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Curso

Análise de denúncia no âmbito 
correcional

Ismara de Lima Roza Gomes

 

Direito de petição
O direito de denunciar decorre da garantia constitucional prevista no
art. 5º, inc. XXXIV, da CF/1988:

XXXIV. são a todos assegurados, independentemente do pagamento
de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
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Dever de representar
Art. 180. São deveres do servidor:

VII. representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

 

Requisitos para o recebimento das representações
O § 2º, art. 212, Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
diz que as representações sobre infrações disciplinares deverão ser
formuladas por escrito e conter a identificação e o endereço do
denunciante.
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Finalidade das regras para o recebimento de 
denúncias
Resguardar a dignidade do cargo público.

 

Denúncias anônimas
Súmula 611 STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em
investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo
administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do
poder-dever de autotutela imposto à administração.
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Falsidade da denúncia
Responsabilização penal e civil.

 

Autoridades
Parecer Jurídico nº 287/2020 – PGCONS/PGDF: Comunicação dos fatos
à Corte de Contas, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
e a Procuradoria-Geral do DF.

Parecer Jurídico nº 316/2022 – PGDF/PGCONS/CHEFIA: Possíveis
irregularidades envolvendo o atual ocupante de cargo de agente político
deverão ser apuradas pela CGDF.
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Assédio moral/sexual
Decreto nº 41.536, de 1o de dezembro de 2020: denúncia deverá ser
encaminhada à apreciação da Comissão Especial de Combate e
Prevenção ao Assédio.

 

Como as ouvidorias podem auxiliar a qualificação do 
relato

As denúncias deverão ser redigidas com clareza;

A narrativa deverá conter informações que viabilizem a
identificação do agente público denunciado bem como as
circunstâncias do fato relatado.
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Análise preliminar
Avaliar a existência de elementos de convicção aptos a desencadear a
atuação disciplinar.

 

Análise preliminar
Não se faz juízo de valor;

Não devem ser admitidas denúncias vazias, superficiais ou confusas.
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Juízo de admissibilidade
É a análise inicial realizada com o objetivo de verificar a plausibilidade
da irregularidade noticiada.

 

O que busca

Juízo de 
Admissibilidade

Indícios de 
autoria

Indícios de 
materialidade

Nexo de 
causalidade
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Requisitos de admissibilidade
Instrução Normativa nº 2, de 19 de outubro de 2021: a denúncia ou a
representação recebida deverá ser fundamentada, contendo a narrativa
dos fatos em linguagem clara e objetiva, com todas as suas
circunstâncias, a individualização do agente público envolvido,
acompanhada de indício concernente à irregularidade ou à ilegalidade
imputada.

 

Resultados possíveis
Arquivamento;

Instauração de Investigação Preliminar; 

Instauração de Procedimento contraditório; 

Mediação de conflitos;

Celebração de TAC.
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Exercício

 

Lei Complementar nº 840/2011
Institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração
direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos
do Distrito Federal.
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Dever de apurar

Art. 211. Diante de indícios de infração disciplinar, ou diante de
representação, a autoridade administrativa competente deve determinar
a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos
e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar.

 

Autoridade competente
§ 1º São competentes para instaurar sindicância ou processo disciplinar
as autoridades definidas no art. 255, em relação às infrações
disciplinares ocorridas em seus respectivos órgãos, autarquias ou
fundações, independentemente da sanção cominada.

§ 2º A competência para instaurar processo disciplinar para apurar
infração cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em
comissão ou função de confiança do qual foi exonerado ou dispensado é
da autoridade do órgão, autarquia ou fundação onde a infração
disciplinar foi cometida.
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§ 3º Por solicitação ou determinação da autoridade competente, a
apuração da infração disciplinar pode ser feita pelo órgão central do
sistema de correição, preservada a competência para o julgamento.

 

Tipos de procedimentos disciplinares

Investigação Preliminar;

Sindicância;

Processo Administrativo Disciplinar.
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Sanções disciplinares
I – advertência;

II – suspensão;

III – demissão;

IV – cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;

V – destituição do cargo em comissão.

 

Servidor aposentado
Poderá ser punido por infração disciplinar                                                           
que houver sido cometida em atividade.
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Servidor sem vínculo
Art. 205. A destituição do cargo em comissão é a sanção por infração
disciplinar média ou grave, pela qual se impõe ao servidor sem vínculo
efetivo com o Distrito Federal a perda do cargo em comissão por ele
ocupado, podendo ser cominada com o impedimento de nova
investidura em outro cargo efetivo ou em comissão.

Parágrafo único. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da
aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em
destituição do cargo em comissão.

 

Independência entre as instâncias
Art. 181. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
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Lei nº 13.869/2019

Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório
de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração
administrativa: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo Único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou
investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

 

Toda irregularidade praticada por agente público deve
ser objeto de apuração
As falhas com menor lesividade podem ser corrigidas                                  
por meio de Medidas de Gestão.
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Mediação de conflitos
Instrução Normativa nº 02, de 25 de julho de 2016: Dispõe sobre
mediação de conflitos entre agentes públicos como meio de solução de
controvérsias.

 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
(TAC)
Instrução Normativa nº 01, de 12 de março de 2021: possibilita a
celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC,
quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo.
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Ouvidoria x unidade de apuração
Papel da ouvidoria
Promover a participação do cidadão na administração pública e garantir
o tratamento adequado às manifestações.

 

Ouvidoria x unidade de apuração
Papel da unidade de apuração
Promover a prevenção e apuração de irregularidades praticadas por
agentes públicos.
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Importância da interlocução entre ouvidoria e a 
unidade de correição
A ouvidoria é o canal de comunicação entre a unidade de correição e o
denunciante.

 

Importância da interlocução entre ouvidoria e a 
unidade de correição para autuação preventiva
O encaminhamento do mapeamento das denúncias recebidas à unidade
de correição poderá resultar na adoção de medidas saneadoras e
preventivas de falhas e omissão de agentes públicos no desempenho de
suas atribuições.
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Cumprimento dos prazos de resposta e devolutiva das 
unidades correcionais
Portaria nº 341, de 12 de julho de 2019
Art. 2º O resultado da análise, conforme disposto no artigo anterior,
deverá ser informado à Unidade de Ouvidoria em forma de relatório de
apuração, servindo de base para a formulação de resposta definitiva ao
cidadão por meio do sistema informatizado de ouvidoria.

 

Proteção do denunciante
A proteção do denunciante consiste em estratégia de combate à
corrupção e à pratica de outros ilícitos.
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Exposição do denunciante
Responsabilidade administrativa, civil e penal.

 

Obrigada!
Ismara de Lima Roza Gomes

Subcontroladora de Correição Administrativa
sucor@cg.df.gov.br

2108.3292
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http://egov.df.gov.br

 

 


