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PRINCÍPIOS

PÁGINA 02

Princípio

Informalismo moderado

Busca pela verdade

Presunção de inocência

Motivação

Devido processo constitucional

Contraditório

Ampla defesa

Boa fé

Razoável duração do processo

Detalhamento

Dispensa normas rígidas.

Não se admite verdade sabida.

Regra de tratamento e regra de julgamento.

Razões das decisões devem ser explicitadas.

O direito é maior que a lei.

Comunicação - participação - interferência

Defesa técnica + autodefesa

Vedação a atos de deslealdade processual.

A justiça que tarda falha.



INSTAURAÇÃO

PÁGINA 03

Após a escolha dos membros que farão parte da Comissão de
Apuração, é publicada a portaria de instauração:



IMPEDIMENTOS

PÁGINA 04

Cuidado com os possíveis casos de impedimentos ou suspeição:



NOTA
TÉCNICA

PÁGINA 05

Nota Técnica nº 324/2020/CGUNE/CRG
 

"São legitimados a ter acesso aos processos correcionais os agentes
que tenham a necessidade de fazê-lo para dar efetivo cumprimento de
suas funções administrativas. Assim, terão acesso aos processos: o
acusado, o seu advogado, a comissão designada, a autoridade
instauradora e demais agentes públicos que atuam como longa manus
daquela".

 



PRAZOS

PÁGINA 06

Fique atento aos prazos da Comissão:
 

Instauração
60 dias

Justa causa
 

Prorrogação
60 dias

Justificativa
 

Recondução
60 dias

Justificativa
 



PROVIDÊNCIAS
INICIAIS

PÁGINA 07

 
O art. 172 da Lei nº 8.112/1990 traz a seguinte redação:

 
"O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado,
ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o
cumprimento da penalidade, acaso aplicada."

 



ESTUDO DO
PROCESSO

PÁGINA 08

 
A Comissão de Apuração deve estudar o processo acusatório. 

Um dos meios para isso é a Matriz de Responsabilização.
 



NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA

PÁGINA 09

 
O que é a notificação prévia?

 
É a comunicação processual pela qual o acusado é informado da
propositura de um processo contra a sua pessoa, consistindo em
instrumento hábil para possibilitar o exercício do contraditório e
ampla defesa desde o início dos trabalhos da Comissão. 

 



COMUNICAÇÃO

PÁGINA 10

 
Por quais meios a comunicação pode ser feita?

 
A IN nº 9, de 24 de março de 2020, regulamentou o uso de
recursos tecnológicos para realização de atos de comunicação em
processos correcionais no âmbito do Sistema de Correição do
Poder Executivo Federal. 

 



COMUNICAÇÃO

PÁGINA 11

Quais atos podem ser comunicados por essa nova ferramenta?

Notificação prévia

Intimação do
acusado

Intimação de
testemunha

Citação



COMUNICAÇÃO

PÁGINA 12

Para onde deve ser expedida a comunicação? 
 

Para e-mail ou número de telefone móvel, funcional ou particular,
desde que pessoal.

 
Cuidado #1: primeiro contato.

 
Cuidado #2: certifique-se que deu certo!

 



COMUNICAÇÃO

PÁGINA 13

Como deve ser feita a comunicação? 
 

Consoante o  § 3º do art. 3º da IN nº 9, de 24 de março de 2020,
os anexos dos atos de comunicação poderão ser disponibilizados
mediante indicação do endereço de acesso ou link ao documento
armazenado em servidor on-line.



COMUNICAÇÃO

PÁGINA 14

Como se dá a confirmação do recebimento da comunicação?

A confirmação deu errado?
 

Não havendo a confirmação em 5 (cinco) dias, cancele e tente
novamente por qualquer meio.

 



COMUNICAÇÃO

PÁGINA 15

A IN nº 9, de 24 de março de 2020, menciona em seu § 2º do art. 2º
que: 

 
"o interessado, o representante legal e o seu procurador constituído devem
informar e manter atualizados o endereço de correio eletrônico e o número
de telefone móvel para os fins previstos no caput, sob pena de incorrer na
conduta prevista no inciso XIX do art. 117 da Lei nº 8.112/1990."

 



INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA

PÁGINA 16

 
O  art. 156 da Lei nº 8.112/1990 relata o seguinte:

 
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos,
quando se tratar de prova pericial.

 



INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA

PÁGINA 17

Tipos de provas

 Vedação à utilização de provas ilegais



INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA

PÁGINA 18

 
O § 2º do art. 156, da Lei nº 8.112/1990, cita que será indeferido
o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato
independer de conhecimento especial de perito.

 



INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA

PÁGINA 19

Compromisso com a verdade. Alerte sobre a incorrência de
crime de falso testemunho.
Contradita da testemunha e arguição da parcialidade. Pergunte
ao acusado ou a seu procurador se acata ou não o
compromisso com a verdade proferido pela testemunha.

 
Prova testemunhal 



INDICIAÇÃO

PÁGINA 20

A indiciação encerra a instrução probatória do processo disciplinar,
consubstanciando-se em um “termo de indiciação” – termo formal
de acusação –, cujo teor deve apontar os fatos ilícitos imputados
ao servidor acusado, bem com as provas correspondentes e o
respectivo enquadramento legal, de modo a refletir a convicção
preliminar do colegiado.



CITAÇÃO

PÁGINA 21

Finalizada a indiciação pela Comissão, proceda à citação do indiciado para
que ele apresente a respectiva defesa escrita.
Conforme previsto no § 1º do art. 161 da Lei nº 8.112/1990, o  mandado
de citação é documento expedido pelo presidente da Comissão.
Art. 161. (...)
§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da
comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias,
assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

 



DEFESA

PÁGINA 22

A defesa inicia-se a partir da data da citação. 
A Comissão deverá atentar para a qualidade da defesa escrita
encaminhada pelo indiciado, inclusive solicitando apresentação de
nova peça defensória no caso de entender que a primeira é inepta
ou insuficiente, tudo para garantir o contraditório e a ampla
defesa.



DEFESA
REVELIA

PÁGINA 23

 Segundo preceitua o art. 164, da Lei nº 8.112/1990:
 

"Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não
apresentar defesa no prazo legal."

(...)

"§ 2º  Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do
processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do indiciado."



RELATÓRIO
FINAL

PÁGINA 24

Após efetuar todas as diligências necessárias e, no caso da
ocorrência de indiciação, analisar a defesa escrita, caberá à
Comissão preparar o Relatório Final, que deverá ser fundamentado
nas provas trazidas aos autos.
A apresentação do Relatório Final constitui-se no último ato da
Comissão.



A decretação de nulidade não pode ser requerida por quem lhe deu causa.
Ainda que desrespeitada a forma, será considerado válido o ato que,
realizado de outro modo, alcançou a sua finalidade.
A anulação de um ato não implica a anulação do processo, mas apenas do
ato em si e dos que dele decorram.
A autoridade deve declarar quais atos são atingidos pela cominação de
nulidade e ordenar as providências necessárias a sua repetição ou
retificação.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar o
acusado ou pretensão punitiva.
Quando puder decidir o mérito a favor de quem aproveita a decretação de
nulidade, a autoridade não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados.
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte
prejuízo concreto à defesa do acusado.

NULIDADES

PÁGINA 25



REFERÊNCIAS

PÁGINA 26

Lei nº 8.112/1990 - regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais.
Instrução Normativa nº 9 da CGU, de 24 de março de 2020.
Curso "PAD in live" da CGU, ocorrido em 13 de maio de 2020.
Manual de PAD da CGU, janeiro de 2021.

Organizado em 11 de julho de 2021 por Anita da Silva Bezerra.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/arquivos/instrucao-normativa-no-9-de-24-de-marco-de-2020-instrucao-normativa-no-9-de-24-de-marco-de-2020-dou-imprensa-nacional.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BlIKOiRuhpk
https://www.youtube.com/watch?v=BlIKOiRuhpk
https://www.youtube.com/watch?v=BlIKOiRuhpk
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/arquivos/manual_pad_2021_1.pdf

