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Curso

Trabalho em equipe e intersetorial
na escolta e no acompanhamento de 
adolescentes no Sistema 
Socioeducativo

Daniel de Oliveira Cintra e Silva

 

Noções de Regime Disciplinar
Legislação

Instrução Normativa n. 01/2016 – Termo Circunstanciado
Administrativo.

Instrução Normativa n. 02/2016 – Mediação de Conflito

Instrução Normativa n. 01/2021 – Termo de Ajustamento de
Conduta
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Noções de Regime Disciplinar
Legislação

Instrução Normativa n. 02/2021 – Juízo de Admissibilidade e
Procedimento de Investigação Preliminar.

Lei Complementar n. 840/2011 – Título VI – do Regime
Disciplinar (artigos 168 a 257).

 

Instrução Normativa n. 01/2016. TCA.

O TCA é procedimento administrativo alternativo ao processo
administrativo disciplinar e à sindicância administrativa em casos de
extravio ou dano à bem público, que implicar em prejuízo de pequeno
valor.

Pequeno valor: igual ou inferior ao limite estabelecido como licitação
dispensável. (artigo 24, II, Lei 8.666/93).

Onde: deverá ser lavrado pelo Setor de Administração Patrimonial. (art.
2.º)

O servidor indicado poderá se manifestar nos autos (art. 2.º, §3.) no
prazo de cinco dias.
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Instrução Normativa n. 01/2016. TCA.

Julgamento do TCA:

»Se o dano ou extravio decorreu:

› Uso regular: apuração será encerrada. (art. 3.º)

› Conduta Culposa: o encerramento da apuração fica condicionado ao
ressarcimento ao Erário. (art. 4.º).

› Conduta Dolosa: é vedado o TCA. (art. 5.º).

Se conduta dolosa ou culposa sem o ressarcimento ao Erário:
apuração nos termos da Lei Complementar n. 840/2011.

 

Instrução Normativa n. 02/2016. Mediação de Conflitos.

Atividade exercida por terceiro, imparcial, sem poder decisório, que,
aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver
soluções consensuais para a controvérsia.

Da Mediação pode resultar (art. 11):

Consenso entre agentes;

Ajuste de Comportamento – agente se compromete a conduta
ensejadora do conflito.

Arquivamento
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Instrução Normativa n. 01/2021. Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

Nos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, o TAC
pode ser celebrado, desde que atendidos os requisitos previstos. (art.
1.º).

Infração disciplinar de menor potencial ofensivo: advertência (199, LC
840/2011) ou suspensão de até 30 dias (200, LC 840/2011). (art. 11,
§2.º). No caso de servidor não ocupante de cargo efetivo e de
empregado público: advertência.

 

Instrução Normativa n. 01/2021. Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

Requisitos (art. 2.º). O Investigado:

» Não tenha registro vigente de penalidade disciplinar;

»Não tenha firmado TAC nos últimos dois anos, contados da publicação;

»Tenha ressarcido ou se comprometa a ressarcir, eventual dano
causado à Administração Pública.
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Instrução Normativa n. 01/2021. Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

Oferecimento (art. 5.º):

» pela autoridade competente, até a instauração do respectivo
procedimento disciplinar;

»Sugerida pela Comissão Responsável pela condução do procedimento
disciplinar, até o indiciamento;

»Ser apresentado pelo agente público interessado.

 

Instrução Normativa n. 01/2021. Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

Prazo(art. 6.º, §3.º): não pode ser superior a 2 anos.

Publicação do TAC: por meio de extrato no Diário Oficial do Distrito
Federal.

Declarado o cumprimento do TAC (art. 8.º §1.º): não será instaurado
procedimento disciplinar. No caso de descumprimento, a chefia adotará
providências para a instauração ou continuidade do procedimento
disciplinar.

A celebração do TAC suspende a prescrição.
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Instrução Normativa n. 02/2021. Juízo de Admissibilidade e
Investigação Preliminar.

Juízo de Admissibilidade (art. 2): ato administrativo sigiloso, por meio
do qual a autoridade competente decide, com base na denúncia ou
representação, pelo arquivamento ou realização de Investigação
Preliminar ou Procedimento Disciplinar.

Cabe denúncia anônima: Súmula STJ n. 611 – desde que devidamente
motivada e com amparo em investigação, é permitida a instauração de
Processo Administrativo Disciplinar com base em denúncia anônima,
em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.

 

Instrução Normativa n. 02/2021. Juízo de Admissibilidade e
Investigação Preliminar.

Procedimento de Investigação Preliminar é procedimento
preparatório, investigativo, sigiloso, não contraditório para reunir
informações necessárias à apuração dos fatos. (art. 3.)

É realizado de ofício com base na denúncia ou representação. (art. 3.º
§ 1.º).

Prazo (art. 4.º) 60 dias prorrogáveis por igual período.

Conduzida por um ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo
ou em comissão, ou empregados públicos. (art. 4º, §1.º).
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Instrução Normativa n. 02/2021. Juízo de Admissibilidade e
Investigação Preliminar.

NÃO pode resultar aplicação de sanção, sendo prescindível a
observância a observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa. (art. 4.º §3.º).

Os membros designados podem solicitar documentos e esclarecimentos
de servidores. O PIP segue rito inquisitorial e não há acusados (art. 7.º
e parágrafo único).

 

Instrução Normativa n. 02/2021. Juízo de Admissibilidade e
Investigação Preliminar.

Relatório (art. 8.º):

Ausente indícios de materialidade ou autoria: arquivamento
devidamente fundamentada (art. 9.º parágrafo único).

Presente os indícios de materialidade E autoria: oferecimento de TAC,
quando cabível ou instauração de sindicância ou processo
administrativo disciplinar ou proposição de medidas administrativas.
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Lei Complementar n. 840/2011.

Das Infrações Disciplinares (art. 190 a 194).

Advertência (199) – infração leve (190).

» registro cancelado após 3 anos (art. 201)

Suspensão (200) – infração média do grupo I (191) e média do grupo
II (192). Infração média do grupo I, a pena não pode ser superior a 30
dias (art. 200, §1.º I) e, no caso do grupo II, a pena não pode ser
superior a 90 dias (art. 200, §1., II).

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Das Infrações Disciplinares (art. 190 a 194).

Suspensão (art. 200)

» registro cancelado após 5 anos (art. 201)

A penalidade de suspensão pode ser convertida em multa (art. 200,
§3.º). A multa é de cinquenta por cento do valor da remuneração ou
subsídio por dia de suspensão.
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Lei Complementar n. 840/2011.

Das Infrações Disciplinares e Sanções Disciplinares (art. 190 a 210).

Demissão(art. 202) – infrações graves do grupo I (193) e do grupo II
(194).

Cassação de aposentadoria (art. 203) – sanção por infração disciplinar
cometida em atividade.

Destituição de cargo em comissão (art. 205) sanção por infração
disciplinar média ou grave ao servidor sem vínculo efetivo.

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Das Infrações Disciplinares e Sanções Disciplinares (art. 190 a 210).

Prescrição (art. 208)

»5 anos: demissão, destituição de cargo em comissão, cassação de
aposentadoria.

»2 anos: suspensão

»1 ano: advertência.

Começa a correr da data do fato, ou conhecimento do ato pela chefia ou
pela autoridade competente para instaurar (art. 208, §1.º).
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Lei Complementar n. 840/2011.

Da Sindicância (art. 214 e 215).

Procedimento investigativo com prazo de conclusão de até 30 dias,
prorrogáveis por igual período com o ato publicado no DODF.

Pode resultar:

»No arquivamento;

»Na instauração de PAD

»Aplicação de penalidade de Advertência ou Suspensão de até 30 dias.

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Da Sindicância (art. 214 e 215).

Constatado na sindicância que a infração classifica-se como leve ou
média do grupo I, a Comissão de Sindicância deve citar o servidor
acusado para acompanhar a apuração. Neste caso, as normas de
processo disciplinar são aplicadas com garantia do contraditório e ampla
defesa.
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Lei Complementar n. 840/2011.

Do Processo Administrativo Disciplinar (art. 217 a 234).

Instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por
infração disciplinar. Prazo: 60 dias, prorrogável por igual período.

Princípios: (art. 219): legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa,
proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança
jurídica, informalismo moderado, justiça, verdade material e
indisponibilidade.

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Instauração: deve constar indicação de autoria e materialidade da
infração disciplinar e comissão processante (art. 235).

»Servidor deve ser citado. (art. 238). Estando o servidor em local
incerto e não sabido: citação por edital (art. 238, §3.). Se, após 15 dias
da publicação, é designado defensor dativo.
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Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Instrução (art. 239): todos os meios de prova admitidos em Direito,
como depoimentos, diligências, solicitação de documentos e perícias
para a completa elucidação dos fatos.

»Testemunhas (art. 241): são intimadas para depor e o acusado e seu
procurador podem assistir à inquirição, bem como fazer perguntas.

»Interrogatório (art. 243): produção de prova e de defesa. Pode mentir?

»Mais de um acusado: ó interrogatório é feito em separado.

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Encerrada a instrução (art. 244)

»Indiciamento do servidor com a especificação dos fatos e tipificação
da infração disciplinar.

»Não cabe o indiciamento do servidor, se não houve a infração
disciplinar, o servidor acusado não foi o autor da infração ou a
punibilidade esteja extinta. Neste caso, a Comissão elabora o relatório
concluindo pelo arquivamento.
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Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Defesa (art. 245) – servidor intimado pessoalmente para apresentar
defesa no prazo de 10 dias (art. 250). Havendo 02 ou mais – 20 dias.

»Se estiver em local incerto e não sabido, o servidor é intimado por
edital para apresentar defesa. Neste caso, o prazo de defesa é de 15
dias.

»Servidor revel (art. 249): servidor indiciado regularmente intimado
que não apresenta defesa no prazo legal. A autoridade instauradora
deve designar servidor estável como defensor dativo.

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Relatório (art. 252) – elaborado pela Comissão com a conclusão sobre
inocência ou responsabilidade do servidor e indicação da sanção a ser
aplicada.

»Se o relatório concluir que a infração apresenta indícios de infração
penal, a autoridade competente deve encaminhar cópia dos autos ao
Ministério Público.
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Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Julgamento (art. 255) – feita no prazo de 20 dias (o julgamento fora do
prazo não implica em nulidade do processo (art. 256, §3.).

A autoridade julgadora decide motivadamente conforme provas nos
autos e pode (art. 257):

Converter o julgamento em diligência;

Agravar a sanção disciplinar, abrandar ou isentar o servidor

Designar nova Comissão para elaborar o indiciamento.

 

Lei Complementar n. 840/2011.

Das fases processuais (art. 235 a 258).

Julgamento (art. 255)

Da decisão cabe pedido de reconsideração ou recurso administrativo
(art. 169) no prazo de 30 dias. O pedido de reconsideração é dirigido à
autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeiro decisão
(art. 170) e o recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior à
que tiver expedido o ato (art. 171).
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