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o
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atividade de correic^o no amblto da
Uniyersidede Federal Rural da
AmazOnia UFRA.

Art. 1° Estabelecer as diretrizes e os procedimentos administrativos aplicaveis

no ambito da Corregedoria da UFRA — CORREG/UFM, visando a melhoria da
gestao das atividades de natureza disciplinar, bem como complementar a
normatizacao ja prevista nas leis em vigor, em especial nas Leis n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e n o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como no
decreto n° 5.480, de 30 de junho de 2005, e tambem a Lei n° 12.846 de 01 de
agosto de 2013 e Decreto n° 8.420, de 18 de marco de 2015, adequando-se as
onentacOes do Orgao Central do Sistema de Correicao do Poder Executivo
Federal.

TITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS
CAPITULO I
DA NOTICIA DE POSSiVEL IRREGULARIDADE FUNCIONAL
Art. 2° Qualquer pessoa poder^ denunciar a Corregedoria a ocorrencia de
possfveis ilfcitos cometidos por servidores pOblicos ou por pessoa jurldica no
Ambito da devendo a denOncia, imediatamente ser encaminhada ao
Corregedor e/ou ao Reitor.

§ 1° Qualquer notfcia de irregularidade administrativa, civil ou criminal, recebida
em todas as unidades administrativas da sob qualquer forma permitida
em lei, dever^ ser informada a Corregedoria e/ou Reitoria.
§ 2° 0 servidor, no exerefero de suas funcOes, que tiver ciAncia de qualquer
il egalidade, omissao ou abuso de poder, deve representar imediatamente ao
corregedor ou ao Reitor, que tomar^ as provid^neras cabfvers, nos termos do
parAgrafo Onico do art. 116 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 3° Qualquer pessoa podera denunciar a possfvel ocomAncia de ato lesivo a
Administracao POblica Federal praticado por pessoa juridica contratada, no
Ambito da situacao em que o titular da Reitoria da em sede de
juizo de admissibilidade e mediante parecer fundamentado, decidir^ pela
abertura dos procedimentos abaixo. conforme descrito na IN 14 de 14, de
novembro de 2018, da CGU, s^o eles:
§ 1° Procedimentos correcionais investigativos:
I.

A investigacAo preliminar (IP);

II.

A sindicAncia investigative (SINVE); e

III.

A sindicAncia patrimonial (SINPA).
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§ 2° Procedimentos correcionais acusatOrios:
I.

A sindicancia acusatOria (SINAC);

II.

0 processo administrativo disciplinar (PAD);

Ill.

0 processo administrativo disciplinar sumario;

IV. 0 procedimento administrativo de responsabilizacao (PAR)

Paragrafo Unico. A investigac^o preliminar e o Processo Administrativo de
Responsabiliza0o ser^o direcionados e conduzidos pela CORREG/UF RA .

CAPiTULO II
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 4° Al^m da garantia de quadro de pessoal permanente, a Corregedoria

podera requisitar, transitoriamente, outros sewidores da Administracao PUblica
Federal, para atuarem como membros de comissao apuratOrias, sindicantes,
defensores dativos, peritos, assistentes tecnicos ou secretarios nos
procedimentos disciplinares por ela instaurados.

§ 1° A requisic^o sera formalizada, par meio de officio, a autoridade maxima da
area em que o servidor estiver lotado, podendo o chefe imediato do servidor se
manifestar, fundamentadamente, sobre eventual prejuizo a continuidade do
sewico.

§ 2° Caso haja manifestacao de prejuizo a continuidade do sewico, esta sera
encaminhada a Corregedoria, para analise, manifestacao e encaminhamento a
decis^o do titular da Reitoria acerca das razOes apresentadas.

§ 3° Na requisicao de servidor para atuar em procedimentos disciplinares da
Corregedoria, caberd a sua chefia imediata, se necessario, viabilizar meios de
redistribui0o de suas atividades ordinarias entre os demais membros do setor,

a
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de modo a não prejudicar o desempenho do servidor requisitado, nem a
continuidade do serviço público, sem que isso implique qualquer tipo de
avaliação funcional negativa do servidor.

Art. 5° A participação em procedimentos disciplinares de natureza investigativa
ou acusatória constitui missão de caráter relevante na Administração Pública
Federal, que deverá ser considerada na avaliação de desempenho do servidor.

Parágrafo Único. A execução de atividade disciplinar é encargo de natureza
obrigatória, ou seja, múnus do agente público, não podendo o servidor
recusá-la, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Art. 6° Motivado pela comissão apuratória, o corregedor poderá solicitar à
Reitoria que os servidores designados para atuarem em procedimentos
disciplinares fiquem submetidos ao regime de dedicação integral aos trabalhos,
em prol da Corregedoria.
§ 1° Considera-se dedicação integral a disponibilidade total do servidor para o
exercício do múnus público na Corregedoria, durante toda sua jornada de
trabalho, enquanto durar o procedimento.

§ 2° O servidor em regime de dedicação integral ficará dispensado do ponto até
a entrega do relatório final ou manifestação do corregedor capaz de cessar o
regime, nos termos do art. 152, § 1° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

§ 3° O regime de dedicação integral será determinado por meio de Portaria da
Reitoria.

4

CAPiTULO III
DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM ESPECIE
Art. 7° 0 corregedor/Reitor, quando identificar indfcio de ocorrencia de conduta
ilfcita administrativa em juizo de admissibilidade, devera adotar a instauracao
de procedimentos de natureza investigativa ou acusatOria.

§ 1° Caso a noticia de irregularidade contenha os elementos minimos
indicadores da ocorrancia de ilicito administrativo, quanto ou a autoria ou a
materialidade, o corregedor/Reitor devera determinar a realizacao de
procedimento disciplinar de natureza investigativa, visando identificar indfcios
concretos de materialidade ou de autoria.

§ 2° Presentes os indicios de autoria e materialidade, devera ser determinada a
instaurac^o de procedimento disciplinar de natureza contraditOria, prescindfvel
a exist^ncia de procedimento investigativo prOvio.

§ 3° Os procedimentos disciplinares serao conduzidos em atencao as
disposicOes da legislacao em vigor e as orientag6es do Orgao Central do

Sistema de Correicao do Poder Executivo Federal, mediante utilizacao de
todos os meios probatOrios admitidos em Iei.

§ 4° Qualquer tipo de solicitacao de acesso a informagOes deve guardar
relag^o com o procedimento disciplinar, sob pena de responsabilizacao nos
termos da Iei.
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TITULO II
DO JULGAMENTO E DA VIA RECURSAL ADMINIST RATIVA
Art. 8° As sancOes disciplinares, no ambito da serdo aplicadas par meio

de Portaria, publicada no Boletim Interno da CORREG/UF

, nos casos de

advertencia e suspensAo. Ademais, quando se tratar de demissao, destituic^o
de cargo em comissao e cassacao de aposentadoria serao publicados no than°
Oficial da Uni5o.

Art. 9° Dos atos relacionados aos procedimentos disciplinares, caber pedido

de reconsidera0o, recurso ou revisao, nos termos dos art. 106 a 115 c/c 174 a
182 da Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990.

Art. 10. ApOs a apresentac^o do RelatOrio Final das comissOes processantes

CORREG/UF RA , os procedimentos disciplinares devem ser encaminhados
pars julgamento da autoridade competente, acompanhados de despacho do
corregedor.

Art. 11. Deverdo ser publicados no Diana Oficial da Uni^o os casos de

subdelegac^o de compet^ncia ao reitor da estabelecidos no Decreto n°
3035, de 27 de abril de 1999, relativos a aplicacao de demissao e cassagao de
aposentadoria ou disponibilidade de servidores, de exoneracao de offclo dos
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou de conversdo de
exoneragao em demissao, bem como reintegracao de ex-servidores em
cumprimento de decisao judicial.

Paragrafo Unico: Eventuais recursos administrativos originarios de decisOes em
procedimentos disciplinares tambam deverao ser encaminhados a autoridade
competente, acompanhados de despacho do corregedor.
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Art. 12. 0 julgamento e a consequente aplica0o das sangOes previstas no art.
6° da Lei n o 12.846, de 01 de agosto de 2013, serao realizados pelo reitor da
UFRA.

§ 1° Da decis^o administrativa sancionadora do Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR, cabe pedido de reconsideragao com efeito
suspensivo, no prazo de 10 (dez) contados da data de publicagao da
decis^o.

§ 2° A pessoa jurfdica contra a qual foram impostas sangOes no Processo
Administrativo de Responsabilizagao e que nao apresentar pedido de
reconsidera0o devera cumpri-las no prazo de 30 (trinta) dias, contado do fim
do prazo para interposigao do pedido de reconsideragao.

tern o prazo de 30 (trinta) dias para decidir sobre a
§ 3° 0 Reitor da UFRA
materia alegada no pedido de reconsideragao e publicar nova decisao.
§ 4° Mantida a decisao administrativa sancionadora, sera concedido a pessoa
jurfdica novo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das sangOes que Ihe
foram impostas, contado da data de publimgao da nova decisao.

TiTULO III
' DO ACESSO E DO FORNECIMENTO DE INFORMAOES DE CA

TER

DISCIPLINAR
Art. 13. 0 acesso e o fornecimento de informagOes e documentos, referentes a
procedimentos disciplinares, obsewarao o disposto na legislagao vigente.
Art. 14. A Corregedoria mantera, independentemente de classificagao, acesso
restrito as informagOes e aos documentos sob seu controle, relacionados a:

Rq,^

roo Rubrica

I.

Informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à
imagem das pessoas;

II.

Informações e documentos caracterizados em normativos específicos
como de natureza sigilosa, tais como sigilo bancário, fiscal ou
patrimonial;

III.

Processos judiciais sob segredo de justiça;

IV.

Identificação do denunciante, até que se conclua procedimento
investigativo, observada a Instrução Normativa Conjunta CRGICGU n°
01, de 24 de junho de 2014;

V.

Procedimentos disciplinares que ainda não estejam concluídos.

§ 1° A restrição de acesso de que trata este artigo não se aplicará àquele que
figurar como investigado ou acusado.

§ 2° O denunciante, por essa única condição, não terá acesso às informações
.de que trata este artigo.
§ 3° A restrição de que trata este a rt igo não se aplica ao órgão Central do
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal e às unidades setoriais no
exercício da sua atividade.
§ 4° Todos os procedimentos em andamento de cunho discip!inar o em
desfavor de empresas, instaurados no âmbito da UFRA, ficarão sob a guarda
dos membros da comissão responsável pelo processo apuratório, devidamente
mantidos em local de acesso restrito e, após o encerramento dos feitos, estes
serão arquivados em local também de acesso restrito.
Art. 15. A restrição de acesso às informações e aos documentos relativos a
procedimentos disciplinares será extinta com a sua conclusão:
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§ 1° Consideram-se concluidos:

ay os procedimentos disciplinares de natureza contraditOria, com a publi

0o

do julgamento pela autondade competente;

b) os procedimentos disciplinares de natureza investigativa, com o
arquivamento do processo, em caso de n^° ser procedente o fato origin^rio da
investigacdo.

§ 2° Independente da conclusao do procedimento disciplinar, dever^ ser
preservado .o .acesso as informacOes e aos documentos de que tratam os
incisos I a III do artigo anterior.

§ 3° Quando os resultados dos procedimentos investigativos demandarem o
prosseguimento da investigag^o em outros Orgaos da Administrac5o PUblica
Federal, administrativa ou judicialmente, a sua disponibilizac5o somente
ocorrera ap^s manifestac^o do Orgao competente.
Art. 16. A organizac^o dos autos dos procedimentos disciplinares obseNard as
seguintes recomendagees:
I. As informagOes e os documentos recebidos no decorrer dos
procedimentos que estejam resguardados por sigilo comporao autos
, apadados,

que ser^o anexados aos principais;

II. Os documentos produzidos no decorrer do procedimento dos quais constem
informacao sigilosa ou restrita terao as respectivas folhas tarjadas com tal
indicative;

Ill. Os relatOrios e os termos produzidos no decorrer da investigag^o, a fim de
resguardar a natureza da informac^o, farao apenas refer6ncia aos documentos
que possuam natureza sigilosa ou restrita.

TITULO IV
DAS DISPOSIOES FINAIS
Art. 17. 0 servidor que responder a processo disciplinar so podera ser
exonerado a pedido, aposentado voluntariamente ou removido, apOs o
julgamento do processo.
Art. 18. 0 agente pOblico que, por agao ou omissao, causar embaraco,
constrangimento ou obstruir a atuag^o de entes do Sistema de Correicao, no
desempenho de suas funOes institucionais, ficara sujeito a responsabilizacao
administrativa, civil e penal.
Art. 19. 0 acesso aos sistemas eletrOnicos da UFRA, por parte de servidor que
estiver respondendo a PAD na qualidade de acusado, podera ser vedado total
ou parcialmente, mediante bloqueio da respectiva senha, por decis^o da
Reitoria ou a pedido do corregedor, podendo ser restabele^ido o acesso
durante ou apOs a conclusao do processo.
Art. 20. Sempre que possivel, a escolha dos assessores tecnicos devera recair
entre servidores pOblicos, salvo se, em funOo da mat^ria, esse procedimanto
for inviavel, quando entao a comissao solicitard ao corregedor a autorizacao
para sua realizacao por terceiros, expondo as devidas justificativas e indicando
quern podera realize-la, bem como o respectivo Gusto.
Art. 21. A Superintend6ncia de Tecnologia da Informacao - STIC dara
prioridade ao atendimento de solicitacao realizada atrav^s da Corregedoria ou
da comissao processante, para subsidiar o desempenho das atividades
correcionais que tenham por objeto apuracOes a serem realizadas nas bases
de dados, equipamentos e sistemas da UFRA.
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Art. .22. 0 envio de informacOes e documentos pelos entes da UF,‘"\-'^°s : 60bArloc8 1

referentes a atividades desenvolvidas no Ambito da Corregedoria, obsewara o
sigilo necesserio a elucida0o do fato ou exigido pelo interesse da
administragao, nos termos do art. 150 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 23. A Corregedoria e as comissOes apuratOrias tom poder de requisic^o de
documentos e processos em geral, quando pertinentes a apuracao de
eventuais ilicitos disciplinares ou relativos a responsabilizac^o de entes
privados, salvo legislacAo ou justificativa em contrerio, que devere ser
submetida ao corregedor, para avaliacao.
Art. 24. Sem prejuizo do disposto no

237 da Lei n° 8.112, de 11 de

d ezembro de , 1990, por recomendacAo da Corregedoria, o reitor da UF RA
podere. determinar
- a- consignacAo de elogio, a ser arquivado na pasta funcional,
aos servidores que tiverem atuacAo considerada de relevo e qualidade nos
procedimentos disciplinares previstos nesta Resolu0o.
Art. 25. A Corregedoria expedira, sem onus, declaracOes ou ceftidOes sobre a
situac^o funcional de servidores jurisdicionados, no que diz respeito
existencia de processo administrative

ao qual esteja respondendo

na qualidade de acusado e/ou penalidades aplicadas, no prazo de ate 10 (dez)
dias, podendo, justificadamente, dilatar o prazo por igual period°, a contar da
data de recebimento da solicitacAo pela Corregedoria.
Art. 26. A Corregedoria da ficando sujeita a odentagao normativa da
Corregedoria Geral da Uniao, e supeNisao tecnica da Diretoria de Gestao de
Sistema de CorreicAo do Poder Executivo Federal, e seu representante tern
regime de dedicagao integral determinado por meio de Portaria da Reitoria.
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^`^" Art. 27. Os casos-omissos nesta Resolução Normativa de Procedimentos
serão submetidos à apreciação e deliberação da Corregedoria, em segundo
instância à Reitoria, cabendo recurso ao Conselho competente.
Art. 28. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação no

Belém, xx, xxxxxxxxxxxxxxxx 2019
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