Noções de Direito Administrativo DisciplinarNoções de Direito Administrativo DisciplinarNoções de Direito Administrativo DisciplinarNoções de Direito Administrativo Disciplinar

Decorre da competência de a Administração Pública impor
modelos de comportamento a seus agentes, com o fim de
manter a regularidade, em sua estrutura interna, da execução
e da prestação dos serviços públicos.

Busca prevenir ostensivamente a ocorrência de ilícito
disciplinar e, caso configurado, busca reprimir a sua conduta.

Prevenção
Dir. Adm. 

Disciplinar
Repressão =+

15
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Direito Administrativo Disciplinar Direito Administrativo Disciplinar Direito Administrativo Disciplinar Direito Administrativo Disciplinar –––– Princípios aplicáveisPrincípios aplicáveisPrincípios aplicáveisPrincípios aplicáveis

� Informalismo Moderado: dispensa formas rígidas,

mantendo apenas as compatíveis com a certeza e a

segurança dos atos praticados, salvo as expressas em lei e

relativas aos direitos dos acusados.

� Verdade Material: não admite a “verdade sabida”. Busca,
na medida do possível, da verdade real dos
acontecimentos.

� Presunção de Inocência: preconiza que o
acusado/indiciado seja considerado inocente até a decisão
final. O ônus de provar a responsabilidade é da
Administração.

16

� Motivação: a razão e os fundamentos de decisão

administrativa que implique restrições a direitos dos cidadãos

devem, obrigatoriamente, ser explicitados.

� Devido Processo Legal: impõe o cumprimento dos ritos
legalmente previstos para a aplicação da penalidade.

� Contraditório e Ampla Defesa: pilares do Devido Processo
Legal, facultam ao acusado/indiciado, durante todo o
processo, a efetiva participação na construção das conclusões
finais da apuração, possibilitando-lhe a utilização de todos os
meios de defesa admitidos pelo ordenamento jurídico.

17

Direito Administrativo Disciplinar Direito Administrativo Disciplinar Direito Administrativo Disciplinar Direito Administrativo Disciplinar –––– Princípios aplicáveisPrincípios aplicáveisPrincípios aplicáveisPrincípios aplicáveis

Princípio da Ampla DefesaPrincípio da Ampla DefesaPrincípio da Ampla DefesaPrincípio da Ampla Defesa

� É considerado o mais importante do Processo Administrativo
Disciplinar.

� Sua observância praticamente inviabiliza o reconhecimento
de alguma nulidade.

� Significa permitir a qualquer pessoa acusada o direito de se

utilizar de todos os meios de defesa admissíveis em direito.

� Deve ser adotado nos procedimentos que possam ensejar
aplicação de qualquer tipo de penalidade ao acusado
(sindicância punitiva, PAD).

18
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Princípio do ContraditórioPrincípio do ContraditórioPrincípio do ContraditórioPrincípio do Contraditório

� A todo ato produzido caberá direito da outra parte de opor-

se, dar a versão que lhe convenha, ou fornecer uma

interpretação jurídica diversa.

� No curso da apuração dos fatos e após a notificação prévia,

que comunica o servidor da decisão da comissão sobre a sua

condição de acusado, deve haver notificação de todos atos

processuais sujeitos ao seu acompanhamento.

� Todas as deliberações da CPAD devem ser comunicadas ao

acusado.

19

Dever de ApurarDever de ApurarDever de ApurarDever de Apurar

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço

público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante

sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao

acusado ampla defesa.

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 04040404

Prescrição. Instauração.... A Administração Pública pode,

motivadamente, deixar de deflagrar procedimento disciplinar, caso

verifique a ocorrência de prescrição antes da sua instauração,

devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela

instauração em cada caso.

20

Dever de ApurarDever de ApurarDever de ApurarDever de Apurar

FormasFormasFormasFormas dededede aaaa AutoridadeAutoridadeAutoridadeAutoridade CompetenteCompetenteCompetenteCompetente tomartomartomartomar conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento dededede

IrregularidadesIrregularidadesIrregularidadesIrregularidades::::

� Representação Funcional (art. 116, inciso VI);

� Denúncia (inclusive anônima);

� Notícias veiculadas pela Mídia;

� Representações oficiadas por outros órgãos (Judiciário, MPF, DPF,

CGU, TCU, Comissão de Ética);

� Trabalhos de Auditoria;

� Resultados de Investigação Preliminar e de Sindicância; e

� Constatações decorrentes do Exercício do Poder Hierárquico.

21
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Dever de ApurarDever de ApurarDever de ApurarDever de Apurar

DenúnciaDenúnciaDenúnciaDenúncia AnônimaAnônimaAnônimaAnônima

� Deve ser apurada se os fatos foram narrados de forma objetiva e

plausível (Art. 144)

� STJ: RMS 19.224/MT e MS 7.069/DF

� Decreto nº 5.687/2006 (Art. 13)

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 03030303

Delação Anônima. Instauração. A delação anônima é apta a deflagrar

apuração preliminar no âmbito da Administração Pública, devendo

ser colhidos outros elementos que a comprovem.

22

ResponsabilizaçãoResponsabilizaçãoResponsabilizaçãoResponsabilização JurídicaJurídicaJurídicaJurídica

CIVILCIVILCIVILCIVIL PENALPENALPENALPENAL

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

23

Uma infração pode repercutir em uma ou mais esferas do
Direito.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.

Responsabilização Jurídica Responsabilização Jurídica Responsabilização Jurídica Responsabilização Jurídica ---- modalidadesmodalidadesmodalidadesmodalidades
CivilCivilCivilCivil

� Gera obrigação de reparar o dano;

� Processo civil;

� Dano: prejuízo ao erário ou a terceiros.

PenalPenalPenalPenal

� Decorre da prática de crime ou contravenção;

� Processo penal;

� Crimes contra a Administração Pública.

AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativa

� Decorre da prática de falta funcional;

� Sindicância Punitiva/PAD e Tomada de Contas Especial (TCE).
24
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Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar ---- requisitosrequisitosrequisitosrequisitos

MaterialidadeMaterialidadeMaterialidadeMaterialidade:::: identificar a extensão do fato irregular (ação ou

omissão em afronta ao ordenamento jurídico) relacionado ao

exercício do cargo.

AutoriaAutoriaAutoriaAutoria:::: identificar o(s) servidor(es) envolvido(s) com o fato

irregular.

25

Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar ---- particularidadesparticularidadesparticularidadesparticularidades

� Sentença Penal Absolutória

Subordinam as instâncias civil e administrativa:

- Negativa de autoria ou materialidade;

- Excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa,

exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal);

- Inimputabilidade do agente.

Ausência de provas, não!Ausência de provas, não!Ausência de provas, não!Ausência de provas, não!

� Transação Penal (Art. 76, Lei 9.099/95): não vale para a apuração 

administrativa.

26

PerdaPerdaPerdaPerda dodododo CargoCargoCargoCargo ouououou EmpregoEmpregoEmpregoEmprego PúblicoPúblicoPúblicoPúblico

� Efeito secundário da condenação penal;

� Deve estar expressa na sentença transitada em julgado;

� Desnecessidade de PAD;

� Hipóteses:
- Crimes com abuso de poder/violação de dever para com a

Administração Pública: pena privativa de liberdade ≥ 1 ano;
- Demais crimes: pena privativa de liberdade > 4 anos.

27

Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar ---- particularidadesparticularidadesparticularidadesparticularidades
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PerdaPerdaPerdaPerda dadadada FunçãoFunçãoFunçãoFunção PúblicaPúblicaPúblicaPública

� Pode ser aplicada ao responsável por ato de improbidade
administrativa (Lei nº 8.429/92, Art.12);

� Deve estar expressa na sentença transitada em julgado;

� Desnecessidade de PAD.

DecisõesDecisõesDecisõesDecisões dodododo TCUTCUTCUTCU

Parecer-AGU nº GQ-55, vinculante:

� Decisões do TCU repercutem se há negativa do fato ou de sua

autoria;

� Julgamento de contas regulares não repercute.28

Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar Responsabilidade Disciplinar ---- particularidadesparticularidadesparticularidadesparticularidades

Condutas que podem ser objeto de  PADCondutas que podem ser objeto de  PADCondutas que podem ser objeto de  PADCondutas que podem ser objeto de  PAD

Abrangência ObjetivaAbrangência ObjetivaAbrangência ObjetivaAbrangência Objetiva

Infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha
relação com as atribuições do cargo em que se encontre
investido (Art. 148).

Questões da vida privada, semsemsemsem reflexoreflexoreflexoreflexo nananana vidavidavidavida funcionalfuncionalfuncionalfuncional, não são
apuradas mediante PAD.

(Exemplo de exceçãoexceçãoexceçãoexceção: policiais (União) - Lei nº 4.878/65, Art. 43).

29

Quem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PAD

Abrangência SubjetivaAbrangência SubjetivaAbrangência SubjetivaAbrangência Subjetiva

� Servidores Públicos regidos pela Lei nº 8.112/90 (União,

Autarquias e Fundações Públicas).

� Para a Lei nº 8.112/90, servidor é a pessoa legalmente

investida em cargo público (Art. 2º).

� Cargos Públicos podem ser de provimento efetivoefetivoefetivoefetivo e em

comissãocomissãocomissãocomissão.

30
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Quem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PAD

31

Abrangência SubjetivaAbrangência SubjetivaAbrangência SubjetivaAbrangência Subjetiva

� Servidor em estágio probatório:

O PAD é obrigatório para apuração de faltas disciplinares

cometidas por servidores em estágio probatório. A

reprovação no estágio probatório, quando não satisfeitas as

condições deste, não possui natureza de sanção disciplinar. O

servidor será exonerado de ofício, e não demitido.

Quem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PADQuem está sujeito ao PAD

32

Abrangência SubjetivaAbrangência SubjetivaAbrangência SubjetivaAbrangência Subjetiva

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nnnn....ºººº 02020202

Ex-servidor. Apuração. A aposentadoria, a demissão, a

exoneração de cargo efetivo ou em comissão e a destituição do

cargo em comissão não obstam a instauração de procedimento

disciplinar visando à apuração de irregularidade verificada

quando do exercício da função ou cargo público.

Quem Quem Quem Quem não énão énão énão é alcançadoalcançadoalcançadoalcançado

� Agentes Políticos: Presidente da República, Ministros de Estado e
Autoridades com status de Ministro.

Obs.: Ocupantes de Cargo de Natureza Especial são alcançados (salvo

Secretário-Executivo substituindo Ministro)

� Militares

� Particulares em colaboração com o Poder Público

� Temporários (Sindicância – Lei nº 8.745/93)

� Terceirizados

� Celetistas

� Estagiários

� Consultores Programas Internacionais (ex.: PNUD; OPAS)
33
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Procedimentos Disciplinares

Investigação Preliminar

� INVESTIGATIVOS Sindicância Investigativa
(Portaria CGU nº 335/06) Sindicância Patrimonial

Sindicância Punitiva

� PUNITIVOS PAD Rito Ordinário

(Lei nº 8.112/90) PAD Rito Sumário

34

Comparativo dos ProcedimentosComparativo dos ProcedimentosComparativo dos ProcedimentosComparativo dos Procedimentos

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 01010101
Prescrição. Interrupção. O processo administrativo disciplinar e
a sindicância acusatória, ambos previstos pela Lei n.º 8.112/90,
são os únicos procedimentos aptos a interromper o prazo
prescricional.

PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS INVESTIGATIVOSINVESTIGATIVOSINVESTIGATIVOSINVESTIGATIVOS PUNITIVOSPUNITIVOSPUNITIVOSPUNITIVOS

PREVISÃO JURÍDICAPREVISÃO JURÍDICAPREVISÃO JURÍDICAPREVISÃO JURÍDICA Portaria CGU nº 335/06Portaria CGU nº 335/06Portaria CGU nº 335/06Portaria CGU nº 335/06 Lei nº 8.112/90Lei nº 8.112/90Lei nº 8.112/90Lei nº 8.112/90

CONTRADITÓRIO E AMPLA CONTRADITÓRIO E AMPLA CONTRADITÓRIO E AMPLA CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESADEFESADEFESADEFESA

NãoNãoNãoNão SimSimSimSim

PENA DISCIPLINARPENA DISCIPLINARPENA DISCIPLINARPENA DISCIPLINAR NãoNãoNãoNão SimSimSimSim

INTERRUPÇÃO DOINTERRUPÇÃO DOINTERRUPÇÃO DOINTERRUPÇÃO DO

PRAZO PRESCRICIONALPRAZO PRESCRICIONALPRAZO PRESCRICIONALPRAZO PRESCRICIONAL
NãoNãoNãoNão SimSimSimSim

35

Investigação PreliminarInvestigação PreliminarInvestigação PreliminarInvestigação Preliminar
ArtArtArtArt.... 4444º,º,º,º, I,I,I,I, PortariaPortariaPortariaPortaria CGUCGUCGUCGU nnnn°335335335335,,,, dededede 30303030////05050505////2006200620062006

� Procedimento investigativo sigiloso (sem publicidade);

� Realizado de ofício ou com base em denúncia ou

representação;

� Conduzido por 1 ou mais servidores;

� Prazo de 60 dias (admite prorrogação – art. 8º);

� Rito inquisitorial;

� Objetivo: coletar elementos para verificar o cabimento da

instauração de Sindicância ou PAD.

� Resultados possíveis: arquivamento ou instauração de

Sindicância Punitiva ou PAD.

36
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Espécies de Sindicância Espécies de Sindicância Espécies de Sindicância Espécies de Sindicância 

InvestigativaInvestigativaInvestigativaInvestigativa ouououou PreparatóriaPreparatóriaPreparatóriaPreparatória

1 ou mais servidores.

PatrimonialPatrimonialPatrimonialPatrimonial (Decreto(Decreto(Decreto(Decreto nºnºnºnº 5555....483483483483////05050505))))

2 ou mais servidores efetivos ou empregados públicos.

AcusatóriaAcusatóriaAcusatóriaAcusatória ouououou PunitivaPunitivaPunitivaPunitiva ouououou ContraditóriaContraditóriaContraditóriaContraditória

2 ou mais servidores estáveis.

(Obs.: é recomendável a mesma composição do Art. 149, com 03
servidores)

PrazosPrazosPrazosPrazos

30 dias, ou inferior, prorrogável por igual período.37

Sindicância InvestigativaSindicância InvestigativaSindicância InvestigativaSindicância Investigativa

ArtArtArtArt.... 4444º,º,º,º, II,II,II,II, PortariaPortariaPortariaPortaria CGUCGUCGUCGU nnnn°°°° 335335335335,,,, dededede 30303030////05050505////2006200620062006

� Procedimento investigativo preliminar sumário;

� Não punitivo;

�Prescinde da observância dos princípios do contraditório e da

ampla defesa;

� Caráter sigiloso;

� Conduzido por 1 ou mais servidores;

�Rito inquisitorial;

� Prazo: até 30 dias (admite prorrogação);

�Resultados possíveis: arquivamento ou instauração de Sindicância

Punitiva ou PAD.
38

Sindicância PatrimonialSindicância PatrimonialSindicância PatrimonialSindicância Patrimonial

39

ArtArtArtArt.... 4444º,º,º,º, V,V,V,V, PortariaPortariaPortariaPortaria CGUCGUCGUCGU nnnn°335335335335,,,, dededede 30303030////05050505////2006200620062006
� Procedimento Investigativo;
� Não punitivo;
� Caráter Sigiloso;
� Conduzido por 2 ou mais servidores efetivos ou empregados
públicos;
�Rito inquisitorial;
� Prazo: 30 dias (admite prorrogação);
�Objetiva apurar atos de improbidade administrativa que
importem em enriquecimento ilícito;
�Fundamentação: Lei nº 8.429/92, Art. 9º, VII; Lei nº 5.172/66,,,,
Art. 198, § 1º, II (CTN) e Decreto nº 5.483/05.
�Resultados possíveis: arquivamento ou instauração de PAD.
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Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial ---- Lei de Improbidade AdministrativaLei de Improbidade AdministrativaLei de Improbidade AdministrativaLei de Improbidade Administrativa

Art. 9º. ConstituiConstituiConstituiConstitui atoatoatoato dededede improbidadeimprobidadeimprobidadeimprobidade administrativaadministrativaadministrativaadministrativa importandoimportandoimportandoimportando

enriquecimentoenriquecimentoenriquecimentoenriquecimento ilícitoilícitoilícitoilícito auferirauferirauferirauferir qualquerqualquerqualquerqualquer tipotipotipotipo dededede vantagemvantagemvantagemvantagem

patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial indevidaindevidaindevidaindevida emememem razãorazãorazãorazão dodododo exercícioexercícioexercícioexercício dededede cargo,cargo,cargo,cargo, mandato,mandato,mandato,mandato,

função,função,função,função, empregoempregoempregoemprego ouououou atividadeatividadeatividadeatividade nas entidades mencionadas no art.

1° desta lei, e notadamente:

VII ---- adquirir,adquirir,adquirir,adquirir, paraparaparapara sisisisi ouououou paraparaparapara outremoutremoutremoutrem,,,, nononono exercícioexercícioexercícioexercício dededede mandatomandatomandatomandato,,,,

cargocargocargocargo,,,, empregoempregoempregoemprego ouououou funçãofunçãofunçãofunção públicapúblicapúblicapública,,,, bensbensbensbens dededede qualquerqualquerqualquerqualquer naturezanaturezanaturezanatureza cujocujocujocujo

valorvalorvalorvalor sejasejasejaseja desproporcionaldesproporcionaldesproporcionaldesproporcional àààà evoluçãoevoluçãoevoluçãoevolução dodododo patrimôniopatrimôniopatrimôniopatrimônio ouououou àààà rendarendarendarenda dodododo

agenteagenteagenteagente públicopúblicopúblicopúblico;
40

� NãoNãoNãoNão háháháhá necessidadenecessidadenecessidadenecessidade dededede comprovaçãocomprovaçãocomprovaçãocomprovação dodododo fatofatofatofato antecedenteantecedenteantecedenteantecedente, isto
é, do ato ilícito efetivamente praticado pelo servidor que resultou
no acréscimo patrimonial desproporcional à renda.

�EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 08080808::::

Nos casos de ato de improbidade que importem em
enriquecimento ilícito pelo agente público, cujo valor seja
desproporcional à evolução do seu patrimônio ou à sua renda,
competecompetecompetecompete àààà AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração PúblicaPúblicaPúblicaPública apenasapenasapenasapenas demonstrádemonstrádemonstrádemonstrá----lo,lo,lo,lo, nãonãonãonão sendosendosendosendo
necessárionecessárionecessárionecessário provarprovarprovarprovar quequequeque osososos bensbensbensbens foramforamforamforam adquiridosadquiridosadquiridosadquiridos comcomcomcom numerárionumerárionumerárionumerário
obtidoobtidoobtidoobtido atravésatravésatravésatravés dededede atividadeatividadeatividadeatividade ilícitailícitailícitailícita....

45

Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial ---- Lei de Improbidade AdministrativaLei de Improbidade AdministrativaLei de Improbidade AdministrativaLei de Improbidade Administrativa

Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial ---- Código Tributário NacionalCódigo Tributário NacionalCódigo Tributário NacionalCódigo Tributário Nacional

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o

estado de seus negócios ou atividades.

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos

no art. 199, os seguintes:

II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da

Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração

regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade

respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se

refere a informação, por prática de infração administrativa.42
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Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial ---- Juízo de AdmissibilidadeJuízo de AdmissibilidadeJuízo de AdmissibilidadeJuízo de Admissibilidade

ExameExameExameExame das das das das declaraçõesdeclaraçõesdeclaraçõesdeclarações
dos dos dos dos agentesagentesagentesagentes públicospúblicospúblicospúblicos

(Art. 13 da Lei  8.429/92)(Art. 13 da Lei  8.429/92)(Art. 13 da Lei  8.429/92)(Art. 13 da Lei  8.429/92)

ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação de de de de operaçõesoperaçõesoperaçõesoperações
suspeitassuspeitassuspeitassuspeitas pelopelopelopelo COAFCOAFCOAFCOAF

(Art. 15 da Lei  9.613/98)(Art. 15 da Lei  9.613/98)(Art. 15 da Lei  9.613/98)(Art. 15 da Lei  9.613/98)

Fundada notícia ou indício deFundada notícia ou indício deFundada notícia ou indício deFundada notícia ou indício de
existência de sinais exteriores de riqueza (Art. existência de sinais exteriores de riqueza (Art. existência de sinais exteriores de riqueza (Art. existência de sinais exteriores de riqueza (Art. 

9º da Lei  8.429/92)9º da Lei  8.429/92)9º da Lei  8.429/92)9º da Lei  8.429/92)

SINDICÂNCIASINDICÂNCIASINDICÂNCIASINDICÂNCIA
PATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIAL

43

Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial Sindicância Patrimonial ---- diligênciasdiligênciasdiligênciasdiligências

� Análise da denúncia ou representação

� Levantamento dos dados pessoais e funcionais do servidor

� Análise de notícias da imprensa

� Análise de informações encaminhadas pelo COAF

� Análise das declarações de IR e movimentação financeira

(DCPMF, até 31/12/2007, e DIMOF, a partir de 01/01/2008)

� Análise da situação patrimonial (imóveis, veículos etc.)

� Fluxo de Caixa

� Análise de eventuais participações societárias

� Análise de outros dados levantados
44

Sindicância Punitiva ou Acusatória (Art. 145)Sindicância Punitiva ou Acusatória (Art. 145)Sindicância Punitiva ou Acusatória (Art. 145)Sindicância Punitiva ou Acusatória (Art. 145)

45

NaturezaNaturezaNaturezaNatureza legallegallegallegal

Prevista na Lei nº 8.112/90, é um processo disciplinar, com

possibilidade de aplicação de pena.

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

� Procedimento contraditório, em que deve também ser observada a

ampla defesa.

� Conduzido por 2 ou mais servidores estáveis;

� Prazo: 30 dias, prorrogável por igual período.

ResultadosResultadosResultadosResultados possíveispossíveispossíveispossíveis

� arquivamento;

� advertência ou suspensão de até 30 dias;

� instauração de PAD.
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Processo Administrativo Disciplinar Processo Administrativo Disciplinar Processo Administrativo Disciplinar Processo Administrativo Disciplinar ---- PADPADPADPAD

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de

servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições

ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se

encontre investido. (Art. 148)

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Precisar a realidade dos fatos. A responsabilização e a punição

de servidores não são o foco, mas consequência.

46

Fases do Processo Administrativo Disciplinar (Art. 151)Fases do Processo Administrativo Disciplinar (Art. 151)Fases do Processo Administrativo Disciplinar (Art. 151)Fases do Processo Administrativo Disciplinar (Art. 151)

Instauração Instauração Instauração Instauração (Art. 143)

Publicação do ato que constituiu a comissão.

Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito (Arts. 153 a 166)

� Instrução;

� Defesa; e

� Relatório.

Julgamento Julgamento Julgamento Julgamento (Arts. 167 a 171)

47

1ª Fase: Instauração (art. 151, I)1ª Fase: Instauração (art. 151, I)1ª Fase: Instauração (art. 151, I)1ª Fase: Instauração (art. 151, I)

� Publicação obrigatória da Portaria ou ato equivalente, no

D.O.U. ou boletim de circulação interna (Decreto nº

4.520/2002 e Portaria Impressa Nacional nº 268/2009).

�Na Portaria não serão consignados os ilícitos, dispositivos

legais transgredidos, nem os potenciais responsáveis.

�Deverá fazer referência ao documento ou aos autos que

deram origem ao PAD.

�Previsão de apuração dos atos e fatos conexos.

� Autoridade instauradora competente, fixada por regimento

ou regulamento interno, e, no silêncio deles, o chefe da

repartição (Arts. 141, III, e 143).
48
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Afastamento PreventivoAfastamento PreventivoAfastamento PreventivoAfastamento Preventivo

� Possibilidade: após a instauração e no curso do processo

� Prazo: até 60 dias, prorrogável por igual período (art. 147)

� Competência: Autoridade instauradora por decisão
própria ou a pedido da Comissão de PAD

� Não se confunde com afastamento judicial

49

CPAD CPAD CPAD CPAD –––– Comissão de Processo Administrativo DisciplinarComissão de Processo Administrativo DisciplinarComissão de Processo Administrativo DisciplinarComissão de Processo Administrativo Disciplinar

� Composta por 3 servidores estáveisestáveisestáveisestáveis, não existindo hierarquia
entre os mesmos;

� Ao Presidente cabe apenas o ônus de praticar atos exclusivos,
previstos na lei;

� Estrutura logística deve ser oferecida pelo órgão/entidade à
CPAD;

� As deliberações da CPAD serão registradas em ata (Arts. 22 a
25, Lei nº 9.784/99 e Art. 152, § 2º, Lei nº 8.112/90).

� Os trabalhos serão desenvolvidos com independência e, além
disso, dedicação integral, se necessário (Art. 152, § 1º).

50

CPADCPADCPADCPAD ---- obrigatoriedade e hipóteses de exclusãoobrigatoriedade e hipóteses de exclusãoobrigatoriedade e hipóteses de exclusãoobrigatoriedade e hipóteses de exclusão

� Obrigatoriedade

A designação tem caráter obrigatório para o servidor, salvo

exceções legais, quais sejam, os impedimentos (caráter objetivo)

e as suspeições (caráter subjetivo).

� Hipóteses de Exclusão: Impedimento e Suspeição

ImpedimentoImpedimentoImpedimentoImpedimento ---- CaráterCaráterCaráterCaráter ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

- Parentes do acusado (Art. 149, § 2º);

- Servidores sem estabilidade (Art. 149); e

- Presidente de CPAD: escolaridade/cargo.
51
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OutrasOutrasOutrasOutras HipótesesHipótesesHipótesesHipóteses dededede ImpedimentoImpedimentoImpedimentoImpedimento (Art. 18, Lei nº 9.784/99)

� ter interesse;

� ter atuado ou vir a atuar como perito, testemunha ou

representante em outros processos em que o denunciante ou

acusado tenha sido envolvido; e

� estar litigando com o interessado.

Obs.: O impedido é obrigadoobrigadoobrigadoobrigado aaaa comunicarcomunicarcomunicarcomunicar (Art. 19, parágrafo único,

Lei nº 9.784/99)

CPADCPADCPADCPAD ---- hipóteses de exclusãohipóteses de exclusãohipóteses de exclusãohipóteses de exclusão

52

SuspeiçãoSuspeiçãoSuspeiçãoSuspeição ---- CaráterCaráterCaráterCaráter SubjetivoSubjetivoSubjetivoSubjetivo

Autoridade ou servidor que tenha amizadeamizadeamizadeamizade íntimaíntimaíntimaíntima ou inimizadeinimizadeinimizadeinimizade

notórianotórianotórianotória com algum dos interessados/denunciantes ou com os

respectivos cônjuges, companheiros, advogados, parentes, afins

até o terceiro grau. (Art. 20, Lei nº 9.784/99).

53

CPADCPADCPADCPAD ---- hipóteses de exclusãohipóteses de exclusãohipóteses de exclusãohipóteses de exclusão

Prazos Prazos Prazos Prazos 

54

FormaFormaFormaForma dededede ContagemContagemContagemContagem

Contam-se em dias corridos, excluindo-se o do início e incluindo-se o
do vencimento, desde que haja expediente neste dia (Art. 238 c/c
Art. 66, Lei nº 9.784/99).

PrazosPrazosPrazosPrazos dosdosdosdos RitosRitosRitosRitos

Sindicância: até 30 dias (Art. 145, parágrafo único)

PAD Rito Ordinário: até 60 dias (Art. 152)

PAD Rito Sumário: até 30 dias (Art. 133, § 7º)

ProrrogaçãoProrrogaçãoProrrogaçãoProrrogação

Igual ao prazo originário (exceção: rito sumário - 15 dias).

A portaria de prorrogação deve ser publicada dentro do prazo da
portaria inicial. Não é automática, deve ser solicitada pela CPAD.
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Prazos Prazos Prazos Prazos ---- continuidade da apuraçãocontinuidade da apuraçãocontinuidade da apuraçãocontinuidade da apuração

55

Após a prorrogação do prazo originário (120 dias no rito ordinário, 60

dias na sindicância ou 45 dias no rito sumário), é possível dar

continuidade aos trabalhos por um novo PAD ou mediante

recondução da CPAD. Sempre com novas portarias. (STJ: RMS 455/BA,

DJ Jun/97; RMS 8.005/SC, DJ Mai/00)

FormulaçãoFormulaçãoFormulaçãoFormulação----DaspDaspDaspDasp nºnºnºnº 216216216216 - Inquérito administrativo Esgotados os 90

dias a que alude o art. 220, parágrafo único, do Estatuto, sem que o

inquérito tenha sido concluído, designa-se nova comissão para refazê-lo

ou ultimá-lo, a qual poderá ser integrada pelos mesmos funcionários.

2ª Fase: Inquérito (Instrução, Defesa e Relatório)2ª Fase: Inquérito (Instrução, Defesa e Relatório)2ª Fase: Inquérito (Instrução, Defesa e Relatório)2ª Fase: Inquérito (Instrução, Defesa e Relatório)

InstruçãoInstruçãoInstruçãoInstrução

�Providências Iniciais

- Ata de Instalação

- Designação de Secretário

- Comunicação à Autoridade Instauradora

- Notificação Prévia

- Comunicação ao RH (Art. 172)

- Solicitação de Assentamentos Funcionais

�Provas

� Indiciação (se for o caso)

DefesaDefesaDefesaDefesa

RelatórioRelatórioRelatórioRelatório
56

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- comunicações processuaiscomunicações processuaiscomunicações processuaiscomunicações processuais

NotificaçãoNotificaçãoNotificaçãoNotificação PréviaPréviaPréviaPrévia:::: aviso ao acusado de que contra ele existe PAD,

especificando fatos e local onde está instalada a CPAD. Se possível,

enviar cópia do processo.

IntimaçãoIntimaçãoIntimaçãoIntimação:::: cientifica o acusado e/ou procurador dos atos

processuais que já foram praticados ou dos atos probatórios que

serão praticados no curso da instrução. Utilizada também para

convocação de testemunha para prestar depoimento ou de

declarante para prestar declaração: 3333 diasdiasdiasdias úteisúteisúteisúteis....

CitaçãoCitaçãoCitaçãoCitação:::: para o acusado apresentar defesa escrita. 10101010,,,,15151515 ouououou 20202020 diasdiasdiasdias....

57
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Instrução Instrução Instrução Instrução ---- Notificação PréviaNotificação PréviaNotificação PréviaNotificação Prévia

AcusadoAcusadoAcusadoAcusado emememem localidadelocalidadelocalidadelocalidade diferentediferentediferentediferente daqueladaqueladaqueladaquela emememem quequequeque estiverestiverestiverestiver
instaladainstaladainstaladainstalada aaaa comissãocomissãocomissãocomissão

�desloca-se um dos integrantes da comissão;

�encaminha-se notificação ao chefe da unidade;

�nomeia-se secretário ad hoc.

ServidorServidorServidorServidor emememem locallocallocallocal sabidosabidosabidosabido nononono exteriorexteriorexteriorexterior

Notificação mediante embaixada brasileira do respectivo país
(autoridade instauradora faz a solicitação).

AcusadoAcusadoAcusadoAcusado PresoPresoPresoPreso

Procedimento comum de notificação.
58

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- Notificação FictaNotificação FictaNotificação FictaNotificação Ficta

RecusaRecusaRecusaRecusa dededede RecebimentoRecebimentoRecebimentoRecebimento

� Consignar o incidente em termo e coletar dois testemunhos.

� Considera-se notificado na data do incidente consignada no termo.

AcusadoAcusadoAcusadoAcusado emememem lugarlugarlugarlugar incertoincertoincertoincerto eeee nãonãonãonão sabidosabidosabidosabido

� Após três tentativas, a notificação é feita por edital, publicado no

DOU e em jornal de grande circulação da localidade do último

domicílio. (Art. 163. Ver novo CPC art. 256, II, III, §3º; Art. 257,

Parágrafo Único).

� Considera-se notificado na data de publicação do último edital.

Parágrafo Único Art. 163.
59

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- Notificação FictaNotificação FictaNotificação FictaNotificação Ficta

AcusadoAcusadoAcusadoAcusado emememem lugarlugarlugarlugar certocertocertocerto eeee sabidosabidosabidosabido

É cabível no âmbito administrativo-disciplinar a citação por hora certa,

se houver fundadas suspeitas de que o acusado se oculta do

recebimento do mandado.

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 11111111

CITAÇÃO POR HORA CERTA NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. No âmbito

do Processo Disciplinar, a citação poderá ser realizada por hora certa,

nos termos da legislação processual civil, quando o indiciado encontrar-

se em local certo e sabido, e houver suspeita de que se oculta para se

esquivar do recebimento do respectivo mandado.

60
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Instrução Instrução Instrução Instrução ---- intimação de atosintimação de atosintimação de atosintimação de atos

PrazosPrazosPrazosPrazos

� Intimação: 3 dias úteisúteisúteisúteis (Art. 26, § 2º e Art. 41, Lei nº 9.784/99)

� Outros Atos (sem previsão): 5 dias (Art. 24, Lei nº 9.784/99)

� O atendimento à intimação para oitiva é obrigatório tanto para

o particular quanto para o servidor público. Este último tem o

dever funcional de comparecer e a intimação precisa ser

comunicada ao seu superior hierárquico.

�Fundamentação legal para intimação do particular: art. 4º , I e IV

da Lei 9784/99.
64

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- validade da intimação validade da intimação validade da intimação validade da intimação 

� Requisitos:

- PessoalPessoalPessoalPessoal;

- ComprovaçãoComprovaçãoComprovaçãoComprovação dadadada CiênciaCiênciaCiênciaCiência....

� PossibilidadePossibilidadePossibilidadePossibilidade dededede intimaçãointimaçãointimaçãointimação porporporpor eeee----mailmailmailmail (preferência(preferência(preferência(preferência pelopelopelopelo funcionalfuncionalfuncionalfuncional))))

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 10101010

VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.
A validade de uma intimação ou notificação real fica condicionada a ter
sido realizada por escrito e com a comprovação da ciência pelo
interessado ou seu procurador, independentementeindependentementeindependentementeindependentemente dadadada formaformaformaforma ouououou dodododo meiomeiomeiomeio
utilizadoutilizadoutilizadoutilizado paraparaparapara suasuasuasua entregaentregaentregaentrega....

64

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- Advogado no PADAdvogado no PADAdvogado no PADAdvogado no PAD

SúmulaSúmulaSúmulaSúmula VinculanteVinculanteVinculanteVinculante nºnºnºnº 5555/STF/STF/STF/STF ((((07070707////05050505////08080808))))

“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo

disciplinar nãonãonãonão ofende a Constituição”.

�Súmulas Vinculantes do STF vedam interpretação contrária no Poder

Judiciário e também na Administração.

�A ausência de advogado não gera nulidade no processo. A sua

participação, embora não seja obrigatória, fortalece a defesa e o

processo.
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�OOOO advogadoadvogadoadvogadoadvogado possui a prerrogativa de acesso aos processos
disciplinares investigativos e contraditórios, julgados ou em curso.

�No caso dos procedimentos investigativos em curso, o acesso é
deferido ainda que não tenha havido notificação de servidor,
contanto que já haja no processo identificação de pessoas
envolvidas.

� Limitações ao acesso:

1. Necessidade de procuração;
2. Obrigação de pagamento pelas cópias;
3. Possibilidade de negativa de acesso a documentos ainda não

juntados aos autos.
64

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- Advogado no PADAdvogado no PADAdvogado no PADAdvogado no PAD

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- continuaçãocontinuaçãocontinuaçãocontinuação

PPPProvasrovasrovasrovas DesnecessáriasDesnecessáriasDesnecessáriasDesnecessárias

Podem ser indeferidas pelo Presidente da Comissão (Art. 156, §§ 1º e 2º) -
Princípio da Motivação.

EfetivaçãoEfetivaçãoEfetivaçãoEfetivação dodododo ContraditórioContraditórioContraditórioContraditório

Chamamento dos acusados para a produção de cada prova, com a faculdade
de apresentar quesitos e formular perguntas.

ProvaProvaProvaProva EmprestadaEmprestadaEmprestadaEmprestada

Utilização possível, desde que respeitado o contraditório (STJ: REsp 128.875;
STF: HC 67.707).

• EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 18181818.... É lícita a utilização de interceptações telefônicas
autorizadas judicialmente para fins de instrução de procedimento
correcional.

65

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- diligências e períciasdiligências e períciasdiligências e períciasdiligências e perícias

� Sempre que necessária a coleta de elementos probatórios ou o

esclarecimento de dúvidas.

� Os resultados devem ser reduzidos a termo.

� Solicitar a realização de perícia ou assessoria técnica, formulando

quesitos ou temas que devam ser respondidos ou desenvolvidos,

quando o assunto demandar conhecimentos especializados.

� É imprescindível a intimação para o acusado apresentar quesitos,

caso queira.
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� Art. 156, § 2º, Lei n° 8.112/90 - Será indeferido o pedido de prova pericial,

quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de

perito.

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 12121212

ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. O

atestado médico particular não tem, necessariamente, o condão de sobrestar o

processo disciplinar. Inexistindo dúvida razoável acerca da capacidade do

acusado para o acompanhamento do processo, com base no conjunto

probatório carreado aos autos, poderá a prova pericial ser indeferida.

� Recomenda-se a leitura do documento “ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição dededede MotivosMotivosMotivosMotivos”

httphttphttphttp:::://www//www//www//www....cgucgucgucgu....govgovgovgov....br/assuntos/atividadebr/assuntos/atividadebr/assuntos/atividadebr/assuntos/atividade----disciplinar/comissaodisciplinar/comissaodisciplinar/comissaodisciplinar/comissao----dededede----coordenacaocoordenacaocoordenacaocoordenacao----dededede----

correicao/enunciadoscorreicao/enunciadoscorreicao/enunciadoscorreicao/enunciados----eeee----demaisdemaisdemaisdemais----documentosdocumentosdocumentosdocumentos----aprovadosaprovadosaprovadosaprovados
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Instrução Instrução Instrução Instrução ---- diligências e períciasdiligências e períciasdiligências e períciasdiligências e perícias

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- testemunhas (testemunhas (testemunhas (testemunhas (ArtsArtsArtsArts. 157 e 158). 157 e 158). 157 e 158). 157 e 158)

� Compromisso com a verdade e falso testemunho (crime - Art.

342 Código Penal).

� Contradita da Testemunha. Pode-se perguntar ao acusado ou seu

procurador se acata ou não o compromisso com a verdade proferido

pela testemunha ou deixar a cargo da defesa alegar o incidente.

� Depoimento oral e reduzido a termo. Cópia pode ser entregue ao

final da instrução (incomunicabilidade).

� A ausência imotivada do acusado e/ou seu procurador não gera

nulidade nem impõe agendamento de outra data, desde que

regularmente notificado (Súmula Vinculante STF 05/08).68

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- deslocamentos para oitivasdeslocamentos para oitivasdeslocamentos para oitivasdeslocamentos para oitivas

�UtilizaçãoUtilizaçãoUtilizaçãoUtilização preferencialpreferencialpreferencialpreferencial dadadada videoconferênciavideoconferênciavideoconferênciavideoconferência;

�Não sendo possível, optar pela hipótese mais econômica para a
Administração Pública:

- Deslocar toda a CPAD;

- Chamar o depoente – mesmo que não seja servidor – à custa
do Erário (Art. 173, I e II). É possível o pagamento como
colaborador eventual (passagens e diárias). Fundamento
diárias e passagens colaborador eventual: art. 4º, Lei nº
8.162/1991 e art. 10, Decreto nº 5.992/2006.
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Instrução Instrução Instrução Instrução ---- videoconferênciavideoconferênciavideoconferênciavideoconferência

MarcoMarcoMarcoMarco legallegallegallegal::::

� Alteração do Código de Processo Penal: art. 185; § 2º; art. 217; art. 222.

� Novo Código de Processo Civil: art. 236, § 3º; art. 385, § 3º; art. 453, §1º.

� IN/CGU nº 12, de 1º de novembro de 2011

� Art. 4º. Intimação – PrazoPrazoPrazoPrazo 3333 diasdiasdiasdias (IN/CGU nº 05, de 19 de julho de 2013).

� Art. 6º. Designação de secretários ad hoc

� Manual "Orientações para a adoção de videoconferência em sede disciplinar”

70

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- videoconferênciavideoconferênciavideoconferênciavideoconferência

71

VantagensVantagensVantagensVantagens::::

�Contato praticamente direto entre a autoridade e o réu;

�Duração razoável do processo;

�Otimização dos recursos orçamentários.

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- Carta PrecatóriaCarta PrecatóriaCarta PrecatóriaCarta Precatória

� Com a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência, tornou-se
desnecessária a utilização de carta precatória.

� Em casos excepcionais, quando necessária a utilização de carta precatória,
deve-se observar:

---- CPAD redige seus quesitos e apresenta ao acusado, o qual também
poderá apresentar suas perguntas;

---- CPAD manda os quesitos para a autoridade instauradora do
local/secretário ad hoc da coleta da prova e solicita designação de
servidor/comissão para dar cumprimento à carta.

---- Não deverão ser feitas perguntas além das arroladas.

---- O acusado deverá ser cientificado da data e local de ocorrência da oitiva,
pois, querendo, poderá comparecer e fazer perguntas.
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Instrução Instrução Instrução Instrução ---- interrogatório do acusadointerrogatório do acusadointerrogatório do acusadointerrogatório do acusado

�O procurador do(s) acusado(s) pode acompanhar o interrogatório,

contudo a sua ausência não gera nulidade.

�Há obrigatoriedade de se intimar para o interrogatório tanto o acusado

quanto o seu procurador (art. 7, XXI, da Lei nº 8.906 – Estatuto da OAB).

�Acusado não é compromissado, mas deve, sempre que possível, haver o

interrogatório, pois que também se trata de meio de defesa.

�O acusado e seu procurador podem acompanhar o interrogatório de

coacusados, independentemente da ordem cronológica.

�Último ato da instrução probatória. Se novas provas forem colhidas,

deverá ser repetido.73

InterrogatórioInterrogatórioInterrogatórioInterrogatório porporporpor videoconferênciavideoconferênciavideoconferênciavideoconferência

�EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 07070707

Videoconferência. Possibilidade. Interrogatório. PAD e Sindicância.

No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar e da Sindicância

é possível a utilização de videoconferência para fins de

interrogatório do acusado.

74

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- interrogatório do acusadointerrogatório do acusadointerrogatório do acusadointerrogatório do acusado

Instrução Instrução Instrução Instrução ---- IndiciaçãoIndiciaçãoIndiciaçãoIndiciação

�Não ocorre se a CPAD entender que não há autoria ou materialidade. Em

caso de dúvida, indicia-se: In dubio pro societatis.

�Encerramento da instrução, mas não do processo.

�A defesa será feita em relação aos fatos narrados, mas se recomenda

registrar o enquadramento já na indiciação.

�A indiciação delimita a acusação, não permitindo que, posteriormente, no

relatório e no julgamento, sejam considerados fatos nela não discriminados.

�Deve especificar os fatos, as provas e o nexo causal entre essas e a conduta

do servidor e a materialidade da infração apurada.
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Indiciação Indiciação Indiciação Indiciação ---- penalidades aplicáveispenalidades aplicáveispenalidades aplicáveispenalidades aplicáveis

�Advertência (Art. 129)

�Suspensão (Art. 130)

- Aplicação direta e reincidência na advertência.

- Máximo: 90 dias (Pode ser convertida em multa de 50% do

vencimento ou da remuneração/dia).

�Penas expulsivas

- Efetivo: demissão (Art. 132)

- Efetivo com função de confiança: demissão

- Cargo em comissão: destituição (Art. 135)

- Aposentado ou em disponibilidade: cassação (Art. 134)

Obs.: Parecer vinculante GQ-177 – demissão obrigatória.76

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 13131313

REPERCUSSÃO DA DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO NO

VÍNCULO CELETISTA. A penalidade de destituição de cargo em

comissão aplicada ao empregado público cedido a órgão da

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional poderá

repercutir no vínculo empregatício, sendo desnecessária a

instauração de novo processo disciplinar no âmbito da empresa

estatal.

78

Indiciação Indiciação Indiciação Indiciação ---- penalidades aplicáveispenalidades aplicáveispenalidades aplicáveispenalidades aplicáveis

Indiciação Indiciação Indiciação Indiciação ---- enquadramentosenquadramentosenquadramentosenquadramentos

CAPITULAÇÃO LEGALCAPITULAÇÃO LEGALCAPITULAÇÃO LEGALCAPITULAÇÃO LEGAL

Advertência ou Advertência ou Advertência ou Advertência ou 
SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão

Suspensão ouSuspensão ouSuspensão ouSuspensão ou

DestituiçãoDestituiçãoDestituiçãoDestituição

Demissão,Demissão,Demissão,Demissão,

Cassação ou Cassação ou Cassação ou Cassação ou 
DestituiçãoDestituiçãoDestituiçãoDestituição

Art. 116Art. 116Art. 116Art. 116

Art. 117Art. 117Art. 117Art. 117
I I I I –––– VIII e XIXVIII e XIXVIII e XIXVIII e XIX

Art. 117Art. 117Art. 117Art. 117
XVII e XVIIIXVII e XVIIIXVII e XVIIIXVII e XVIII

Art. 132Art. 132Art. 132Art. 132

Art. 117Art. 117Art. 117Art. 117
IX IX IX IX –––– XVIXVIXVIXVI

78

ArtArtArtArt.... 128128128128.... Na aplicação das penalidades serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
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Enquadramento Enquadramento Enquadramento Enquadramento ---- deveres do servidor (Art. 116)deveres do servidor (Art. 116)deveres do servidor (Art. 116)deveres do servidor (Art. 116)

AdvertênciaAdvertênciaAdvertênciaAdvertência ouououou SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão

I- Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II- Ser leal às instituições a que servir;

III- Observar as normas legais e regulamentares;

IV- Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais;

V- Atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.79

AdvertênciaAdvertênciaAdvertênciaAdvertência ouououou SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao

conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de

envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente
para apuração;

VII -Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio

público;

VIII -Guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX -Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X -Ser assíduo e pontual ao serviço;

XI -Tratar com urbanidade as pessoas;

XII -Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.80

Enquadramento Enquadramento Enquadramento Enquadramento ---- deveres do servidor (Art. 116)deveres do servidor (Art. 116)deveres do servidor (Art. 116)deveres do servidor (Art. 116)

AdvertênciaAdvertênciaAdvertênciaAdvertência ouououou SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão

Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do
chefe imediato;

II-Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer
documento ou objeto da repartição;

III-Recusar fé a documentos públicos;

IV-Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou
execução de serviço;

V-Promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição;

VI-Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado;

81

Enquadramento Enquadramento Enquadramento Enquadramento –––– proibições ao servidor (Art. 117)proibições ao servidor (Art. 117)proibições ao servidor (Art. 117)proibições ao servidor (Art. 117)
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AdvertênciaAdvertênciaAdvertênciaAdvertência ouououou SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão

VII-Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a
associação profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII-Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de
confiança, cônjuge/companheiro/parente até o 2º grau civil;

XIX-Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando
solicitado.

SuspensãoSuspensãoSuspensãoSuspensão

XVII-Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que
ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIII-Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

82

Enquadramento Enquadramento Enquadramento Enquadramento –––– proibições ao servidor (Art. 117)proibições ao servidor (Art. 117)proibições ao servidor (Art. 117)proibições ao servidor (Art. 117)

Enquadramentos  Enquadramentos  Enquadramentos  Enquadramentos  ---- infrações graves (Art. 132)infrações graves (Art. 132)infrações graves (Art. 132)infrações graves (Art. 132)

I - Crime contra a administração pública (evitar) 

II - Abandono de cargo; 

III - Inassiduidade habitual; 

IV - Improbidade administrativa (definição da Lei 8.429/92); 

V -Incontinência pública/conduta escandalosa, na repartição; 

VI- Insubordinação grave em serviço;

VII - Ofensa física, em serviço, salvo em legítima defesa;

VIII - Aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - Revelação de segredo de que se apropriou pelo cargo;

X - Lesar os cofres públicos e dilapidar o patrimônio nacional;

XI - Corrupção (evitar); 

XII - Acumulação ilegal;

XIII -Transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
83

IX - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento

da dignidade da função pública;

X - Participar de gerência ou administração de sociedade privada (exceto como

acionista, cotista ou comanditário);

XI - Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas

(salvo: benefícios previdenciários);

XII - Receber propina, comissão, presente ou vantagem;

XIII - Aceitar comissão/ emprego/ pensão de estado estrangeiro;

XIV - Praticar usura sob qualquer de suas formas;

XV - Proceder de forma desidiosa;

XVI - Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou

atividades particulares.
84

Enquadramentos  Enquadramentos  Enquadramentos  Enquadramentos  ---- infrações graves (Art. 132 c/c Art. 117)infrações graves (Art. 132 c/c Art. 117)infrações graves (Art. 132 c/c Art. 117)infrações graves (Art. 132 c/c Art. 117)
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Enquadramento Enquadramento Enquadramento Enquadramento –––– infração grave: infração grave: infração grave: infração grave: SócioSócioSócioSócio----GerênciaGerênciaGerênciaGerência

Art. 132, XIII c/c 117, X

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 09090909

ILÍCITO SÓCIO-GERÊNCIA-ATUAÇÃO FÁTICA E REITERADA. Para

restar configurada a infração disciplinar capitulada no inciso X

do art. 117 da Lei nº 8.112/90, éééé precisoprecisoprecisopreciso quequequeque oooo servidor,servidor,servidor,servidor,

necessariamente,necessariamente,necessariamente,necessariamente, tenhatenhatenhatenha atuadoatuadoatuadoatuado dededede fatofatofatofato eeee dededede formaformaformaforma reiteradareiteradareiteradareiterada

comocomocomocomo gerentegerentegerentegerente ouououou administradoradministradoradministradoradministrador dededede sociedadesociedadesociedadesociedade privadaprivadaprivadaprivada.

86

Enquadramento Enquadramento Enquadramento Enquadramento –––– infração grave: Conflito de Interessesinfração grave: Conflito de Interessesinfração grave: Conflito de Interessesinfração grave: Conflito de Interesses

� Art. 132, IV c/c Lei nº 12.813/13 e Lei nº 8.429/92

� Hipóteses do art. 5º e 6º, I da Lei nº 12.813/13 aplicam-se a todos

os ocupantes de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal

� Viés preventivo da lei

� Competência da CGU (consultas/pedidos de autorização)

� Em caso de infração disciplinar, apuração nos termos da Lei nº

8.112/90

� Restado caracterizado, a penalidade é de demissão, por ato de

improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/92, sendo

possível enquadramentos mais específicos nos arts. 9º e 10 da

mesma Lei.

86

Situações Graves: Efeitos secundáriosSituações Graves: Efeitos secundáriosSituações Graves: Efeitos secundáriosSituações Graves: Efeitos secundários

� Art. 137. AAAA demissãodemissãodemissãodemissão ouououou aaaa destituiçãodestituiçãodestituiçãodestituição dededede cargocargocargocargo emememem comissãocomissãocomissãocomissão, por

infringência do artartartart.... 117117117117,,,, incisosincisosincisosincisos IXIXIXIX eeee XIXIXIXI, incompatibilizaincompatibilizaincompatibilizaincompatibiliza o ex-servidor

paraparaparapara novanovanovanova investidurainvestidurainvestidurainvestidura emememem cargocargocargocargo públicopúblicopúblicopúblico federalfederalfederalfederal,,,, pelopelopelopelo prazoprazoprazoprazo dededede 5555

(cinco)(cinco)(cinco)(cinco) anosanosanosanos....

� Parágrafo único. NãoNãoNãoNão poderápoderápoderápoderá retornarretornarretornarretornar aoaoaoao serviçoserviçoserviçoserviço públicopúblicopúblicopúblico federalfederalfederalfederal o

servidor que for demitidodemitidodemitidodemitido ouououou destituídodestituídodestituídodestituído dodododo cargocargocargocargo emememem comissãocomissãocomissãocomissão por

infringência do art. 132132132132,,,, incisosincisosincisosincisos I,I,I,I, IV,IV,IV,IV, VIII,VIII,VIII,VIII, XXXX eeee XIXIXIXI.
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Definição de ViolênciaDefinição de ViolênciaDefinição de ViolênciaDefinição de Violência

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violênciaviolênciaviolênciaviolência como o

uso deliberado da forçaforçaforçaforça físicafísicafísicafísica, ou oooo poderpoderpoderpoder, como ameaça à própria

pessoa, um terceiro, um grupo ou comunidade, quequequeque causecausecausecause ouououou

tenhatenhatenhatenha muitasmuitasmuitasmuitas possibilidadepossibilidadepossibilidadepossibilidade dededede causarcausarcausarcausar lesões,lesões,lesões,lesões, morte,morte,morte,morte, danosdanosdanosdanos

psicológicos,psicológicos,psicológicos,psicológicos, transtornotranstornotranstornotranstorno dededede desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento ouououou privaçõesprivaçõesprivaçõesprivações.

88

Tipos de ViolênciaTipos de ViolênciaTipos de ViolênciaTipos de Violência

� Física – fácil configuração;

� Sexual – Assédio sexual (art. 216-A do CP): constranger alguém
com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se, o agente, de sua condição de superior
hierárquico ou ascendência inerentes a exercício de emprego,
cargo ou função. ;

�Psicológica – Assédio moral: prática abusiva, que se manifesta
por meio de gestos, palavras e atos e que desrespeita de forma
sistemática e frequente a integridade física e/ou psicológica de
uma pessoa ou grupo.

89

Tipos de AssédioTipos de AssédioTipos de AssédioTipos de Assédio

� Horizontal ou Transversal: entre agentes do mesmo nível
hierárquico;

� Vertical Ascendente: subordinado contra seu superior
hierárquico;

�Vertical Descendente: superior hierárquico contra
subordinado.
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Assédio Moral no TrabalhoAssédio Moral no TrabalhoAssédio Moral no TrabalhoAssédio Moral no Trabalho

� É a exposição dos trabalhadores a situaçõessituaçõessituaçõessituações humilhanteshumilhanteshumilhanteshumilhantes eeee
constrangedorasconstrangedorasconstrangedorasconstrangedoras, repetitivasrepetitivasrepetitivasrepetitivas eeee prolongadasprolongadasprolongadasprolongadas durantedurantedurantedurante aaaa
jornadajornadajornadajornada dededede trabalhotrabalhotrabalhotrabalho eeee nononono exercícioexercícioexercícioexercício dededede suassuassuassuas funçõesfunçõesfunçõesfunções,
desestabilizando a relação da vitima com o ambiente de
trabalho e a organização.

� Configuração: Repetitividade,Repetitividade,Repetitividade,Repetitividade, duraçãoduraçãoduraçãoduração eeee danodanodanodano.
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Assédio Sexual no TrabalhoAssédio Sexual no TrabalhoAssédio Sexual no TrabalhoAssédio Sexual no Trabalho

� ParaParaParaPara configurarconfigurarconfigurarconfigurar assédioassédioassédioassédio sexualsexualsexualsexual, a abordagem de quem
assedia deve ser reiterada,reiterada,reiterada,reiterada, insistenteinsistenteinsistenteinsistente eeee impertinenteimpertinenteimpertinenteimpertinente, e a
pessoapessoapessoapessoa assediadaassediadaassediadaassediada devedevedevedeve consideráconsideráconsideráconsiderá----lalalala inoportunainoportunainoportunainoportuna eeee
indesejadaindesejadaindesejadaindesejada, não se confundindo assédio sexual com o
simples flerte ou paquera;

�Atinge-se diretamente a dignidade das relações de
trabalho, que tem a condição de bem jurídico protegido,
enquanto garantia da liberdade, da igualdade, da
autodeterminação e do direito a não discriminação no
exercício do trabalho.
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Assédio Sexual no TrabalhoAssédio Sexual no TrabalhoAssédio Sexual no TrabalhoAssédio Sexual no Trabalho

O assédio sexual pode se dar de duas formas:

� Ambiental ou por Intimidação: possibilidadepossibilidadepossibilidadepossibilidade dededede qualquerqualquerqualquerqualquer
pessoapessoapessoapessoa assediarassediarassediarassediar outraoutraoutraoutra, no ambiente de trabalho,
independentementeindependentementeindependentementeindependentemente dededede hierarquiahierarquiahierarquiahierarquia ouououou ascendênciaascendênciaascendênciaascendência. NãoNãoNãoNão
configuraconfiguraconfiguraconfigura crimecrimecrimecrime, mas pode ser punida nas esferas
administrativa ou civil;

� Chantagem ou laboral: formaformaformaforma dededede abusoabusoabusoabuso dededede poderpoderpoderpoder nononono
trabalho,trabalho,trabalho,trabalho, umaumaumauma vezvezvezvez quequequeque quemquemquemquem assediaassediaassediaassedia ocupaocupaocupaocupa umaumaumauma posiçãoposiçãoposiçãoposição dededede
superior(a)superior(a)superior(a)superior(a) hierárquico(a)hierárquico(a)hierárquico(a)hierárquico(a) eeee nãonãonãonão aceitaaceitaaceitaaceita receberreceberreceberreceber umaumaumauma
respostarespostarespostaresposta negativanegativanegativanegativa dadadada pessoapessoapessoapessoa assediadaassediadaassediadaassediada. ConfiguraConfiguraConfiguraConfigura crimecrimecrimecrime
(art. 216-A do CP). Punições nas demais esferas também.
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Orientações para documentar denúncias de assédio Orientações para documentar denúncias de assédio Orientações para documentar denúncias de assédio Orientações para documentar denúncias de assédio 
moral ou sexualmoral ou sexualmoral ou sexualmoral ou sexual

�Anotar as situações de assédio, relatando detalhes como
dia, hora, local, nome(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s) e de
testemunhas, motivos alegados, conteúdo das conversas,
entre outras informações relevantes;

�Guardar documentos físicos (bilhetes, anotações) ou
eletrônicos (e-mails, mensagens) que possam servir como
provas.
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Enquadramentos Administrativos PossíveisEnquadramentos Administrativos PossíveisEnquadramentos Administrativos PossíveisEnquadramentos Administrativos Possíveis

�AssédioAssédioAssédioAssédio MoralMoralMoralMoral: Improbidade Administrativa – Art.
11, Lei 8429/90; art. 116, IX (moralidade
administrativa); art. 116, XI (urbanidade); art. 117,
V (apreço ou desapreço); art. 117, XVII (desvio de
função).

�AssédioAssédioAssédioAssédio SexualSexualSexualSexual: Improbidade Administrativa – Art.
11, Lei 8429/90; art. 116, IX (moralidade
administrativa); art. 116, XI (urbanidade); art. 117,
IX (valimento do cargo); art. 132, V (incontinência
pública e conduta escandalosa).
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Instrução Instrução Instrução Instrução ---- CitaçãoCitaçãoCitaçãoCitação

�Notícia formal ao acusado de que ele foi indiciado, para que

possa apresentar a defesa escrita.

�É um ato formalizado por mandado do presidente.

�Aplicam-se os temas já abordados sobre recusa no

recebimento, indiciado em local incerto e não sabido, citação

por hora certa, etc.
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Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito –––– Defesa EscritaDefesa EscritaDefesa EscritaDefesa Escrita

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos

�Forma escrita;

�Prazos:

- 10 dias (1 indiciado - Art. 161, § 1º);

- 20 dias (2 ou mais - Art. 161, 2º);

- 15 dias (citação por edital - Art. 163, § único).

Poderão ser prorrogados pelo dobro: ampla defesa.

NovasNovasNovasNovas DiligênciasDiligênciasDiligênciasDiligências

Deferidas ou não (Art. 161, § 3º; Art. 156, § 1º).

VistaVistaVistaVista dosdosdosdos AutosAutosAutosAutos

Apenas na repartição (Art. 161, § 1º; Art. 46, Lei nº 9.784/99).97

Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito –––– Defesa Escrita: ReveliaDefesa Escrita: ReveliaDefesa Escrita: ReveliaDefesa Escrita: Revelia

�Será considerado revel o indiciado que, regularmente citado:

- não apresentar defesa escrita no prazo legal;

- apresentar defesa escrita inepta.

�A revelia será declarada por termo, nos autos do processo disciplinar.

�Declarada a revelia, será solicitada a designação de defensor dativo.

�Ao defensor dativo será devolvido o prazo para apresentação da

defesa escrita.

É desnecessária a nomeação de defensor dativo antesantesantesantes dadadada CitaçãoCitaçãoCitaçãoCitação....
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Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito ---- Relatório Final (Art. 165)Relatório Final (Art. 165)Relatório Final (Art. 165)Relatório Final (Art. 165)

�Relato minucioso das principais ocorrências.

�Será sempre conclusivo quanto à responsabilidade do servidor e
informará se houve falta prevista como: crime (MPF, PF); dano ao Erário
(AGU e TCU); improbidade administrativa (MPF; AGU e TCU).

�Exame detalhado de todos os termos da defesa apresentada. Possível
mudança da tipificação.

�Indicação expressa das provas (fundamentação) que sustentam a
conclusão.

�Indicação expressa dos dispositivos violados, sugestão das penalidades e
da dosimetria (Art. 128).
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Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito ---- Relatório Final (Art. 165)Relatório Final (Art. 165)Relatório Final (Art. 165)Relatório Final (Art. 165)

�Análise da Prescrição.

�Sempre que possível a comissão deverá apresentar

recomendações de caráter gerencial, com o objetivo de evitar a

ocorrência de irregularidades semelhantes às identificadas no

apuratório, como, por exemplo:

- Mudanças em rotinas administrativas;

- Revisão de normativos;

- Instituição de mecanismos de controle e avaliação de riscos;

- Capacitação.
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Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito ---- Relatório Final Relatório Final Relatório Final Relatório Final ---- remessa para a Autoridade remessa para a Autoridade remessa para a Autoridade remessa para a Autoridade 
Instauradora (Art. 166)Instauradora (Art. 166)Instauradora (Art. 166)Instauradora (Art. 166)

�MarcaMarcaMarcaMarca oooo encerramentoencerramentoencerramentoencerramento dosdosdosdos trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos dadadada comissãocomissãocomissãocomissão.

�A competência para julgamento é vinculada pela sugestão da pena indicada

pela CPAD.

�Caso não seja competente, a autoridade instauradora encaminhará os autos

para a julgadora, após exame da regularidade formal.

RemessaRemessaRemessaRemessa dosdosdosdos autosautosautosautos aaaa AGU/MPF/TCU/SRFBAGU/MPF/TCU/SRFBAGU/MPF/TCU/SRFBAGU/MPF/TCU/SRFB

�Sindicância (Art. 154, parágrafo único); PAD (Art. 171; Art. 15, Lei nº

8.429/92); Decreto nº 3.781/01.

�Deve-se evitar pré-julgamento (em caso de procedimentos investigativos) e

dependência da instância penal (falta funcional também capitulada como

crime).101

PAD PAD PAD PAD ---- Rito Sumário (Art. 133)Rito Sumário (Art. 133)Rito Sumário (Art. 133)Rito Sumário (Art. 133)

Rito previsto apenas para apuração das seguintes infrações:

�Acumulação Ilegal
(Cargos, Empregos ou Funções Públicas)

�Abandono de Cargo

�Inassiduidade Habitual
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PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário ---- característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas

� Portaria registra nome do indiciado e infração apurada.

� CPAD com apenas 2 membros estáveis (sem presidente).

� Inexistência de Notificação Prévia.

� Existência de provas pré-constituídas.

� Regra: desnecessidade de produção de provas e ausência de
Interrogatório.

� Em caso de necessidade/deferimento de outras provas, pode
ser convertido para Rito Ordinário.

� Prazos Menores (Rito: 30 dias + 15 dias; Indiciação: 3º dia útil;
Defesa: 5 dias).
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PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário ---- Acumulação Ilegal Acumulação Ilegal Acumulação Ilegal Acumulação Ilegal 
�Engloba cargos, empregos e funções públicas.

�A regra é a proibição. As exceções estão na própria CF.

�Aposentados

Só podem acumular as remunerações dos cargos/empregos/
funções que na ativa seriam acumuláveis.

Caso contrário, podem fazer escolha entre o provento da
aposentadoria e a remuneração (CF, Art. 37, § 10)

�Particularidades do rito

10 dias de prazo para opção (presunção absoluta de boa-fé) antes
da instauração. Depois, até o último dia do prazo de defesa.

�Penalidade: demissão de todos os cargos/empregos/funções
inacumuláveis.104

PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário ---- Abandono de Cargo Abandono de Cargo Abandono de Cargo Abandono de Cargo 

�Elemento Objetivo

Ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos.

�Elemento Subjetivo

Administração deve provar ausência intencional dolo direto ou eventual

(animus abandonandi) (Enunciado CGU publicação breve).

Contam-se os fins-de-semana e feriados durante o período de

ausência?

O período de ausência pode iniciar-se em sábado, domingo ou feriado?

�Encaminhamento ao MPF (crime).

�Ressarcimento dos dias não trabalhados.
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PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário PAD Rito Sumário ---- InassiduidadeInassiduidadeInassiduidadeInassiduidade Habitual Habitual Habitual Habitual 

�Elemento Objetivo

Ausência ao serviço por 60 dias no período de 12 meses,

interpoladamente ouououou nãonãonãonão.

�Elemento Subjetivo

Administração deve provar apenas que a ausência é injustificada (exceto:

força maior ou caso fortuito).

Contam-se fins de semana e feriados durante o período de ausência?

O período de ausência pode iniciar-se em sábado, domingo ou feriado?

E se as faltas forem consecutivas? Abandono ou Inassiduidade? (STJ: MS

8.291-DF)

106

Prescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito Disciplinar

� Conceito

Espaço de tempo no qual a Administração tem o dever e o poder

de exercer o jus puniendi (direito de punir).

� Contagem

No Direito Administrativo Disciplinar, o prazo começa a correr da

data da ciência do fato. (Art. 142, § 1º). No Direito Penal, o prazo

se conta da prática do ilícito penal.

� Termo inicial: ciência do fato pela Administração. (Parecer

vinculante GQ-55).

107

OrdinárioOrdinárioOrdinárioOrdinário SumárioSumárioSumárioSumário Sind. PunitivaSind. PunitivaSind. PunitivaSind. Punitiva

60 + 60 + 20 =140 d60 + 60 + 20 =140 d60 + 60 + 20 =140 d60 + 60 + 20 =140 d 30 + 15 + 5 =50 d30 + 15 + 5 =50 d30 + 15 + 5 =50 d30 + 15 + 5 =50 d 30 + 30 + 20 =80 d30 + 30 + 20 =80 d30 + 30 + 20 =80 d30 + 30 + 20 =80 d
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PrazosPrazosPrazosPrazos (Art. 142)

�Advertência - 180 dias;

�Suspensão - 2 anos;

�Demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão - 5 anos.

A interrupção do prazo prescricional, prevista no Art. 142, § 3º, Lei nº 8.112/90, ocorre uma só
vez quanto ao mesmo fato (Parecer vinculante GQ-144), por até:

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 01010101

Prescrição. Interrupção. O processo administrativo disciplinar e a sindicância acusatória,
ambos previstos pela Lei n.º 8.112/90, são os únicos procedimentos aptos a interromper o

prazo prescricional.

Prescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito Disciplinar
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Interrupção
uma só vez
PRAZO NÃO PRAZO NÃO PRAZO NÃO PRAZO NÃO 

CORRECORRECORRECORRE

PRAZO RECOMEÇA PRAZO RECOMEÇA PRAZO RECOMEÇA PRAZO RECOMEÇA 
DO ZERODO ZERODO ZERODO ZERO

Se não julgar dentro do
prazo*, prescreve e a
Administração não pode
mais punir.

IIII
NNNN
SSSS
TTTT
AAAA
UUUU
RRRR
AAAA
ÇÇÇÇ
ÃÃÃÃ
OOOO

CIÊNCIACIÊNCIACIÊNCIACIÊNCIA
DODODODO

FATOFATOFATOFATO

Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Varia de acordo com a pena (180 dias, 2 anos ou 5 anos)

PRAZO PARAPRAZO PARAPRAZO PARAPRAZO PARA
INSTAURAÇÃOINSTAURAÇÃOINSTAURAÇÃOINSTAURAÇÃO

Se não instaurar dentro do
prazo*, prescreve e a
Administração não pode
mais punir.

109

I
N
S
T
A
U
R
A
Ç
Ã
O

PAD ORDINÁRIOPAD ORDINÁRIOPAD ORDINÁRIOPAD ORDINÁRIO

PAD SUMÁRIOPAD SUMÁRIOPAD SUMÁRIOPAD SUMÁRIO

SIND. PUNITIVASIND. PUNITIVASIND. PUNITIVASIND. PUNITIVA

50505050
diasdiasdiasdias

80808080
diasdiasdiasdias

Advertência: Advertência: Advertência: Advertência: 180 d
Suspensão: Suspensão: Suspensão: Suspensão: 2 anos
Demissão: Demissão: Demissão: Demissão: 5 anos

Advertência: Advertência: Advertência: Advertência: 180 d
Suspensão: Suspensão: Suspensão: Suspensão: 2 anos
Demissão: Demissão: Demissão: Demissão: 5 anos

110

140140140140
diasdiasdiasdias

�PrescriçãoPrescriçãoPrescriçãoPrescrição PenalPenalPenalPenal:::: Em se tratando de ilícito administrativo

também capitulado como ilícito penal (crime), o prazo é o da Lei

Penal (Art. 142, § 2º).

�EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 05050505

Prescrição Disciplinar. Crime. Persecução Penal. Para aplicação de

prazo prescricional, nos moldes do § 2º do art. 142 da Lei nº

8.112/90, não é necessário o início da persecução penal.

� AbandonoAbandonoAbandonoAbandono dededede cargocargocargocargo: 3333 anosanosanosanos (Lei nº 12.234/10)111
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� Art. 170 – registro nos assentamentos funcionais (penalidades
prescritas)

�EmEmEmEm razãorazãorazãorazão dodododo ParecerParecerParecerParecer AGUAGUAGUAGU nºnºnºnº 5555////2016201620162016/CGU/AGU,/CGU/AGU,/CGU/AGU,/CGU/AGU, vinculante,vinculante,vinculante,vinculante, ficaficaficafica vedadavedadavedadavedada

àààà AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração PúblicaPúblicaPúblicaPública aaaa anotaçãoanotaçãoanotaçãoanotação nosnosnosnos assentamentosassentamentosassentamentosassentamentos funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais

- MS 23.262/DF, STF – declarou a inconstitucionalidade do art. 170

Ante o exposto, tendo em vista a garantia da presunção de inocência,

prevista no art. 5º, LVII, da Constituição, e em razão da decisão do
Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 23.262/DF, a
Administração Pública Federal deve observar a norma segundo a qual,
nononono âmbitoâmbitoâmbitoâmbito dosdosdosdos processosprocessosprocessosprocessos administrativosadministrativosadministrativosadministrativos disciplinares,disciplinares,disciplinares,disciplinares, umaumaumauma vezvezvezvez extintaextintaextintaextinta aaaa
punibilidadepunibilidadepunibilidadepunibilidade pelapelapelapela prescrição,prescrição,prescrição,prescrição, aaaa autoridadeautoridadeautoridadeautoridade julgadorajulgadorajulgadorajulgadora nãonãonãonão poderápoderápoderápoderá fazerfazerfazerfazer oooo

registroregistroregistroregistro dodododo fatofatofatofato nosnosnosnos assentamentosassentamentosassentamentosassentamentos individuaisindividuaisindividuaisindividuais dodododo servidorservidorservidorservidor públicopúblicopúblicopúblico.
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Prescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito DisciplinarPrescrição Punitiva no Direito Disciplinar

Nulidades Nulidades Nulidades Nulidades –––– conceito e principais alegações de defesaconceito e principais alegações de defesaconceito e principais alegações de defesaconceito e principais alegações de defesa

�Conceito

-Só há nulidade se comprovado prejuízo à ampla defesa

-Pas de nullité sans grief (STJ: MS 8.259-DF e MS 7.863-DF);

-Prejuízo concreto para a defesa (STF: MS 22.055-RS)

�Principais Alegações

- Portaria instauradora que não delimita a acusação;

- Negativa de carga do processo fora da repartição;

- Comissão constituída por servidores de nível hierárquico inferior ao acusado;

- Ausência de defensor durante todo o PAD;

- Ausência de notificação do Relatório Final;

- Impossibilidade de utilização de prova emprestada.
113

Lei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à Informação

� Base normativa:

- Lei nº 12.527/2011 (LAI)

- Decreto nº 7.724/2012

- Portaria CGU nº 1.613/2012.

� Sigilo pode ser total ou parcial, havendo obrigação de fornecer a
parte não sigilosa - Art. 7º, §2º da LAI

� Documentos passíveis de classificação – art. 23, incisos I a VIII da
LAI.

� Prazos de classificação: 25, 15 ou 5 anos (art. 24 da LAI).

� Possibilidade do termo final de restrição ser determinado evento
(art. 24, §3º da LAI).114
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Lei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à Informação

AcessoAcessoAcessoAcesso restritorestritorestritorestrito independentementeindependentementeindependentementeindependentemente dededede classificaçãoclassificaçãoclassificaçãoclassificação:

informações ou documentos utilizados como fundamento de

decisão ou de ato administrativo (art. 7º, §3º, LAI);

� sigilo fiscal, bancário ou outras hipóteses amparadas por lei

(art. 22, LAI);

� informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra

e imagem (art. 31 da LAI).

115

Lei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à InformaçãoLei de Acesso à Informação

PortariaPortariaPortariaPortaria CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 1111....613613613613////2012201220122012::::

• A CGU manterá, independentementeindependentementeindependentementeindependentemente dededede classificaçãoclassificaçãoclassificaçãoclassificação, acesso restrito às

informações sobre (art. 4º):

• I – intimidade, vida privada, honra e imagem;

• II – sigilo fiscal, bancário etc;

• IV – identificaçãoidentificaçãoidentificaçãoidentificação dodododo denunciante,denunciante,denunciante,denunciante, atéatéatéaté quequequeque sesesese concluaconcluaconcluaconclua oooo processoprocessoprocessoprocesso

investigativoinvestigativoinvestigativoinvestigativo;

• VII – relatórios,relatórios,relatórios,relatórios, notasnotasnotasnotas técnicastécnicastécnicastécnicas decorrentesdecorrentesdecorrentesdecorrentes dededede investigaçõesinvestigaçõesinvestigaçõesinvestigações eeee
fiscalizações,fiscalizações,fiscalizações,fiscalizações, eeee outrosoutrosoutrosoutros documentosdocumentosdocumentosdocumentos relativosrelativosrelativosrelativos àààà atividadeatividadeatividadeatividade dededede correição,correição,correição,correição,

quandoquandoquandoquando aindaaindaaindaainda nãonãonãonão concluídosconcluídosconcluídosconcluídos osososos respectivosrespectivosrespectivosrespectivos procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos.
116

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 14141414

RESTRIÇÃORESTRIÇÃORESTRIÇÃORESTRIÇÃO DEDEDEDE ACESSOACESSOACESSOACESSO DOSDOSDOSDOS PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS DISCIPLINARESDISCIPLINARESDISCIPLINARESDISCIPLINARES. Os procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos disciplinaresdisciplinaresdisciplinaresdisciplinares
têmtêmtêmtêm acessoacessoacessoacesso restritorestritorestritorestrito paraparaparapara terceirosterceirosterceirosterceiros atéatéatéaté oooo julgamentojulgamentojulgamentojulgamento, nos termos do art. 7º, parágrafo 3º, da Lei
nº 12.527/2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº 7.724/2012, sem prejuízo

das demais hipóteses legais sobre informações sigilosas.

� EnunciadoEnunciadoEnunciadoEnunciado CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 19191919

DIREITODIREITODIREITODIREITO DEDEDEDE ACESSOACESSOACESSOACESSO INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL AOAOAOAO PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO CORRECIONALCORRECIONALCORRECIONALCORRECIONAL PORPORPORPOR TODOSTODOSTODOSTODOS OSOSOSOS ACUSADOSACUSADOSACUSADOSACUSADOS....
Havendo conexão a justificar a instauração de procedimento correcional com mais de um
acusado, aaaa todostodostodostodos eleseleseleseles seráseráseráserá garantidogarantidogarantidogarantido oooo acessoacessoacessoacesso integralintegralintegralintegral aosaosaosaos documentosdocumentosdocumentosdocumentos autuadosautuadosautuadosautuados.

- Exposição de Motivos: Direito de acesso integral ao PAD por todos os acusados.
Impossibilidade de oposição de sigilo. Princípios do contraditório e da ampla defesa.
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Termo de Ajustamento de Conduta Termo de Ajustamento de Conduta Termo de Ajustamento de Conduta Termo de Ajustamento de Conduta ---- TAC TAC TAC TAC 

� Instrumento instituído pela InstruçãoInstruçãoInstruçãoInstrução NormativaNormativaNormativaNormativa CGUCGUCGUCGU nºnºnºnº 02020202,,,, dededede
30303030////05050505////2017201720172017. Publicado na Seção 1 do DOU, 31/05/2017.

� É um acordo firmado entre quem tem competência para
processar e quem poderia ser processado.

� A instituição do TAC no âmbito do Sistema de Correição do
Poder Executivo Federal visa garantir eficiência e permitir a
racionalização de esforços na apuração de faltas de baixo
potencial ofensivo.

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos

� Irregularidades de baixo potencial ofensivo.

� Agente público assumeassumeassumeassume aaaa faltafaltafaltafalta cometidacometidacometidacometida eeee sesesese comprometecomprometecomprometecompromete aaaa
ajustarajustarajustarajustar suasuasuasua condutacondutacondutaconduta.

� Autoridade para celebrar: A competente para instaurar o
respectivo procedimento disciplinar (art. 3º, IN nº 2/2017).

� Autoridade para homologar: A competente para aplicar pena
de advertência (Parágrafo Único, art. 3º, IN nº 2/2017).

RestriçõesRestriçõesRestriçõesRestrições

� Prejuízo ao erário.

� Crime ou improbidade administrativa.

� Circunstância prevista no art. 128 da Lei n.º 8.112/90, quequequeque
justifiquejustifiquejustifiquejustifique aaaa majoraçãomajoraçãomajoraçãomajoração dadadada penalidadepenalidadepenalidadepenalidade....

� Extravio ou dano de bem público, em que seja aplicável o
TCA, previsto na IN/CGU n.º 4 de 17/02/2009.

� Celebração de TAC nos últimos 2 anos e registro válido de
penalidade nos assentamentos funcionais (art. 131).
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O TAC deverá conter:O TAC deverá conter:O TAC deverá conter:O TAC deverá conter:

� a qualificação do agente público envolvido.

� os fundamentos de fato e de direito para sua celebração.

� a descrição das obrigações assumidas.

� o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações.

� a forma de fiscalização das obrigações assumidas.

Outras informaçõesOutras informaçõesOutras informaçõesOutras informações

� O TAC poderá ser celebrado de ofícioofícioofícioofício ou aaaa pedidopedidopedidopedido dodododo
interessadointeressadointeressadointeressado.

� Prazo de 5 dias após a notificação.

� Juízo de admissibilidade.

� Não interrompe a prescrição. Prazo de cumprimento não >
2 anos.

� Concessão irregular de TAC: 1) Nulo; 2) Responsabilização
da autoridade, nos termos da Lei n.º 8.112/90.

Termo Circunstanciado Administrativo Termo Circunstanciado Administrativo Termo Circunstanciado Administrativo Termo Circunstanciado Administrativo ---- TCA TCA TCA TCA 
(Instrução Normativa CGU nº 04/2009)(Instrução Normativa CGU nº 04/2009)(Instrução Normativa CGU nº 04/2009)(Instrução Normativa CGU nº 04/2009)

ConceitoConceitoConceitoConceito eeee ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Apuração simplificada, sem natureza disciplinar, que visa racionalizar os

procedimentos administrativos e desburocratizar a Administração Pública

(princípio da eficiência e do interesse público).

VantagensVantagensVantagensVantagens

Economicidade e celeridade.

AplicabilidadeAplicabilidadeAplicabilidadeAplicabilidade

Conduta culposa

ExtravioExtravioExtravioExtravio ouououou danodanodanodano aaaa bembembembem públicopúblicopúblicopúblico quequequeque implicarimplicarimplicarimplicar prejuízoprejuízoprejuízoprejuízo dededede pequenopequenopequenopequeno valorvalorvalorvalor (= limite

da dispensa de licitação: R$ 8.000,00).
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TCATCATCATCA ---- procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento

LavraturaLavraturaLavraturaLavratura

Chefe do setor responsável pela gerência de bens e materiais

na unidade administrativa.

InstruçãoInstruçãoInstruçãoInstrução

�Qualificação do servidor envolvido

�Descrição sucinta dos fatos

�Perícias e laudos técnicos cabíveis (se for o caso)

�Parecer conclusivo sobre o apurado (se for o caso)

�Prazo para manifestação do envolvido e juntada de

documentos: 5 dias (prorrogável até o dobro)

JulgamentoJulgamentoJulgamentoJulgamento :::: Autoridade máxima da unidade administrativa.124
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CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOSCONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOSCONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOSCONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Uso regular do bem ou fatores Uso regular do bem ou fatores Uso regular do bem ou fatores Uso regular do bem ou fatores 
independentes do servidorindependentes do servidorindependentes do servidorindependentes do servidor

Baixa do bem
Sem ressarcimento

Conduta culposaConduta culposaConduta culposaConduta culposa
Baixa do bem

Ressarcimento
(Senão, instauração de PAD)

Conduta dolosaConduta dolosaConduta dolosaConduta dolosa Instauração de PAD

Responsabilidade da empresa Responsabilidade da empresa Responsabilidade da empresa Responsabilidade da empresa 
contratada pela Adm. contratada pela Adm. contratada pela Adm. contratada pela Adm. PúbPúbPúbPúb....

Ressarcimento
(mediante fiscal do contrato)

RessarcimentoRessarcimentoRessarcimentoRessarcimento

� Pagamento;

� Entrega de bem com características iguais ou superiores àquele

danificado ou extraviado;

� Prestação de serviço que restitua ao bem danificado as

condições anteriores.
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Sistema de Correição Sistema de Correição Sistema de Correição Sistema de Correição ---- resultadosresultadosresultadosresultados
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66,32%

23,29%

2,69%
1,14%

6,56%

Ato Relacionado à Corrupção

Abandono de Cargo, Inassiduidade ou Acumulação Ilícita de Cargos

Proceder de Forma Desidiosa

Participação em Gerência ou Administração de Sociedade Privada

Outros

Sistema de Correição Sistema de Correição Sistema de Correição Sistema de Correição ---- resultadosresultadosresultadosresultados

Sistema de Correição Sistema de Correição Sistema de Correição Sistema de Correição ---- reintegraçõesreintegraçõesreintegraçõesreintegrações
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PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais FundamentosFundamentosFundamentosFundamentos de de de de ReintegraçõesReintegraçõesReintegraçõesReintegrações RealizadasRealizadasRealizadasRealizadas pelopelopelopelo STJ STJ STJ STJ desdedesdedesdedesde 2004200420042004

Impossibilidade de presunção de acumulação ilegal devido a 
limite de 60h semanais de trabalho

29 24,79%

Desproporcionalidade entre conduta e punição 17 14,53%

Agravamento da penalidade aplicada 13 11,11%

Conjunto probatório insuficiente 12 10,26%

Prescrição 10 8,55%

Falta de contraditório/ampla defesa 9 7,69%

Ausência de defensor 8 6,84%

Incompetência/Impedimento da Comissão 8 6,84%

Discordância não devidamente fundamentada entre julgador e 
comissão

4 3,42%

Inadequação do enquadramento legal 2 1,71%

Absolvição criminal 1 0,85%

Outros 4 3,42%

CGU CGU CGU CGU ---- contatoscontatoscontatoscontatos

� FacebookFacebookFacebookFacebook

http://www.facebook.com/pages/CGU-Controladoria-Geral-
da-Uniao-oficial

� TwitterTwitterTwitterTwitter

http://twitter.com/cguonline

� crg@cgu.gov.br
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Treinamento em  Processo Administrativo 
Disciplinar - PAD

Formação de Membros de Comissão e DemaisFormação de Membros de Comissão e DemaisFormação de Membros de Comissão e DemaisFormação de Membros de Comissão e Demais
Agentes que Atuam na ÁreaAgentes que Atuam na ÁreaAgentes que Atuam na ÁreaAgentes que Atuam na Área130




