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RESOLUQAO N° 026:’2013

Aprovou o Regimento Inferno da Comisséo Permanente de
Procedimentos Disciplinares — CPPAD e 0 Manual de
Procedimentos de Processos Administrativos Disciplinares da
Universidade Federal do Amazonas.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS E PRESIDENTE D0
CONSELHO DE ADMINISTRACAO, no uso de suas atribuigoes estatutarias,

CONSIDERANDO os deveres da administragéo relativamente a questéo disciplinar, dispostos no
Titulo IV e seus Capitulos, da Lei N° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como os dispositivos da Lei N°
9.784, de 29 de janeiro de 1999, pertinentes a matéria;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria N° 451, de 09 de abril de 2010, do Exmo. Ministro de
Estado da Educagao;

CONSIDERANDO a proposta de Regimento Interno da Comissao Permanente de
Procedimentos Administrativos Disciplinares, apresentado pelo Coordenador Geral daquela CPPAD, com o
respectivo exame juridico peia Procuradoria Federal junto a Fundagao Universidade do Amazonas, em sua Nota
N“ 109/2013IPF-FUAIPGFIAGU;

CONSIDERANDO 0 disposto na Resolugéo N“ 010/2011, do Conselho de Administragéo da
UFAM, em especial no seu art. 19 e seus parégrafos;

RESOLVE:

Art. 1°. APROVAR o Regimento lnterno da Comissao Permanente de Procedimentos
Disciplinares, que passa a integrar a presente Resolugao como seu anexo.

Art. 2°. APROVAR 0 Manual de Procedimentos de Processes Administrativos Disciplinares da
Universidade Federal do Amazonas.

Art. 3°. Esta Resoluqao entrara em vigor na data de sua publicagao.

PLENARIO DOS CONSELHOS SUPERIORES DA UFAM “ABRAHAM MOYSES COHEN", em
Manaus, 11 de dezembro de 2013. X

. ca,
Mérc erales Mend

'

Presidente
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Regimento lnterno da Comissfi oPermanente
de Procedimentos Disciplinares — CPPAD
(Aprovado pela Resolugéo N9 O26/2013/CONSAD/UFAM)

cAPi’TULo I
DisPosIc6£s GERAIS

Art. 19 O presente Regimento dispée sobre a composigfio, finalidade, atribuigées e
procedimentos da Comissfi o Permanente de Procedimentos Disciplinares da UFAM-CPPAD, para a
consecugfio de seus objetivos estabeiecidos pela Resolugfi o N9 010/2011 e legisiagfio superior que
regulamenta a matéria.

§ 1‘-’ Além dos regramentos constantes deste Regimento as autoridades instauradoras e os
membros das comissfies processantes poderfio orientar-se pelo Manual de Procedimento de
Processos Administrativos Disciplinares da UFAM, pelas Leis N9 8.112/90 e N9 9.784/99. pelo
Estatuto e Regimento Geral da UFAM e demais diplomas Iegais pertinentes a matéria de direito
disciplinar.

§ 29 Para efeito desta Resolugfi o, a nomenclatura da Comissfi o Permanente de
Procedimentos Disciplinares seré referenciada, doravante, com a sigla CPPAD.

cAPiTuLo ll
DA coiviposlcflo

Art. 2‘-’ A CPPAD é vinculada éi Diretoria Executiva da Reitoria e composta por:

I. um Coordenador-Geral, designado pelo Reitor dentre servidores efetivos do Servigo
Pliblico Federal, e homologado pelo CONSAD, para um periodo de dois anos, admitida
uma (mica recondugfio por iguai tempo;

ll. urn Secretério, designado pelo Reitor dentre servidores efetivos do Servico Publico
Federal, e homologado pelo CONSAD, que aiém de suas atribuigfies ordinérias de
secretaria deveré substituir o Coordenador—Gera| nos seus afastamentos e impedimentos;

ill. membros indicados pelas unidades universitarias (académicas e administrativas) e
nomeados pelo Reitor para mandato de dois anos, na seguinte forma:

K
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a) as Unidades Académicas indicarfio no minimo 04 e no rnaiximo 06 membros,
preferencialmente 50% de docentes e 50% técnicos administrativos;

b) as Pro—reitorias e 05 Orgfi os Suplementares indicarfio no minimo 02 e no méximo 04
membros, preferencialmente 50% de docentes e 50% técnicos administrativos.

Parégrafo finico. Em casos de esgotamento da disponibilidade de membros indicados na
forma do inciso Ill deste artigo, ou em razéio da compiexidade do fato a ser apurado, o (a) Reitor la)
podera', excepcionalmente e mediante pedido justificado do Coordenador-Geral da CPPAD, nomear
servidor nfio integrante da Iista de indicados, bem como solicitar é Controladoria Geral da Unizio,
indicagfio de servidores capacitados em PAD disponibilizados em sua base de dados.

cAPiTuLo Ill
DAS FINALIDADES

Art. 39. A CPPAD tem por fim promover a apuragéio de responsabilidade de servidor publico,
por infracéo praticada no exercicio de suas atribuigfies ou que com eias tenham relagfio, mediante o
devido processo legal, assegurado o contraditorio e a ampla defesa do acusado, na forma da
legislacéio vigente.

Parégrafo (mice. A Coordenagfi o da CPPAD compete capacitar, orientar e acompanhar as
comissoes disciplinares processantes, instituidas na forma da lei e da Resolugfi o N9 0'10/2011-
CONSAD/UFAM, visando dar celeridade e efetividade as apuragoes de possiveis atos ilicitos
cometidos por servidores, bem Como evitar erros de procedimentos que possam vir a anuiar os
trabalhos das mencionadas comissfzes.

cAPI'TULo IV
DAS COMPETENCIAS

Segéo I
Das Competéncias para
lnstaurar Procedimentos

Art. 49 S50 competentes para instaurar comissfies de sindicéncia e de processo
administrativo disciplinar, independentemente da compiexidade do fato e da espécie da pena:

i. os (as) Diretores (as), no émbito de suas Unidades Académicas - Institutos e
Faculdades (art.124 do Regimento Geral da UFAM);

II. o (a) Reitor (a), no émbito dos dernais orgéos administrativos (art. 124 do Regimento
Geral da UFAM;

III. 05 Diretores de Orgfi os Suplementares e os Pro-Reitores, no émbito de seus
respectivos setores quando designados peio Reitor (art. 125 Regimento Geral da
UFAM e Portaria No. 2.275/2012—GR).

Cr



Art. 59
(trinta} dias 05
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Segéo ll
Das Competencies Para Apficagfi o de Sangfi es

S50 competentes para aplicar as sancfies de adverténcia e de suspenséo até 30
Diretores de Unidades Académicas, de Orgéos Suplementares e os Pro—Reitores. As

penalidades que ultrapassarem as mencionadas neste artigo seréio aplicadas pelo Reitor.

Paraigrafo Linico. Case a sangéo a ser aplicada exceda a algada da autoridade que instaurou 0
processo, os autos serfio encaminhados é autoridade competente para a aplicagfio da mesma. Se
houver mais de um indiciado e diversidade de sangfies, o julgamento caberé fa autoridade
competente para a aplicagéo da sangfio mais grave.

Art. 69.
I.
II.

Segéo III
Das Competéncias da

Coordenagfi o-Geral e dos Membros da CPPAD

Compete ao Coordenador-Geral da CPPAD:
convocar e presidir as reuni6es da CPPAD;
indicar é autoridade competente, a pedido, os membros de cada comisséo disciplinar
entre os membros da CPPAD;
emitir parecer quanto 2'1 admissibilidade de instauragfio de processo apuratorio
cabendo a deciséo én autoridade instauradora competente;
acompanhar e orientar as comissées disciplinares a fim de sanar os aspectos formais
na condugfio dos procedimentos disciplinares;
encaminhar is aprovagfio do Reitor o relatério anual acerca das atividades exercidas
pela CPPAD;
solicitar a expedigfio dos atos necessérios é condugéo dos processos apuratérios;
solicitar passagens e diaries necessérias fa condugfio dos trabaihos das cornissées
disciplinares, a pedido destas;
solicitar e organizar a capacitacfio dos mem bros da CPPAD;
exercer quaisquer outras atividades pertinentes é sua fungfio.

Compete ao Secretério da CPPAD:
receber, registrar e manter o controle dos processos enviados 3 CPPAD;
eiaborar relatorios acerca das atividades da CPPAD e dos processos instaurados e
concluidos e penalidades apiicadas;
manter atualizado o sistema de controle de processos administrativos disciplinares,
inclusive 0 sistema CGU-PAD ou outros sistemas indicados pelo orgfio central de
correigfio do Poder Executivo federal;
redigir expedir, distribuir e arquivar documentos;
manter e organizer 0 arquivo da CPPAD;
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VI.

VII.
VIII.

apés julgamento e eventual publicagao do correspondente ato, dar ciéncia ao
servidor do resultado do processo;
zelar pelo patriménio disponibilizado a CPPAD;
controlar os prazos concedidos para a realizagfio dos trabalhos das comissfies;
substituir o Coordenador—Gera| nos seus afastamentos e impedimentos;
exercer quaisquer outras atividades pertinentes a sua fungfio.

Art. 89 Compete aos Presidentes das Comissfi es Processantes:

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

inteirar-se do teor da dencuncia, providenciar o local dos trabalhos e a instalagfio da
comissaog

verificar se n50 ocorre algum impedimento ou suspeigao quanto aos membros da
comisséio;

verificar se a portaria esté correta e perfeita, sem vicio que a inquine de nulidade;
designar o secretério, por Termo de Designacao a ser anexado aos autos;
determinar a Iavratura do termo de compromisso de fidelidade do secretario;
determinar a Iavratura do termo de instalagfio da comissfio e inicio dos trabalhos,

assim como o registro detalhado, em ata, das demais deliberagfies;
decidir sobre as diligéncias e as provas que devam ser colhidas ou juntadas e que

sejam de real interesse ou importéncia para a questéio;

providenciar para que 0 acusado ou, se for o caso, seu advogado, esteja presente a

todas as audiéncias;

notificar o acusado para conhecer a acusagao, as diligéncias programadas e

acompanhar o procedirnento disciplinar;

intimar, se necessario, 0 denunciante para ratificar a denuncia e oferecer os

esclarecimentos adicionais;

intimar as testernunhas para prestarem depoimento;

intimar 0 acusado para especificar provas, apresentar rol de testemunhas e

submeter-se a interrogatério;

citar 0 indiciado, apés a Iavratura do respectivo termo de indiciamento para oferecer

defesa escrita;

exigir e conferir 0 instrumento de mandato sempre que ocorrer representagao,

observando se 05 poderes nele consignados 550 05 adequados;

providenciar para que sejam juntadas as provas consideradas relevantes pela

comissfio, assim como as requeridas pelo acusado e pelo denunciante;

solicitar a nomeacao de defensor dativo, apos a Iavratura do termo de revelia, caso

ocorra;



XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.
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deferir ou indeferir, por Termo de Deliberagéo fundamentado, os requerimentos

escritos apresentados pelo acusado, pelo advogado, e pelo defensor dativo;

presidir e dirlgir, pessoalmente, todos os trabalhos internos e OS plflblicos da

comisséo e representé—|a;

qualifica r, civil e funcionalmente, aqueles que forem convidados e intimados a depor;

indagar, pessoalmente, do denunciante e das testemunhas, se ha lmpedimentos

legals que os impossibilitem de participar no feito;

compromissar os depoentes, na forma da lei, alertando—os sobre as normas legals

que se aplicam aos que faltarem com a verdade, ou emitirem conceitos falsos sobre

a questfio, exceto no caso do acusado que esté isento dessa obrigagéo legal;

proceder é acareagfio, solicitar designagfio e requisitar técnicos ou peritos, quando

necessério;

tomar medidas que preservem a independéncia e a imparclalidade e garantam o

sigilo necessérlo 3 elucidagéo do fato ou exigido pelo interesse da administragfio;

indeferir pedidos e diligéncias conslderadas impertinentes, meramente protelatorias

e sem nenhum interesse para os esclarecimentos dos fatos;

assegurar ao servidor acusado o acompanhamento do processo, pessoalmente ou

por lntermédio de procurador, bem assim a utllizagéo dos meios e recursos

admitidos em direito, para comprovar suas alegagfies;

conceder vista final dos autos, na reparticfio, ao denunciado ou seu advogado, para

apresentagfio de defesa escrita;

obedecer, rigorosamente, os prazos legals vigentes, providenciando sua prorrogagfio,

em tempo hébil, sempre que comprovadamente necessérla;

XXVIII. formular indagacées, apresentar quesitos e tomar decisfies de urgéncia,

XXIX.

XXX.

justificando~as perante os demais membros;

reunir—se com os demais membros da comissfio para a elaboragfio do relatorlo, com

ou sem a declaragfio de voto em separado;

zelar pela correta formalizagfio de todos os procedimentos e, 30 final, encaminhar o

processo, por expedlente proprlo, fa autoridade instauradora do feito, para

julgamento, por quem de direito;
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Art. 99 Compete aos secretérios das comissoes processantes:

VI.

VII.

VIII.

assinar 0 Termo de Compromisso (Se nfio for integrante da comissao apuradora), ou

recusar, quando houver impedimento legal, declarando, por escrito, o motivo da

recusa;

atender as determinagées do presidente e aos pedidos dos membros da comissao,

desde que relacionados com a sindlcancia;

preparar 0 local de trabalho e todo 0 material necessério e impresclndivel as

apuragoes;

proceder a montagem correta do processo, iavrando os termos de juntada, fazendo

os apensamentos e desentranhamento de papéis ou documentos, sempre que

autorizado pelo presidente, rubricar os depoimentos lavrados e digitados, bem como

assinar todos os termos determinados pelo presidente;

receber e expedir papéis e documentos, oficios, requerimentos, memorandos e

requisigoes referentes 3 sindicancia;

efetuar diligéncias pessoais e Iigagoes telefonlcas, quando determinadas pelo

presidente;

autuar, numerar e ruhricar, uma a uma, as folhas do processo, bem como as suas

respectivas copias;

juntar aos autos as vias dos mandados expedidos pela cornissfio, com o clente do

interessado, bem como os demais documentos determinados pelo presidente;

ter sob sua guarda os documentos e papéis proprios da apuragao, guardar sigilo e

cornportar-se com discrigfio e prudéncia;

Art. 10. Compete aos membros das comissfies processantes:

tomar ciéncia, por escrito, da designagfio, juntamente com o presidente, aceitando

a incumbéncia ou recusando—a de forma fundamentada e também por escrito, com

os motivos impedientes;



VI.

Vll.

VIII.
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preparar, adequadamente, 0 local onde se instalarfio os trabalhos da comissfio;

auxiliar, assistir e assessorar o presidente no que for solicitado ou se fizer

necessério.

Guardar, em sigilo, tudo quanto for dito ou programado entre os sindicantes, no

cu rso do processo;

velar pela incomunicabiiidade das testemunhas e pelo sigilo das declaragoes;

propor a comissfio medidas no interesse dos trabalhos;

reinquirir os depoentes sobre aspectos que n50 foram abrangidos pela arguigao da

presidéncia, ou que nao foram perfeitamente claros nas declaragoes por eles

prestadas;

assinar os depoimentos prestados e juntados aos autos, nas vias originais e nas

cépias;

partici par da anélise sobre o indiciamento e elaboragao do reiatério, subscrevendo—

0 e, se for 0 case, apresentar voto em separado.

cAPfruLo v
DOS PRAZOS

Art. 11. O5 prazos para realizacio dos trabafhos das comissfies estfio definidos pela Lei N9

8.112/90, na seguinte forma:

I.

ll.

HI.

sindicéncia: até 30 dias,prorrogévelporigua|periodo(art.145, P.U);

PAD de Rito Ordinario: até 50 dias, prorrogévelporigua|prazo(ar’c.152);

PAD de Rito Sumario: até 30 dias, prorrogéve! por mais 15 (quinze) (art. 133, § 79).

§1‘-’ Os prazos de que trata este artigo 550 contados em dias corridos, excluindo-se 0 do inicio

e incluindo—se 0 do vencimento, desde que haja expediente neste dia, sempre a partir da data de

pubficacfio da portaria de designacfio da comisséo, no Boletim da UFAM.
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§2‘—’ No caso de necessidade de prorrogacao, 0 Presidente da comissao deveré solicitar a

autoridade instauradora, a edigao de portaria especifica de prorrogagfio, corn antecedéncia

suficiente para que seja publicada dentro do prazo de vigéncia do prazo iniciai, a fim de evitar

vacatio, sendo vedada a comissfio a pratica de quaisquer atos nesse periodo de vacatio, caso ocorra.

Art. 12. Nos procedimentos apuratérios efetuados mediante 0 rito sumario previsto no art.

133, da Lei N9 8.112/90, serao observados os seguintes prazos:

de 10 (dez) dias para o servidor acusado de acumulagéio ilegal de cargos, empregos ou

fungoes ptiblicas, apresentar opgao por um dos cargos acumulados. Este prazo é

improrrogavel e comega a contar da data da ciéncia pelo acusado a notificagfio feita pela

autoridade competente. Caso ocorra, pela presungao da boa fé do caput do art. 133 da

Lei N9 8.112/90 néo seré instaurado o procedimento;

instalada a comissao sera' de 03 (trés) dias o prazo para a rnesma promover a indiciagfio

do servidor, contado da data da publicagao, no Boletim da UFAM, da portaria que

instituiu a comissao;

de cinco dias, a contar da data da ciéncia da citagfio, para o indiciado apresentar defesa

escrita a comissao;

até o ultimo dia do prazo de sua defesa, para 0 indiciado fazer a opgao por urn dos

cargos, caso em que se configurara boa fé e convertera automaticamente em pedido de

exoneragao do outro cargo.

Art. 13. Os prazos de defesa no rito ordinario sao:

III.

de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da ciéncia da citagao do indiciado;

de 20 (vinte) dias corridos no caso de mais de um indiciado no mesmo procedimento;

de 15 (quinze) dias, a partir da Clltima publicagao, nos casos de citagao por edital prevista

no art. 31, §3‘-’, inciso V deste Regimento lnterno.

§1‘-’ No caso de defensor dativo, a contagem do prazo para que apresente a defesa escrita

comegaré a partir do dia da pubiicagao de sua designacao, no Boletim da UFAM.
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{:29 No caso do indiciado se recusar a dar ciéncia na copia da citagio, 0 prazo para a defesa

contar-se-é da data declarada, em termo proprio, pelo membro da comisséo que fez a citagao, com a

assinatura de 02 (dues) testemunhas.

§39 05 prazos de defesa poderfio ser prorrogados pelo dobro, para diligéncias reputadas

indispensaveis.

Art. 14. Os prazos prescricionais 550:

I. de 05 (cinco) anos, quanto as infragées puniveis com demissao, cassagao de

aposentadoria ou disponibilidade e destituigfio de cargo em comissfio;

II. de 02 (dois) anos quanto is suspensfio;

III. de 180 {cento e oitenta) dias, quanto a adverténcia.

§1‘-’ O prazo de prescrigao comega a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§29 05 prazos de prescrigfio previstos na Pei penal aplicam—se as infragfies disciplinares

capituladas também corno crime.

§39 A abertura de sindicéncia ou a instauragfio de processo disciplinar interrompe as

prescrigfio até a decisfio final proferida por autoridade competente, passando a correr a partir do dia

em que cessar a interrupgao.

Art. 15. Sara de 20 tvlnte) dias, contados do recebimento do processo, o prazo para a

autoridadejulgadora proferir a sua decisfio.

Art. 16. Em caso de pedido revisional a comisséo deveré concluir as trabalhos no prazo de 60

(sessenta) dias e a autoridade juigadora deveré decidir no prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 17. O prazo para afastar de seu cargo 0 acusado que estiver influindo na apuragfio dos

fatos, seré no méximo de 60 [5essenta) dias, sendo improrrogavel e sem prejuizo de sua

remuneragfio.
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CAPITULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Se;'a'o I
Do Recebimento e da Autuagio
das den-Jncias e Representagfi es

Art. 18. Sempre que o Reitor, os Diretores (as) de Unidades Académicas, de Orgéos

Suplementares e Pré-reitores (as) tomarem conhecimento de irregularidade no émbito de suas

competéncias, seja por meio de demincia, representagfio, ou por conhecimento proprio, deverfioz

I. reduzi-la a termo num Registro de Ocorréncia, de forma detalhada, anexando

quando possivel, documentos, fotos, depoimentos e demais informagfies que

possam trazer esclarecimentos sobre autoria e materialidade do fato supostamente

ificito;

ll. autuar 0 Registro de Ocorréncia em processo auténomo, com numeracéo prépria do

sistema de protocolo oficial, justapondo documentos em ordem cronolégica dos

fatos, carimbando e numerando todas suas folhas;

III. sempre que se tratar de furto ou roubo, sem prejuizo das providéncias acima,

comunicar irnediatamente a autoridade poiicial, inclusive a lavratura do Boletim de

Ocorréncia, que deveré ser juntado aos autos;

IV. apés autuado, a autoridade cornpetente deveré, na forma dos arts. 19 a 24 deste

Regimento, formular seu juizo de admissibilidade e decidir quanto ao arquivamento

do processo ou fa instauragfio de procedimento por meio de sindicéncia, processo

administrative disciplinar, TCA ou outras providéncias. Persistindo a dnivida a

autoridade competente poderé solicitar manifestagfi o da CPPAD sobre a

admissibilidade, conforme dispée 0 art. 89, in da Resolugéo N9

010/2011/CONSAD/UFAM.

1} 19 Se a conduta objeto da denuncia ou representagfio nae configurar infragfio ou iiicito,

mas violar as regras deontolégicas estabelecidas no Cédigo de Etica Profissional do Servidor Publico

Civil do Poder Executive Federal (Decreto N9 1.171/94), as autoridades competentes deverao

of
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encaminhar fa Comisséo de Etica Publica da UFAM o Registro de Ocorréncia de que trata 0 art. 18

deste Regimento, para as providéncias cabiveis no émbito de suas compete“.-ncias.

§ 29 No caso de conflito de natureza meramente Interpessoal, que n50 configure infracfio ou

ilicito, as autoridades deverao empregar todos os esforgos de caréter conciliatério para solucionar 0

confiito, pelo entendimento e diélogo, deixando de adotar as providéncias estabeiecidas no art. 18

deste Regimento.

§ 39 Se 0 servidor que tomou conhecimento de suposta irregularidade nfio for autoridade

definida no caput do art. 49 deste Regimento (Reitor, Diretor ou Pro—Reitor), deveré

obrigatoriamente representar a autoridade responsr-IweI pela unidade onde se deu 0 ilicito, para que

essa promova a apuragfio na forma da lei e demais normas vigentes, como determinam os incisos VI

e XII do art. 116 da Lei N9 8.112/90.

§ 49 O anonimato da demincia por si so nao é causa exciudente de apuragao. Ogorrendo,

antes de adotarern as providéncias do art.18, as autoridades deveréio empreender investigagao

informal, com a finalidade de identificar se ha indicios de autoria ou materialidade, e se a suposta

conduta configura evidente infragfio disciplinar ou ilicito penal. N50 havendo, a denuncia devera sera

arquivada por falta de objeto.

Segfi o ll

Do Juizo de Admissibilidade

Art. 19. Se apés as instrugfies preliminares do artigo 18, a autoridade competente sentir

necessidade de subsidiar ainda mais seu juizo de admissibilidade, poderé adotar todas as diligénctas

legais cabiveis que permitam decidir corn seguranga sobre 3 necessidade ou nfio de instauragfio do

procedimento apuratério, podendo para tanto, requerer a ficha funcIona| do acusado, pericias

médicas ou de outra natureza, colher depoimentos inclusive por precatoria administrativa ou por

videoconferéncia, fazer acareagfies e adotar demais providéncias legais.

K
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Art. 20. Instruido o processo na forma do art. 18 e incisos, a autoridade competente deveré

realizar juizo de admissibiiidade em relagfio a instauragfio de sindicéncia, processo disciplinar ou

arquivamento.

§ 19 S50 requisitos de admissibiiidade indispensaveis a instauragéio de processo disciplinar:

J. que a agfio ou omissao, objeto da denuncia ou representagao seja antijuridica,

culpével e imputévei, na forma dos arts. 116,117 e 118 da Lei N9 8.112/90;

1|. que o autor da a(;§o ou da omisséo seja servidor puibiico, na definigao do art. 29 da

Lei N‘-’ 8.112/90.

Ill. que a infragéo do servidor tenha sido praticada no exercicio de suas atribuigoes, ou

tenha reiagfio com as atribuigfies do cargo em que se encontre investido (art. 148 Lei

8.112/90).

§ 29 lnexistindo os requisitos dos inciso I e III do parégrafo anterior, a demincia ou

representacao seré arquivada peia autoridade, por faita de objeto (parégrafo (mice do art. 144 da Lei

N9 8.112/90), observado o disposto no § 19 do art. 18.

Art. 21. Caso o autor do ilicito nao seja servidor ptiblico, mas presentes os demais requisitos

de admissibilidade constantes dos incisos do parégrafo tinico do art. 20 deste Regimento, a

autoridade competente devera:

I. se for temporério, instaurar sindicéncia, composta por urn Cmico membro, com prazo

de 30 dies, assegurada ampia defesa ao acusado (art. 10 da Lei 8.745/93);

II. se for terceirizado, encaminhar os autos instruidos a autoridade competente,

recomendando que requeira a empresa contratada a imediata substituigzio da

pessoa acusada e, quando o ato for tipificado como crime, que seja encaminhado

o caso a policia ou ao Ministério Publico;

Ill. se for estagiario ou consuitor de programas internacionais, encaminhar os autos

instruidos a autoridade competente, recomendando o desligamento dos mesmos

sem prejuizo, quando cabivel, de responsabiiizagfio civil ou criminal;
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IV. se for membro do corpo discente, instaurar sindicancia ou processo disciplinar na

forma do Regimento Geral da UFAM, (art. 108 a 115).

Art. 22. Em caso de furto, roubo dano ou extravio de bens pflblicos em local sob guarda e

responsabilidade de seguranga terceirizada, e em periodo sem expediente, a autoridade competente

encaminharé os autos instruidos a CPPAD, inclusive com o Registro de Ocorréncia (art. 18, III, deste

Regimento), para que requeira ao gerente do contrato em questao as providéncias relativas fa

restituigfio ou reparagao do bem, na forma da Lei 8.666/93.

Art. 23. Em caso de extravio ou dano a bem ptiblico que implicar em prejuizo de pequeno

valor e nao decorrer de conduta dolosa de servidor pfiblico, a autoridade competente devera

promover a apuraqéio do fato mediante Termo Circunstanciado Administrativo — TCA, na forma da

Instrugéo Normativa N9 04, de 17 de fevereiro de 2009, da Corregedoria Geral da Uniao -— CGU.

§ 19 Para fins do disposto no caput deste art. 23, considera—se prejuizo de pequeno valor

aquele cujo prego de mercado para aquisigfio ou reparagfio do bem extraviado ou danificado seja

igual ou inferior ao limite estabelecido como de licitagao dispensével, nos termos do art. 24, inciso II,

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 29 E vedada a utilizagéio de Termo Circunstanciado Administrative para apurar extravio ou

dano de bem publico quando os indicios forem de conduta dolosa, caso em que sera instaurado 0

procedimento de sindicancia ou processo disciplinar, conforme se aplique.

§ 39 O Termo Circunstanciado Administrativo sera' lavrado pelo Diretor da Diviséio de

Patrimonio ou. caso tenha sido ele o servidor envotvido nos fatos, pelo seu superior hierérquico

imediato, sob a orientacéio e acompanhamento da CPPAD.

Art. 24. Concluida a instrugfio prévia e admitida a necessidade de instauragfio de

procedimento disciplinar, uma vez que nao se trata de casos previstos nos arts. 22 e 23 deste

Regimento, a autoridade competente encaminharé os autos instruidos a CPPAD solicitando indicagio

de nomes para compor a comissfio processante, na forma do inciso ll do art. 59 da Resolugfi o N9

010/2011/CONSAD.
SK
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§1‘-’. Em caso de duvidas quanto a adrnissibiiidade de instauragao de procedimento

administrative, ou em relagfio a qualquer procedimento a ser adotado sobre

dentincias/representagées, em qualquer fase, a autoridade competente poderé solicitar parecer ou

orientagao a CPPAD, na forma do art. 89, e dos incisos III e IV do art. 59 da Resolugao N9

010/2011/CONSAD.

§ 2‘-‘. O juizo de admissibilidade do Coordenador-Geral da CPPAD tem natureza opinativa e

nao vincula a decisfio da autoridade instauradora.

Segio III

D3 instauragéo da Sindicéncia
ou Processo Discipiinar

Art. 25. Acolhidos os nomes indicados pela CPPAD, a autoridade instauradora competente

devera editar portaria compondo a comissao de sindicancia ou de processo administrative

discipiinar, conforme o caso, e encaminhé—la junto com 0 processo a CPPAD para a publicagfio da

mesma no Boletim Inforrnativo da UFAM.

§ 1'-’. Caberé Sindicancia quando o ato (omissivo ou comissivo) praticado pelo servidor

acusado houver violado as proibigoes tipificadas nos incisos I a Vlll e no inciso XIX do art. 117 cu

deixar de observar seus deveres funcionais previstos no art. 116, ambos da Lei 8.112/90.

§ 19. Cabera Processo Administrative Disciplinar quando as penalidades cabiveis para o iiicito

forem as de suspensao por mais de 30 dias, demissao, cassagfio de aposentadoria ou

indisponibilidade, ou destituigao de cargo em comissao (art. 146 da Lei 8.112/90). No caso de

acumulageio iiegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, o Processo Adrninistrativo

Discipiinar deverai ocorrer sob 0 rito suma’rio, conforme 0 artigo 133 da Lei 8.112/90.

Art. 26. Na composigao da comissao devera ser observado 0 seguintez

i. a comissfio seré constituida por trés servidores estaveis, podendo, no case de rito

sumério, ser composta por apenas dois servidores, vedada a participagao de
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servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissfio, de cargo efetivo em

estégio probatério ou servidor contratado temporariamente;

II. o presidente da comissfio seré designado pela autoridade competente no ato que a

constituir e deveré ocupar cargo efetivo superior ou do mesmo nivel do indiciado, ou

ter nivel de escolaridade igual ou superior ao do indiciado;

Ill. néio existe hierarquia na comissfioz os dois membros tém a mesma imponéncia do

Presidente, cabendo a este Liitimo apenas o onus de praticar atos exclusivos;

Art. 27. A portaria instauradora do procedimento disciplinar deveré conter os seguintes

elementos:

I. nome da autoridade instauradora competente, dos integrantes da comissfio, com o

cargo e matricula, bem como a designacéo do presidente;

II. a indicagfio do procedimento do feito {se é PAD - suma'rio ou ordinério - ou

sindicéncia) e do local onde funcionaré a comissfio;

Ill. 0 prazo para a conclusfio dos trabalhos (de acordo com o respectivo rito);

IV. a indicagfao do alcance dos trabalhos, reportando-se ao ndmero do processo e

demais "infragfies conexas” que surgirem no decorrer das apuragfies;

V. no caso de apuragfio mediante 0 rito suma'rio, a portaria do instauracéo deve

explicitar a materialidade do possivel ilicito (dias de inassiduidade ou de abandono)

e, no case de acumulaciio ilegal, a descrigfio dos cargos, empregos ou fungoes

plilblicos ocupadas;

VI. as portarias de designagéio de comisséio so poderfio conter o name do acusado nos

casos de rito sumério (inassiduidade habitual, acumulagfio de cargos, empregos e

fungoes pflblicas e abandono de cargo).

Art. 28. A nomeagéo de servidor para cornpor comisséo de sindicéncia ou de processo

disciplinar constitui encargo de natureza obrigatéria, nfio podendo dele 0 servidor declinar

injustificadamente, sob pena de incidir em inobservéncia de dever funcional tipificada no inciso IV do

of
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Art. 116 da Lei N9 8.112/90, exceto nas hipéteses de impedimento ou suspeigfio e quando

devidamente motivada e comprovada.

§19 550 cases de impedimento, quando devidamente comprovadosz

I. ser cénjuge, companheiro ou parente de acusado, consanguineo ou afim, em iinha

reta ou colateral, ate’ 0 terceiro grau, conforme definidos pelo Cédigo Civil;

Ii. ter interesse direto ou indireto na matéria;

Ill. ter participado ou venha 3 participar Como perito, testemunha ou representante, ou

se tais situacfies ocorrem quanto ao cénjuge, companheiro ou parente e afins até o

terceiro grau;

IV. estar Iitigando judicial ou administrativamente com 0 interessado ou respectivo

cénjuge ou companheiro.

§ 29. 550 cases de suspeigéio a comprovada amizade intima ou inimizade notéria com algum

dos interessados ou denunciantes, ou com os respectivos cfmjuges, companheiros, advogados,

parentes, afins até o terceiro grau.

§ 39. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato 3

autoridade competente, com a devida comprovagfio, abstendo—se de atuar, pois a omissfio do dever

de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos discipiinares.

§ 49. As proihigées de impedimento e suspeigfio se estendem as autoridades instauradoras

de procedimentos disciplinares.

Segio IV

Da Instalagfio das Comissfi es

Art. 29. Editada e publicada a portaria de designacfio. a CPPAD convocara' 0 Presidente da

Comissfi o nomeada pela autoridade instauradora, para, no prazo de 03 (trésl dias iisteis, retirar na

Secretaria o processo compieto e iniciar os trabalhos processantes.

§1‘-’ 05 trabalhos das comissfies deverfio acontecer preferencialmente no émbito do érgéo ou

instituigfio em que tenha sido praticado o ato supostamente antijuridico, ainda que esse lugar seja
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diverso da Iotacéo do servidor acusado, a fim de facilitar a coleta de provas e a realizagéio de

diligéncias necessérias é elucidagéo dos fatos controversos.

§29 05 dirigentes das Unidades Universitérias onde se desenvolverfio os trabalhos das

Comissées processantes deverfio coiocar é disposigfio um ambiente adequado, a fim de garantir que

as reunifies e audiéncias dessas comissfies ocorram em caréter reservado, com imparciaiidade e o

sigilo necessério é eiucidagfio do fato ou exigido peio interesse da administragéo.

Art. 30. Na reuniiio de instaiagfio a cornissio deveré adotar as seguintes deiiberacfies:

i. ier em conjunto o processo para conhecimento do inteiro teor das dentlncias e dos

prazos legais para a conclusfio dos trabalhos;

ii. definir 0 caiendério com dia, locai e hora para as oitivas;

ill. se for o caso deliberar por diligéncias, come requisigfio de documentos, pericias ou

outras que se fizerem necessérias;

IV. deliberar pela expedigéo de intimagfio do denunciante para ratificar a dendncia e

oferecer esclarecimentos adicionais, ficando o depoimento do acusado por (iitimo;

V. deliberar pela expedigfio de notificagfio prévia do acusado informando-lhe da

existéncia de procedimento contra si. Dessa notificagfio deveré constar ainda 0

calendério de oitivas programadas, hem Como de cépia integral dos autos do

processo, podendo esta ser em midia digitai, com 0 cuidado quanto a existéncia de

dados sigiiosos de terceiros que n50 influenciem na defesa do servidor acusado;

VI. deliberar pela expedigéio de notificagfio também 3 autoridade instauradora da

comissfio e an titular da unidade de iotagfio do acusado, sobre o inicio dos

trabalhos;

VII. quando 0 procedimento apuratorio tiver autoria identificada, comunicar 0

Departamento de Pessoai de que contra aqueie servidor corre processo

administrative, a fim de que aquele Departamento possa sobrestar a

aposentadoria, ou exoneragfio voluntéria do acusado, até a conclusfio do feito;
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elaborar perguntas a serem feitas nas oitivas do denunciante, das testemunhas e do

denunciado.

Parégrafo tinico. Da reunifio de instalagéo deveré ser Iavrada uma ata onde seréio registradas

todas as deliberagées adotadas e assinada por todos os membros e secretério, devendo integrar as

autos, devidamente numerada e rubricada.

Art.

chagéo.

§1'-’

Segfi o V
Dos Atos de Comunicagfi oProcessual

31. S50 atos de comunicacéo das comissfies processantes a notificagfio, intimagfio e a

Notificagfi o é a comunicagfio processual expedida pe1o presidente da comisséo

processante, pela qual o acusado é informado da propositura de um processo contra a sua pessoa,

consistindo

observado:

em instrumento hébil para possibilitar a sua defesa. Sobre a notificagéo deveré ser

deveré ser expedida imediatamente apos a reuniéo de instalagéo da comisséio e entregue

pessoalmente ao acusado, inadmitida notificacéio por AR (aviso de recebimento pelos

correios) ou outro meio de correspondéncia;

o acusado deveré apor sua assinatura de recebido na copia da notificacéio e esta deveré

integrar os autos do processo sob pena de anulagfio do mesmo;

no case de mais de um acusado a comissfio deveré expedir notificagfio para cada um

separadamente;

na hipétese do acusado se recusar a receber a notificagéo, 0 membro responsével pela

mesma deveré registrar o incidente em termo préprio e com assinatura de duas

testemunhas;

na hipotese do acusado encontrar-se em Iugar incerto e n50 sabido, a comissfio deveré

registrar em termos de ocorréncia pelo menos trés tentativas de Iocalizar 0 acusado em

seu Iocai de trabalho e em sua residéncia, apés o que solicitaré :2: DIREX as providéncias

para que se faga uma citagio por edital;
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VI. a notificagfio do acusado é requisito de validade do Processo Administrative Disciplinar,

coristituindo sua falta vicio insanavel gerador de nulidade do feito.

§29 Intimagao é a comunicacao processual expedida pelo presidente da comissao

processante para chamar pessoas a participarem de atos do processo como depoentes (denunciante,

testemunhas, acusado), ou para praticarem outros atos, como de pericia. Sobre a intimagéo deveré

ser observado:

deveré ser feita por escrito, em forma de Mandado de lntimacfio, expedida com no

com no minimo com 03 (trés) dias flteis de antecedéncia ao depoimento, devendo

nela constar a flnalidade, a hora, 0 dia e 0 local do depoimento, e deveré ser

entregue pessoalmente, inadmitida outra via;

no caso de testemunhas, poderéo ser intimadas pessoas que n50 sejam servidores

pliblicos quando 0 case requerer. Case a testemunha seja servidor publlco, o

Presidente da comissao devera expedir também comunicado ao chefe da unidade de

lotagao daquele;

o servidor intimado como testemunha é obrigado a comparecer, sob pena de ser

responsabilizado adrninistrativamente;

tanto a comisséio quanto 0 acusado podem arrolar testemunhas consideradas

indispenséveis para 0 esclarecimento dos fatos;

nfio podem ser admitidas como testemunhas:

a) a autoridade que instaurou o procedimento ou aquela incumbida de ju|ga—lo;

b) os menores de dezesseis anos;

c) aqueles que, por enfermidade ou retardamento mental, n50 tiverem

discernimento para a pratica dos atos da Vida civil;

d) 05 cegos e surdos, quando a ciéncia do fato que se quer provar dependa dos

sentidos que lhes fa ltam;

e) o interessado no litigio, o amigo intimo ou inirnigo capital das partes;
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h)

J)

05 conjuges, ascendentes, descendentes e colaterais, até terceiro grau de alguma

das partes, por consanguinidade ou afinidade;

quem ja tenha participado do processo na qualidade de perito, representante ou

no case de participagao de seu conjuge ou parente até terceiro grau ou estiver

litigando administrativa ou judicialmente com o interessado no processo ou com

seu cénjuge/companheiro;

quem possui relagfio de amizade intima ou inimizade notéria com algum dos

interessados no processo, ou com seus respectivos conjuges/companheiros e

seus parentes até o terceiro grau;

quem, em razao de ministério, oficio ou profisséo, deva guardar segredo sobre

determinados fatos, a menos que seja desobrigada do dever de sigilo pela parte

interessada e, ainda, desejem fazé—lo;

as pessoas constantes das alineas de "a" a ”e" podem ser ouvidas pela Cpmissao

de Processo Disci linar, uando se tratar de fatos ue somente elas detenhamP Cl Q

conhecimento (art. 228, parégrafo iinico, Codigo Civil de 2002).

no case do acusado nao atender a intimagéio, sua auséncia ou de seu procurador no

ato n50 impede a realizagfio das oitivas, nem gera nenhum vicio para 0 ate;

no caso de mais de um acusado sera expedida notificagéio para cada um

separadamente;

na hipotese do acusado se recusar a receber a intimagfio ou estiver em lugar incerto

e nao sabido, aplica-se o disposto nos incisos IV e V do § 19 deste artigo.

§ 39. Citagfi o é a comunicagfio processual expedida pelo presidente da comissfio processante

para charnar 0 indiciado a apresentar a sua defesa no processo administrativo em que é acusado.

Sobre a citagfio a comissfio deveré observar:

devera ser expedida pelo presidente da comissfio, em forma de Mandado de Citagéo,

dela constando 0 prazo para a apresentagfio da defesa, com data de seu inicio

estabelecido de maneira que o indiciado receba a citacao antes que se inicie 0

mesmo, 0 local de vista do Processo Administrative Disciplinar;
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Art. 32.

procedimentos:

a entrega do Mandado de Citagfi o deveré ser feita pessoalmente, iriadrnitida outra

forma, por um dos mernbros da comissfio, inciusive seu secretério, mediante recibo

do citado, nas cépias que acompanharn 0 original;

no case do indiciado recusar-se a apor 0 "ciente" na copia do mandado de citacfio, o

portador declarara a sua recusa no original e em suas vias, ohtendo a assinatura de

02 (duas) testemunhas, fiuindo o prazo para a defesa a partir da data do termo de

recusa;

se 0 indiciado nio for iocalizado apos trés tentativas de citacfio, feitas na forma dos

incisos anteriores, deveré ser deciarado em lugar iricerto e néio sabido, por termo

proprio e 0 Presidente da Comissao solicitaré a Diretoria Executiva a citagéo por

edital;

a citar;§o editalicia deveré ocorrer com duas publicagées do editai, uma no Diério

Oficial da Uniao e outra em jornal de grande circuiagéo na Iocalidade do ultimo

domicilio do indiciado;

a Citagfi o é requisite de validade do Processo Administrative Disciplinar, constituindo

sua faita ou o desatendimento de seus requisites, vicio insanével gerador de nulidade

do feito.

Segfi o VI
Das Oitivas das Testemunhas

e do lnterrogatério do Acusado.

Na realizagéo das oitivas das testemunhas, a comissfio deveré observer os seguintes

solicitar documento de identificagéio do depoente, para confirmar sua identidade.

Registrar os dados pessoais da testemunha em ata (nome, idade, estado civil,

profissfio);

indagar acerca da existéncia de relagao de parentesco, amizade intima ou inimizade

notoria com o acusado;



Poder Executive
Ministério da Educagéo
Universidade Federal do Amazonas

VI.

VII.

Vlll.

compromissar a testemunha com a obrigagfio de declarar e néo omitir a verdade, sob

pena de incorrer em crime de falso testemunho (artigo 342 do Co'digo Penal),

excetuados os casos comprovados em que deva guardar sigilo em razéo de estado ou

profisséio;

o Presidente e depois os membros formulam suas perguntas a testemunha, que as

responde verbalmente, devendo suas respostas ser reduzidas a termo a ser impresso

em documento denominado TERMO DE DEPOIMENTO, que deveré ser juntado aos

autos. N50 550 admissiveis depoimentos previamente escritos, embora a testemunha

possa trazer alguma anotacfio isolada para Iembranga (datas, nL'1meros.etc.);

as testemunhas serfio inquiridas separadamente, para evitar que a versao de uma

influencie nas respostas das demais;

tanto nas oitivas do denunciante quanta das testemunhas, é assegurada a presence

do acusado ou seu defensor, Iegalmente investido por procuragao. A auséncia do

acusado ou de seu defensor, no entanto, n50 invalida a realizagao das oifivas nem

provoca vicios;

quando presente o acusado (ou seu representante legal), 0 presidente perguntaré ao

mesmo se deseja fazer perguntas a testemunha, devendo fazer constar no

depoirnento suas perguntas com as respectivas respostas, ou a recusa do acusado

em fa2é—1as, se assim ocorrer. O acusado somente podera’ interferir nos depoimentos

em caso do presidente consignar no termo algo substancialmente diferente do que

disse a testemunha;

caso o acusado e/ou seu advogado estejam presentes a oitiva, a comissao deveré

posicioné—|os na sala de audiéncia, de forma a que n50 fiquem de frente 3

testemunha. a fim de evitar constrangimento, embarago ou temor a mesma;

0 Presidente poderé indeferir pergunta impertinente ao caso ou protelatoria. Nesse

caso, a parte pode requerer que o texto indeferido conste no termo Como

indeferido;
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antes do encerrarnento do depoimento, o Presidente deveré perguntar :31 defesa se

deseja acrescentar algo aquilo que jé foi relatado para ser inserido no termo;

encerrado o depoimento, todos os presentes a realizagéio do ato deverfio assinar o

Termo de Depoimento, atestando sua realizagéo naquela hora, data e local, bem

como a veracidade de seu conteddo.

Art. 33. Na realizagao dos interrogatorios dos acusados, a comisséo deveré observar os

seguintes procedimentos:

Ill.

VI.

antes de efetuar as perguntas o presidente da comissfio realizaré a identificagio do

acusado, por meio de dados como nome, filiagfio, estado civil, enderego, naturalidade,

RG, CPF, data de nascimento, cargo e Iugar onde exerce a sua atividade. Sendo o caso,

seré registrada em ata ainda a presenga de seu procurador, que também devera ser

identificado mediante apresentacfio de sua identidade profissional e do instrumento de

procuragao;

cientificar o acusado do teor da acusagfio que pesa contra si, informando-Ihe do direito

de ficar calado, nfio tendo obrigagfio de responder as perguntas que Ihe forem dirigidas e

que seu siléncio nfio seré interpretado em seu prejuizo ou comprometé-lo;

no caso de mais de um acusado, cada urn deies sera ouvido separadamente, e sempre

que divergirem em suas declaragoes sobre fatos ou circunsténcias, seré promovida a

acareagéo entre eles;

o interrogatério nfio pode ser reafizado por interposta pessoa, de forma que nem a

presenga do advogado supre a auséncia do acusado, nfio sendo permitida a interferéncia

de qualquer pessoa, nem do advogado do interrogado;

é vedada a apresentagéo de respostas por escrito, excetuados os casos de surdos, mudos

ou surdos-mudos, conforme disposto do art. 192 do CPP;

a condugfio do interrogatorio se dé pelo presidente da comissao, a quem compete se

dirigir ao acusado, interrogando—o acerca dos fatos e circunsténcias objeto do processo

bem como sobre os fatos a ele imputados. Cabe também ao presidente reduzir a termo,
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o mais fielmente possivel, as respostas do Interrogado, que seréo digitadas por ele, pelo

secretério ou ainda por um membro da comissfio;

VII. também devem constar do termo todos os fatos otorridos durante o interrogatorio,

como incidentes, adverténcias verbais, interferéncias, auséncia de resposta por parte do

acusado (vaIendo—se do direito de ficar calado) etc.,'

VIII. terminada a realizagao das perguntas pelo presidente da comissao, sera aberta a palavra

aos dois membros;

IX. apos o término das perguntas da comisséo, passa—se a palavra ao acusado, para que

acrescente o que entender cabivel acerca dos fatos apurados;

X. case 0 acusado solicite retificagfio substancial de alguma resposta, seja durante 0

interrogatorio ao apés seu término, deve a comissiio registrar ao final a nova resposta,

nfio reafizando a aItera(;'éo por cima da resposta anteriormente prestada;

XI. as perguntas e respostas ficarfio consignadas no termo de interrogatério que apos

revisado seré impresso e assinado pelo acusado e por todos os presentes;

XII. o procurador n50 pode interferir rlas perguntas da comissfio e nem nas respostas do

interrogado;

XIII. se, devidamente intimado, o acusado néio comparecer, a comissao registraré o incidente

em termo de néo comparecimento, devendo intimé—Io uma segunda vez. N50

comparecendo novamente sem motivo, o processo disciplinar deveré prossegulr no seu

curso normal, sem que haja o interrogatorio, fato esse que nao configura cerceamento

de defesa.

Segfi o VII
00 Indiciamento do Acusado

Art. 34. O indiciamento e’ 0 ato processual resultante da Instrugéo probatoria, mediante o

qual a comisséio processante atribui ao acusado uma ou mais infracées disciplinares previstas na lei,

quando as provas colhidas forem satisfatérias para atribuir—Ihe tais ilicitudes. Sobre o indiciamento a

comissfio deveré observer 0 seguinte:
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I. o indiciamento sera feito pela comisséo processante, mediante Termo de

lndiciamento, apos a fase de oitivas para valorar 0 conjunto probatorio (exame e

cotejamento das provas documentais, depoimentos de testemunhas e do acusado,

etc.) e formar conviccfio sobre a verdade da acusacfio;

II. na anélise deve haver congruéncia entre o arcabougo probatorio dos autos e as

conclusoes da comissfio quanto .-2. responsabilidade ou n50 do acusado, inadmitida

conclusfio contraria as provas dos autos;

Ill. se houver mais de um acusado e couber 0 indiciamento de todos, para cada um

haveré um Termo de lndiciamento, separado, quando as condutas praticadas forem

diferentes;

IV. nesta fase processual vige o princfpio do in dubio pro societate, portanto, apos a

instrugéio probatoria, se houver indicios ou provas consistentes da ocorréncia de

infragfio disciplinar, ainda que exista uma duvida que néo pode ser sanada pela

impossibilidade de coleta de outras provas além das que jé conste do processo, a

comissfio deve concluir pelo indiciamento, e n50 pela absolvigfio suméria do(s)

acusado(s};

V. somente em casos de auséncia total de indicios ou provas a comissao encerraré a

fase e elaboraré o relatorio final opinando pela absolvigfio do acuso e o respectivo

arquivamento do feito;

VI. 0 Termo de lndlciamento deveré expor:

a) 05 motivos pelos quais a comissao se convenceu do cometimento da

irregularidade pelo servidor acusado;

b) 0 enquadramento legal da conduta do indiciado;

c) a qualificagfio do indiciado com todos os seus dados;

d) a descricfio dos fatos ocorridos e de forma individualizada (em se tratando de mais

de um acusado), com a indicagao resumida nos autos das provas correspondentes.

VII. apos a defesa escrita do indiciado n50 se poderai fazer qualquer acréscimo factual ao

Termo de Indiciamento e 0 julgamento seré feito com base no que consta desse

termo;
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VIII. a comissfio nfio poderé deixar de indiciar os acusados pelo fato da aplicagao da pena

cabivel se Ihe afigurar prescrita, pois a autoridade juIgadora pode discordar do

relatorio final e entender que outra penalidade é cabivel e n50 aquela prescrita;

IX. mesmo extinta a punibilidade pela prescrigao, a autoridade julgadora devera

determinar o registro do fato, sem a sangfio, nos assentamentos individuais do

servidor;

Parégrafo fmico. 0 indiciamento do acusado é requisito de vaiidade do Processo

Administrativo Disciplinar, constituindo sua falta vicio insanével gerador de nulidade do feito.

Art. 35. Para efeito de indiciamento a subsungfio do fato ao tipo devera observar:

I. as infragfies Ieves afrontam os deveres descritos no art. 116 da Lei n'-’ 8.112/90 ou

configuram as proibicfies descritas no art. 117, incisos I 3 VIII e XIX, da mesma Lei, as quais

séio apiicaveis as penaiidades de adverténcia e suspensfio;

II. as infracoes médias 550 aquelas puniveis exclusivamente com suspensfio, enco-ntram-se

elencadas no art. 117, incisos XVII e XVIII e no art. 130, §1‘’;

III. as infragoes graves sfio aquelas descritas no art. 117, incisos IX .3 XVI, e art. 132, incisos II,

III, V, VII, IX e XII da Lei n9 8.112/90, as quais é aplicével a penalidade de demissfio;

IV. as infragoes gravissimas $50 aquelas descritas no art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI, da Lei n9

8.112/90, as quais é aplicével a penalidade do demissao;

Segio VIII
Da Defesa do lndiciado e da Revelia

Art. 36. A defesa do indiciado é requisito de validade do Processo Administrativo Disciplinar,

constituindo sua falta vicio insanavel gerador de nulidade do feito.

Art. 37. A defesa seré sempre escrita e apresentada dentro do prazo previsto nos artigos 12 e

13 deste Regimento e devera atacar os fatos apontados pela comissao no Termo de Indiciamento,

podendo a comissfio inciusive solicitar apresentagfio de nova pega defensoria no caso de entender

que a primeira é inepta.
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Art. 38. Se corn a defesa surgir nova prova ou fato que possa agravar ou atenuar a situagéo

do indiciado, a comissao podera', excepcionalmente, realizar novo indiciamento com abertura de

novo prazo para apresentagio de defesa escrita, assegurando dessa forma a mais ampla defesa.

Nesses casos a comissao deveré atentar para casos impertinentes ou meramente protelatorios,

situagées em que deverao ser indeferidos.

Art. 39. A defesa do acusado poderé ser realizada pelo proprio indiciado ou por um

procurador, advogado ou nao, desde que nfio seja por outro servidor publico, excetuados os casos de

defensor dativo.

Art. 40. O indiciado que, regularmente citado, nfio apresentar defesa escrita no prazo legal,

seré considerado revel, devendo a comissfio assim de-:|aré—|o mediante Termo de Revelia que sera

integrado aos autos.

Art. 41. Também sera declarada a revelia de indiciado nos casos em que a‘ defesa

apresentada seja inepta, insuficiente e sem argumentagao que permita efetivamente rebater os fatos

que lhe sfio imputados nos termos do indiciamento.

Art. 42. Ocorrendo a revelia, tanto na hipotese do art. 40 quanto do 41 deste Regimento, a

comissao solicitara a autoridade instauradora que nomeie defensor dativo dentre os servidores

publicos, n50 necessariamente estéveis, ocupantes de cargo efetivo superior ou de mesrno nivel ou

ter nivel de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Segiio IX
Do Relatério Final

Art. 43. O Relatorio Final e’ o ultimo ato de cognigfio a ser praticado pela comisséo

processante e ocorreré apo's a analise da defesa escrita do indiciado, rnornento que a cornissao

devera construir como consectério légico dessa anaiise, seu jufzo de convencimento sobre a

inocéncia ou responsabilidade do servidor indiciado.

3/
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Art. 44. O Relatorio Final devera ser minucioso, impessoal, congruente com as provas/defesa

dos autos e sempre conclusivo quantoé inocéncia ou responsabilidade do servidor.

§1‘-’ Recomenda—se que do Relatorio Final deva consta r:

VL

Vll.

Vlll.

resu mo dos fatos apurados;

breve relato das medidas adotadas pela comissao, inclusive as relacionadas as oitivas

e interrogatérios;

relagéo de exames periciais e suas respectivas conclusoes, quando for o caso;

razoes apresentadas na defesa escrita e as respectivas consideragoes da comissfio

sobre cada uma delas;

conclusao clara e inequivoca pela inocéncia ou culpa dos servidores envolvidos;

no caso de responsabilizagfio deveré constar claramente sugestao de penalidades a

serem aplicadas, |evando—se em conta a natureza e a gravidade da infragao cometida.

os danos que dela provierem para 0 servigo ptiblico, as circunsténcias agravantes ou

atenuantes e 05 antecedentes funcionais;

eventuais encaminhamentos necessaries, coma por exemplo, a Poiicia Federal,

Ministério Publico, Tribunal de Contas da Unifi o, etc;

possiveis recomendagoes administrativas a serem adotadas com o proposito de

evitar ocorréncias de fatos da mesma natureza no érgfio;

§ 29 Concluido o Relatorio Final 0 presidente da comissao processante encaminharé os autos

completos, inclusive com o Relatorio Final, 2: autoridade instauradora para prolatarjulgamento.

Segao X
Do Julgamento

Art. 45. O julgamento de mérito deveré ser prolatado pela autoridade instauradora, exceto

quando esta nao tiver a competéncia legal para a aplicagfio da penalidade cabivel, caso em que

devera encaminhar aquela que a detém, na forma do art. 59 e do Capitulo Vii deste Regimento.
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§ 1‘-’ Compete ao Diretor de Unidade, aos Pro-Reitores e Diretores de Orgaos Suplementares

quando atuarem por delegatféo do (a) Reitor (a), aplicar as penas de adverténcia e de suspenséo até

30 {trinta) dias e a0 (3) Reitor (a) as que ultrapassarem esse limite (art. 124 do Regimento Geral da

UFAM)

§ 29 No caso do Relatorio Final da comissao apresentar mais de um indiciado com penas

diversas, estando uma delas fora de sua competéncia, a autoridade devera encaminhar o processo é

autoridade superior, pols nesses casos o julgamento de todos os indiciados sera da autoridade com

competéncia para a imposigéio da pena mais grave.

§ 39 Aplicam—se subsidiariamente a autoridade julgadora as causas de impedimento e

suspeigfio previstos no art. 28 deste Regimento.

Art. 46. O julgamento acataré o relatério da comissao, salvo quando contrario as provas dos

autos, situagao em que a autoridade julgadora poderé, motivadamente, agravar a penalidade

proposta, abranda'~|a ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 47. Case a conclusfio do Relatério Finai apresentar inadequagao na capitulagfio das

sancoes e a autoridade julgadora entender necessério efetuar novo indiciamento, essa mudanga nao

podera resultar em agravamento da situagfio do indiciado.

Art. 48. No caso da autoridade julgadora entender necessario apreciar elementos faticos que

escaparam ao indiciamento e sobre os quais nao houve defesa, deveré determiner o refazimento dos

trabalhos, com novo indiciamento e reabertura de prazo para defesa.

Art. 49. No julgamento a autoridade compgtente poderé, sempre de forma motivada:

I. concordar totalmente com a comissfio e acoiher a sugestfio por ela oferecida;

II. concordar em parte com o relatério, reconhecendo a falta disciplinar, porém

aplicando pena diferente da recomendada pela comissfio, abrandando ou agravando

a situagao do servidor;
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discordar totalmente do que foi recomendado pela comisséo, podendo absolver ou

aplicar punigfio, em confronto com a conclusfio da comissfio;

nfio aceitar as conclusfies da comisséo processante quando o relatorio nfio imprimir

grau de certeza 3 autoridade para proferir o julgamento, por ser a instrugéo

deficiente, as proves frégeis e as diligéncias indispenséveis forem negligenciadas, o

que implicaré na necessidade de refazimento de todo o trabalho, com a constituigfio

de nova comissfio com outros ou com os mesmos integrantes;

CAPiTU LO vn
DA5 sAN<;oEs

Segfi o I
Das Espécies de Sangoes

As sangfies és quais os servidores pfiblicos estéo sujeitos 550 as seguintes:

adverténcia;
suspensfio;
demisséio;
cassagéio de aposentadoria ou disponibilidadeg
destituicéo do cargo em comissfio;
destituicfio de fun<;Ia'o comissionada.

A adverténcia seré aplicada nos casos de violagfio dos deveres prescritos no art. 116

e das proibicoes constantes dos seguintes incisos do an. 117 da Lei N9 8.112/90:

VI.

ausentar—se do servico durante 0 expediente, sem prévia autorizacfio do chefe

imediato;

retirar, sem prévia anuéncia da autoridade competente, qualquer documento ou

objeto da repartigfio;

recusar fé a documentos ptihlicos;

opor resisténcia injustificada ao andamento de documento e processo ou execugfio

de servigo;

promover manifestacfi ode aprego ou desaprego no recinto da repartigéo;

cometer a pessoa estranha é reparti¢;z"a'o, fora dos casos previstos em lei, 0

desempenho de atribuigfio que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
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VII.

VIII.

XIX

coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associacéio profissional ou

sindicai, ou a partido politico;

manter sob sua chefia imediata, em cargo ou funcfio de confianga, conjuge,

companheiro ou parente até o segundo grau civil;

recusar-se a atuatizar seus dados cadastrais quando solicitado.

Parégrafo (mica. Aiém da violacfio dessas proibicfies acima, aplica—se também a sangéo de

adverténcia nos casos de inobservéncia de dever funcional previsto em lei, regulamentacfio ou

norma interna (ex: Regimento Geral da UFAM), desde que néio justifique imposicfio de penalidade

mais grave.

Art. 52. A suspens.’-io sera' aplicada nos casos de reincidéncia das faltas punidas com

adverténcia e de violacfio das demais proibicdes que nfio tipifiquem infracéio sujeita a penalidade de

demisséio, nfio podendo exceder a 90 (noventa) dias.

Art. 53. A demissfio seré aplicada nos seguintes casos:

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

crime contra a administracfio ptiblica;
abandono de cargo;
inassiduidade habitual;
improbidade administrative;
incontinéncia publica e conduta escandalosa, na repartigéo;
insubordinacfio grave em servico;
ofensa fisica, em service, a servidor ou a particular, salvo em Iegitirna defesa prépria
ou de outrem;
aplicacfio irregular de dinheiros ptiblicos;
reveIa<;§o de segredo do qual se apropriou em razfio do cargo;
Iesfio aos cofres pflblicos e dilapidagéo do patrimonio nacional;
corrupgiio;
acumulagfio ilegal de cargos, empregos ou funcoes pflblicas;
transgressfio dos incisos IX a XVI do art. 117.

Art. 54. A cassacfio de aposentadoria ou disponibiiidade é aplicada ao aposentado ou ao

inativo em disponibilidade que houver praticado, na atividade, falta punivel com demissfio.
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Art. 55. A destituigéio do cargo em comisséio é aplicada a nao ocupante de cargo efetivo nos

casos de infragao sujeita a penalidades de suspensao e de demissao.

Segéio ||
Da Dosimetria das Sangfi es

Art. 56. A0 aplicar a sangao o julgador devera pautar sua decisao pelo principio da

proporcionalidade, observandoz

I. a natureza e a gravidade da infra;5o cometida;
II. 05 danos que dela provierem para 0 Service Pdhlico;
HI. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
lv. os antecedentes fu ncionais do agente infrator;

§ 19 Qualquer que seja a sangfio imputada ou nao ocorrendo imputagao de nenhuma, a

decisfio do julgador deveré ser motivada, no primeiro caso indicando o fundamento legal e sua

causa.

cAPi'ruLo vm
DOS PROCEDIMENTOS FINAIS

Art.57. Apés decisfio final, 0 julgador encaminharé os autos do processo a Diretoria Executiva

para:

I. determinar ao Departamento de Pessoal que faga assentar na ficha funcional do

apenado a sangéio aplicada e em caso de prescrigao, registrar a ocorréncia do feito sem

punigao na ficha funcional do servidor acusado;

IL depois de cumpridas as providéncias acima e no caso de absolvicao do acusado,

encaminhar os autos conclusos a CPPAD para os registros necessaries aos relatorios

prestados a Corregedoria Geral da Uniao e o respectivo arquivamento.

CAPITULO IX

DA Rsvisixo DOS PROCESSOS

Art. 58. O processo discipiinar podera ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de oficio,

quando se aduzirem fatos novos ou circunsténcias suscetiveis de justificar a inocéncia do punido ou a

inadequagao da penalidade aplicada.
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§ 19 Em caso de falecimento, auséncia ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da

familia poderé requerer a revisfio do processo.

§ 29 No caso de inca acidade mental do servidor, a reviséio seré requerida elo respectivoP

curador.

Art. 59. No processo revisionai, o onus da prova cabe ao requerente.

Art. 60. A simples alegagfio de injustiga da penalidade nfio constitui fundamento para a

revisfio, que requer eiementos novos, ainda n§o apreciados no processo originério.

Art. 61. O requerimento de reviséo do processo seré dirigido ao Ministro de Estado ou

autoridade equivalente, que, se autorizar a revisfio, encaminharé o pedido ao dirigente do orgfio ou

entidade onde sAe originou o processo disciplinar.

Parégrafo (mice. Deferida a petigfio, a autoridade competente providenciaré a con_stitui<;é’o

de comisséio, na forma do art. 149, da Lei N9 8.112/90.

Art. 62. A revisfio correré em apenso ao processo originério.

Parégrafo (mico. Na petigfio initial, 0 requerente pediré dia e hora para a producéo de proves

e inquirigéio das testemunhas que arroiar.

Art. 63. A comissfio revisora teré 60 (sessenta) dias para a conclusfio dos trabalhos.

Art. 64. ApIicam—se aos trabalhos da comisséo revisora, no que couber, as norrrlas e

procedimentos proprios da comissflo do processo disciplinar.

Art. 65. O julgamento caberé é autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 141

da Lei N9 8.112/90.

Parégrafo finico. O prazo para julgamento seré de 20 (vinte) dias, contados do recebimento

do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderé determinar diligéncias.
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Art. 66. Julgada procedente a revisfio, seré declarada sem efeito a penalidade aplicada,

restabelecendo—se todos os direitos do servidor, exceto em reiacfio é destituigéo do cargo em

comisséo, que seré convertida em exoneragfio.

Parégrafo unico. Da revisfio do processo nfio poderé resultar agravamento de penalldade.

CAPFTULO x
DA ORGANIZACKO nos PROCESSOS

Art. 67. O5 processos administrativos disciplinares e os de sindicéncia deveréo ser

organizados obrigatoriamente conforme os procedimentos abaixo elencados:

I. todos os atos das comissfies devem ser praticados corn oficialidade, registrados em

documentos escritos, datados e assinados, tais como, notificagfies, convocagoes,

citacoes, oitivas, indiciamento, declaragoes, designagoes, atas de reuni5es deliberativas,

reiatério final;

II. o processo se inicia com a autuagéio, momento em que deve ser organizado com uma

capa, onde deve constar seu ndmero do sistema, nome do interessado (o denunciante

ou a administracfio), data da abertura e assunto;

Ill. 05 documentos produzidos pelas comissfies serfio fixados ao processo, respeitando a

ordem cronolégica dos fatos que expressam, devendo ser a primeira pega, portanto, a

demincia ou representagfio, seguida dos documentos da CPPAD, da portaria instauradora

e de demais documentos, como provas documentais, diligéncias, procuragfies, oitivas de

testernunhas, indiciamento, defesa escrita do indiciado e relatorio final, sempre em

ordem cronolégica;

IV. excetuando a capa, todos os documentos constantes do processo devem ser numerados

em ordem crescente, sem rasuras, no canto superior direito, com a formal "fls.O0”, e com

a rubrica de quem numerou, iniciando 0 primeiro documento com a numeragfio "fl.02”.

Case a pégina contenha algo no verso que integre 0 documento, este Iado da folha

também deveré ser numerado com a mesma numeragfio do rosto, acrescentada a letra

"V": "fls.O0v." Caso nfio tenha registros no verso, nele deve ser carimbado ou escrito em

03/

letras grandes a expresséo "EM BRANCO";
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V. nos casos em que a peca do processo tiver tamanho reduzido, seré colada e foiha de

papei branco, apondo—se o carimbo da numeracfio de pegas de tal forma que os cantos

superiores direito e esquerdo do documento sejam atingidos pelo referido carimbo;

VI. nenhum documento poderé ser retirado do processo sem que tenha uma justificativa

piausivel, e sempre que isso se fizer necessério, deveré ser inserido no processo um

TERMO DE DESENTRANHAMENTO, onde seré especificado qual documento foi extraido,

de qual folha, quando, por quem, por quais razoes e fins;

Vli. quando for necessério incluir no processo documentos que nfio foram produzidos pela

comisséo nas suas atividades ordinérias, como as atas, os termos de depoimento, etc.,

mas que irfio integrar o processo, como por exempio, foiha de presenga, pericia,

procuracéo, requerimento de interessado, etc., a insergfio desses documentos sera'

acompanhada de um Termo cle luntada informando sobre quando, quem e com quai

finalidade foi juntado;

VIII. quando for necessério agregar ao processo em andamento outros processos autonomos,

néio produzidos pela comissfio em andamento e que serviré apenas como peca

informativa ao processo principal, devera’ ser inserido ao processo principal um Termo

de Apensamento informando que a ele foi apensado outro, como no case de processos

de sindicéncia investigative. Nesses casos, o documento apensado é sempre autonomo

em relagfio ao processo em andamento e nfio 0 integraré. Portanto, seréio sempre dois

processos distintos, com numera-;§o diferente em duas capes e volumes diferentes;

IX. quando um processo contiver uma quantidade muito grande de documentos que

impossibilite seu manuseio e ponha em risco a integridade fisica do mesmo, deveré ser

desmembrado em volumes, tantos quantos se fizerem necessérios, mante-ndo—se a

mesma numeracfio de protocolo, pois se trata de um mesmo processo dividido em

volumes;

Art. 68. O presente Regimento Interno entraré em vigor na data de sua publicagfio, revogadas as

disposigfies em contrério.

PLENARIO DOS CONSELHOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

"ABRAHAM MOYSEIS COHEM", em Manaus, 11 de dezembro de 2013.


