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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e avaliar as potenciais causas de 

morosidade em apurações disciplinares no âmbito do Poder Executivo Federal Brasileiro, 

atividade indissociável do combate à corrupção.  

O estudo foca sua análise nos processos administrativos disciplinares (PAD), pois o 

instrumento representa expressivo percentual de atividade correicional, bem como fundamenta 

a aplicação das sanções de maior relevância na seara.  

Para identificar as potenciais causas de morosidade foram utilizados métodos 

qualitativos e quantitativos. A análise quantitativa foi realizada a partir de informações 

anonimizadas da base de dados do Sistema CGU-PAD mantido pela Controladoria Geral da 

União (CGU), e compreendeu análise bivariada e análise de curvas de sobrevivência. 

Os dados disponíveis possibilitaram a análise do conjunto dos PAD instaurados no 

âmbito do Poder Executivo Federal entre os anos de 2008 e 2019. 

A análise qualitativa, por sua vez, compreendeu a entrevista com quatro representantes 

de unidades correcionais de órgãos do Poder Executivo Federal, selecionados pelo padrão de 

desempenho, tanto para uma análise complementar às hipóteses testadas por método 

quantitativo, quanto para benchmarks de iniciativas capazes de mitigar causas de morosidade 

identificadas. 

Os resultados obtidos evidenciaram variáveis relacionadas à morosidade em processos, 

destacadamente a quantidade de acusados nos processos apuratórios, o lapso temporal entre a 

ocorrência da irregularidade e o início da apuração, o tema objeto de apuração e o grau 

hierárquico da autoridade responsável por julgar a apuração. 

A partir desses resultados são propostas políticas públicas voltadas à promoção de 

celeridade dos apuratórios. 

 

Palavras-Chave: Processo administrativo – Brasil; Corrupção administrativa.; Sanções 

administrativas; Prazo (Direito). 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper is set on identifying and evaluating the potencial causes of slowness in 

disciplinary actions on the scope of the brazilian federal executive branch of government, 

activity that is inseparable from the fight against corruption. 

This study focus its analysis on administrative disciplinary procedures (PAD), as they 

are the instrument that represents an expressive percentual of correctional activities, as well as 

substantiates the application of the most relevant sanctions in the area. 

To identify the potential causes of slowness we utilized quantitative and qualitative 

methods. The quantitative analysis was done from anonymized information from the CGU-

PAD database, maintained by the CGU, and included bivariate analysis and survival analysis. 

The available data enabled the analysis of the whole set of PAD opened on the brazilian 

federal executive branch of government between the years of 2008 and 2019. 

The qualitative analysis, in turn, included the interview of four representatives of 

correctional unities from organizations on the brazilian federal executive branch of government, 

selected by their performance, both for a complementary analysis of the hipothesis tested via 

the quantitative methods, and for benchmarks of initiatives able to mitigate identified causes of 

slowness. 

The results obtained evidence variables related to the slowness in administrative 

disciplinary procedures, especially the quantity of accused per procedure, the time lapse 

between the ocurrence of the fact and the beginning of the investigation, the subject target of 

investigation and the hierarquical rank of the authority responsible to judge the procedure. 

From these results we propose public policies that might promote celerity on the 

disciplinary procedures. 

 

Keywords: Administrative process – Brazil; Administrative corruption.; Administrative 

sanctions; Deadline (Law). 
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1 Introdução 

 

O presente estudo analisa a atividade de controle exercida pela Administração como 

política pública, sobretudo seu dever de fiscalizar e sancionar servidores públicos em razão de 

ilícitos cometidos. Mais especificamente, o foco é o prazo em que essa atividade se dá. 

Nessa linha, propõe-se a analisar essa atividade sancionadora, identificando-se 

eventuais limitações, bem como práticas já adotadas de forma pontual na própria Administração 

capazes de mitigá-las. 

Conforme abordado nas páginas seguintes, embora a experiência de responsabilização 

de servidores públicos civis brasileiros não destoe da verificada no restante do mundo, uma 

dimensão dessa atividade, qual seja, o tempo de processamento, atualmente apresenta 

indicadores indesejáveis.  

Em verdade, nos últimos anos, no âmbito do Poder Executivo Federal, avolumam-se os 

estoques de processos disciplinares em curso e o seu tempo de tramitação revela-se crescente. 

Apesar de frequentes estudos acadêmicos acerca do custo do processo, do poder 

dissuasório das penas, e de potenciais alterações legislativas necessárias e inovadoras, a referida 

dimensão ainda apresenta lacunas de conhecimento. 

No entanto, seja sob o prisma do direito individual à garantia do razoável tempo de 

duração do processo, seja pela perspectiva apresentada no âmbito da economia comportamental 

segundo a qual, em razão de uma falha de racionalidade dos indivíduos no cálculo da taxa de 

desconto, a demora na aplicação de uma sanção diminui seu poder dissuasório, o que justifica 

a importância da discussão acerca do tempo de duração dos processos disciplinares.  

A estrutura do trabalho contempla um breve preâmbulo para situar o leitor no campo de 

estudo, bem como sumariza o panorama brasileiro e o cenário internacional.  

 A descrição do banco de dados da CGU, que registra informações sobre o universo de 

processos administrativos disciplinares conduzidos no Poder Executivo Federal, precede a 

apresentação das variáveis de interesse. 

Em razão do volume e completude dos dados registrados nessa base de informação, a 

pesquisa pôde testar estatisticamente, hipóteses que contribuiriam para majoração do tempo de 

processo. 

Em resumo, as hipóteses do estudo assumem como variáveis independentes: o objeto da 

apuração (assunto); o número de acusados (que antevê a complexidade do contraditório); o 

lapso temporal entre o ilícito e o início da apuração; a experiência dos responsáveis pelas 
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apurações (presidente da comissão); e o grau hierárquico da autoridade responsável pela decisão 

final do processo.  

O tratamento dos dados foi realizado por meio de análise bivariada e   comparação de 

curvas de função sobrevivência. 

Na análise qualitativa foram elaborados indicadores para identificar unidades 

correcionais cujo desempenho se destacasse positivamente no âmbito do próprio Poder 

Executivo Federal. As entrevistas semiestruturadas, por meio videoconferência, objetivaram 

identificar práticas exitosas na mitigação de fatores envolvidos com um tempo mais elevado de 

tramitação processual. 

Os autores assumem que, se por um lado os resultados obtidos a partir do banco de 

dados já indicam variáveis relacionadas à morosidade processual e, portanto, já são de interesse 

da Administração para a adoção de políticas públicas, por outro, interessa entender se a 

Administração as reconhece como relevantes e identificar práticas já adotadas com sucesso 

pode ensejar recomendações de políticas públicas de maior impacto.  

Nessa linha, o estudo é finalizado com a apresentação de sugestões viáveis e de potencial 

impacto, a serem consideradas pela Administração, no intuito de conferir maior celeridade ao 

rito processual.  

Dessa forma, o presente estudo pretende ser propositivo e, além de mapear variáveis 

diretamente associadas ao aumento do tempo de tramitação de processos disciplinares, buscou 

identificar práticas utilizadas para mitigar seus impactos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 Credibilidade no Setor Público 

 

A relevância das atividades de controle está intimamente relacionada com a 

credibilidade do poder público. A confiança que a sociedade deposita no setor público é 

essencial para a legitimação e a sustentabilidade do sistema político, bem como para a 

efetividade da ação governamental (BUSTOS, 2021). 

A eficácia e a equidade das políticas públicas dependem da imagem de integridade do 

setor público. A credibilidade pública é essencial para o desempenho dos governos frente às 

crises e para seu papel na promoção do bem-estar e da coesão social (OCDE, 2013; UNITED 

KINGDOM, 2015). A confiança na condução da esfera pública afeta a captação de 

investimentos e a produtividade das empresas, o que repercute no desenvolvimento econômico 

dos países (OCDE, 2013; UNITED KINGDOM, 2015). As disfunções públicas também 

decorrem de má conduta por parte do cidadão, que por sua vez é influenciado pela imagem ética 

das instituições (OCDE, 2013). 

É impossível, portanto, dissociar a credibilidade do setor público das atividades que 

visam inibir práticas criminosas e imorais dentro do poder público. O mero exercício de tais 

atividades, entretanto, não basta por si só. É necessário que o tema seja estudado e formas de 

melhorar essas atividades sejam encontradas. Pois uma atividade de controle mais efetiva e 

eficiente tem potencial de aumentar a credibilidade pública e gerar externalidades positivas para 

o país como um todo. 

A relação do cidadão com o estado também passa pelas concepções sobre “valor 

público”. Estudo com cidadãos norte-americanos mostrou a disparidade de opiniões quanto aos 

valores públicos, definidos como direitos e deveres do cidadão e os princípios a reger governo 

e governantes (BOZEMAN, 2019). A importância desse tipo de estudo deriva de o “valor 

público” ser um elemento de legitimação do governo, base para a participação cidadã e 

parâmetro de percepção da integridade pública. Da mesma forma, os valores morais e políticos 

da sociedade agem como freios para a transgressão (JAIN, 2001). 

O grau de credibilidade pública se distribui desigualmente entre os países e, de modo 

geral, decresce desde a crise financeira de 2008. A crescente desconfiança se refere tanto aos 

governos como aos partidos políticos (OCDE, 2017). Entre 2007 e 2012, a média de avaliação 

dos BRIICS (Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China e África do Sul) declinou menos que a 

média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
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e se manteve positiva para a maior parte da sua população. As melhores avaliações foram 

atribuídas à China e à Indonésia (OCDE, 2013). 

Não basta à administração pública apenas prover as demandas do cidadão, mas sim fazê-

lo de forma ética e eficiente. O conceito de integridade pública envolve tanto o arcabouço ético 

e legal, como os arranjos institucionais necessários para esse fim (BRASIL, 2015; OECD, 

2017). 

O poder judiciário é uma das três esferas de poder, cuja confiabilidade e prestígio são 

essenciais para a governabilidade. A integridade bem como a eficácia de sua atividade impacta 

a vida do cidadão, da sociedade e das instituições. Ademais, a fiscalização tradicionalmente 

exercida pelo judiciário sobre os atos do poder executivo de alguma maneira se assemelha a 

autotutela por esse desenvolvida quando apura as irregularidades praticadas em seu âmbito. 

Estudo conduzido na Polonia, indicou que a estabilidade, o prestígio e nível de 

remuneração são relevantes para a escolha de carreia de magistrado, mas pouco interfere no seu 

desempenho em termos de volume de casos resolvidos. O desempenho dos magistrados se 

correlaciona com automonitoramento por parte dos juízes, motivados em alguma medida pelo 

compromisso profissional e a perspectiva de responsabilização (BANASIK et al, 2021). 

No caso de Israel, o número de casos resolvidos independe do número de juízes, cuja 

celeridade se ajusta ao volume de processos acumulados (BEENSTOCK; HAITOVSKY, 

2004). Resultados semelhante foram obtidos no sistema judiciário da Eslovênia (DIMITROVA-

GRAJZL et al, 2012). A complexidade legal também afeta a duração dos processos civis, como 

se observa na Itália (DI VITA, 2010). 

O servidor público é o agente governamental que está em contato mais direto e frequente 

com o cidadão. Estudos sugerem que a credibilidade do servidor repousa mais firmemente no 

modo como conduz os processos burocráticos do que nos seus resultados. Equidade, justiça, 

respeito e honestidade na implementação da demanda parecem ser mais determinantes para a 

imagem do servidor perante a sociedade. Os resultados também importam, mas tendem a ser 

creditados ao desempenho do governo (VAN RYZIN, 2011).  

Os cidadãos esperam que os agentes públicos pautem suas ações em conformidade com 

os códigos de conduta, cujos enunciados salvaguardam o interesse público, e sejam 

responsabilizados por sua não observância. Para tal, um sistema correcional no poder público 

se faz imperativo. O principal papel deste tipo de aparato estatal é investigar, coibir e prevenir 

as práticas ilícitas do agente público, que comprometem a confiança e a legitimação 

governamental. As atividades de correição devem corresponder às expectativas da sociedade, 

seguir legislação específica e os ritos processuais. Advertências e demissões são as sanções 



14 

 

mais comuns observadas nos países pertencentes à OCDE (OCDE, 2000). Alguns estabelecem 

estratégias de reparação de danos e programas de prevenção. 

A corrupção e a má gestão são as causas mais frequentes da desconfiança do cidadão 

em relação à esfera pública (DIMANT; TOSATO, 2017). A corrupção é a modalidade de 

transgressão mais saliente na literatura, e a que suscita na sociedade as mais severas e 

consensuais percepções sobre sua gravidade, potencial lesivo e necessidade de prevenção e 

punição.  

A relação entre a percepção de corrupção e a confiança nos governos exibe forte 

correlação linear negativa (OCDE, 2013). A corrupção admite várias conceituações e 

tipologias, o que influencia os métodos de aferição e os estudos sobre eficácia dos programas 

anticorrupção (LUO, 2004; JAIN, 2001; JANCSICS, 2019). De modo geral, a corrupção pode 

ser definida como o uso do poder público para ganho ou favorecimento pessoal ilícitos (ROSE-

ACKERMAN, 1975). Estima-se, dentre as modalidades de corrupção, que apenas o suborno 

custe isoladamente cerca de 2 trilhões de dólares por ano no mundo (FMI; 2016). 

O impacto negativo da corrupção se estende para várias esferas da vida nacional como 

os direitos civis e políticos, investimentos locais e estrangeiros, crescimento econômico, 

eficiência administrativa, combate à desigualdade. Também favorece a “fuga de cérebros”, 

desqualifica capital humano e amplia déficit fiscal (JAIN, 2001; DIMANT; TOSATO, 2017). 

A instabilidade política e os níveis de corrupção da América Latina, a torna um locus 

ideal para aferir a correlação entre ambos. O estudo comparativo em quatro países da América 

Latina (El Salvador, Paraguai, Bolívia e Nicarágua) corrobora o intenso efeito adverso da 

corrupção sobre a legitimidade do sistema político e da confiança interpessoal (SELIGSON, 

2002). Por outro lado, as condenações por corrupção são percebidas como ação anticorrupção 

do governo, o que aumenta a sua confiabilidade perante a sociedade (ZHANG, KIM, 2018). 

A abordagem comportamental contribui para evidenciar os fatores que influenciam o 

comportamento ético. Uma meta-análise de 137 experimentos aponta que influências sociais, 

aspectos de personalidade e pressões laborais favorecem a transgressão. Por outro lado, a opção 

ética é estimulada por monitoramento e exposição frequente dos servidores aos regramentos, 

além da disposição dos mesmos em manter uma autoimagem positiva (BELLE; 

CANTARELLI, 2017). Essa linha de estudo correlaciona o comportamento honesto com grau 

de motivação do serviço público (OLSEN et al, 2019). A relação entre “motivação do serviço 

público” e o desempenho desse setor é reconhecido pela literatura (HONDEGHEM; PERRY 

2009). 
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A dinâmica do aparato burocrático público modula as oportunidades para a ilicitude. 

Sua capacidade técnica e autonomia são características protetoras em relação à corrupção 

(DIMANT; TOSATO, 2017). Embora o ideal seja a coexistência de alto grau de capacidade e 

de autonomia, na prática esses valores se distribuem e se combinam desigualmente. 

Adicionalmente, o predomínio partidário sobre um órgão burocrático afeta expressamente sua 

autonomia, interfere na sua capacidade, e favorece transgressões (BERSCH; PRAÇA; 

TAYLOR, 2016). 

A liberdade de imprensa combate a corrupção por divulgar normas e expor casos de 

corrupção. O regime democrático instrumentaliza o cidadão, como por ocasião das eleições, 

quando pode destituir um governante corrupto. E é no regime democrático que a transparência 

pode reduzir a corrupção. A liberdade econômica reduz a necessidade de procedimentos ilícitos 

para os agentes econômicos auferirem seus negócios. A prosperidade econômica coexiste com 

governos estruturados, sistema legal desenvolvido e maior nível educacional, fatores que 

reduzem o nível de corrupção (DIMANT; TOSATO, 2017). 

 Por outro lado, os estudos são discordantes quanto a relação entre a corrupção e o 

tamanho e a descentralização do aparato governamental, a competição política e econômica, 

instabilidade política, o grau de urbanização, reservas de recursos naturais, determinantes 

históricos, e nível de salários (DIMANT; TOSATO, 2017; THEMUDO, 2014). 

O Brasil conta com um rol de legislações e instituições com atribuição de 

monitoramento, investigação e sanção de ilícitos que envolvam o setor público. A qualidade de 

federação, com estados e municípios dotados de autonomia, e um legado político e institucional 

autoritários influenciam negativamente o grau de transparência dos órgãos de controle 

(FERNANDES et al, 2020). A literatura aponta que o sistema legal não basta para definir o 

nível de corrupção (DIMANT; TOSATO, 2017). Estratégias de comunicação, ações delineadas 

para grupos focais, programas que consideram valores e motivações são elementos a se 

considerar numa política anticorrupção (BATORY, 2012). Medidas top down abrangem 

gerenciamento de pessoal (recrutamento, formação, penalidade, recompensa), normas (código 

de ética, regulamento, convenções internacionais), limitação de poder discricionário, 

monitoramento interno e externo. Medidas bottom up somam ação denunciante, cultura 

organizacional e monitoramento externo pela sociedade civil, imprensa, organizações não 

governamentais (JANCSICS, 2019). 

Na Europa, o combate à corrupção é alvo de ações desde a década de 1990, como 

aprimoramento da legislação, das agências de controle, instituição de políticas de transparência. 

Os apenamentos são obstáculos para os desvios éticos a depender de fatores como probabilidade 
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de ser capturado, de aplicação da lei, independência do judiciário e acesso à justiça (JAIN, 

2001). A atribuição de culpa e apenamento ocorrem no âmbito de um processo administrativo, 

que se origina como resultado de um monitoramento ou ação de um servidor, bem como de um 

cidadão. 

As rotinas de monitoramento foram as principais fontes de apurações em órgãos do 

sistema de integridade pública holandês entre 2004 e 2005. Os colegas do transgressor são 

responsáveis por pequena fração de denúncias. Os elementos de decisão do denunciante são 

senso de justiça, senso de autoproteção e de proteção do transgressor, por cuja punição se sente 

responsável (DE GRAAF, 2010). 

Difere o caso da polícia da Alemanha, para a qual dois terços das investigações sobre 

má conduta derivam de relatos internos (LAMBOO, 2010). Para essa questão sistemas de 

recompensas e incentivos para denunciantes são propostos (BATORY, 2012).  

Para além da punição, que interrompe a prática ilícita, as instâncias julgadoras têm um 

papel preventivo. Por um lado, a expectativa de punição inibe a prática ilícita (ABBINK; 

IRLENBUSCH; RENNER, 2002). Por outro, o julgamento imparcial e em tempo oportuno se 

associa à credibilidade do setor público a ao engajamento ético do cidadão (BARBABELA; 

PELLICER; WEGNER, 2021). O papel do cidadão se materializa em oferta de denúncias 

(SERRA, 2011), o não envolvimento e a não conivência com transgressões (CORBACHO et 

al, 2016) a qualificação do voto (WINTERS; WEITZ-SHAPIRO, 2013; DE VRIES; SOLAZ, 

2017; BOAS; HIDALGO; MELO, 2019) e a exigência de lisura por parte dos agentes públicos 

(MUNGIU-PIPPIDI, 2016). 

De toda a forma, tem-se que a percepção dos indivíduos sobre a efetividade do sistema 

punitivo e, em decorrência disso, a própria legitimidade do sistema, perpassa tanto pela certeza 

que os indivíduos possuem acerca da punição dos atos ilícitos, como pelo intervalo de tempo 

que decorre entre o ilícito e a sanção. 

Nessa seara, a análise econômica do direito tem contribuído para demonstrar que o poder 

dissuasório das sanções é diretamente relacionado à certeza da punição (BECKER, 1968), assim 

como a economia comportamental tem revelado as falhas de percepção dos indivíduos que, 

mesmo diante dessa certeza, podem possuir uma percepção distorcida das sanções, atribuindo 

um gravame menor que o real às suas consequências, diante da demasiada demora em sua 

efetivação (COOTER; ULEN, 2010). 
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2.2 A Atividade Correcional no Mundo  

 

Para se ter uma visão melhor do cenário brasileiro no que tange às atividades de 

controle, se faz necessário olhar para fora. Para uma compreensão ampla dos desafios, erros e 

acertos realizados no país, precisa-se analisar o que está sendo feito em outros países: os 

desafios que enfrentam e como o fazem, os erros e acertos que cometem.  

Os países escolhidos como benchmark nesta seção são diversos, tanto nas características 

de suas Administrações Públicas, quanto no aspecto cultural. Essa solução buscou, 

deliberadamente, identificar um mínimo denominador comum sobre o tema, que escape, na 

medida do possível, de paradigmas locais. A seleção teve como objetivo, ainda, realizar uma 

análise de grande amplitude geográfica, motivo pelo qual são incluídos representantes da 

América do Norte, Europa e Ásia. 

Paz e justiça compõem o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 16, cuja 

meta 16.5 se refere à redução substancial de corrução e do suborno (UN, 2018). O cumprimento 

dessa meta envolve vários aspectos como o controle de finanças públicas, existência de aparato 

legal, atividade de órgãos de auditoria interna, a ação de autoridades anticorrupção, 

transparência, participação social (UNITED KINGDOM, 2015).  

Os países formalizam aparatos de auditoria para avaliar o uso dos fundos públicos, 

acompanhar a execução apropriada da atividade administrativa, contribuir para o 

aprimoramento da gestão e compartilhar informações com as autoridades públicas e com a 

sociedade em geral. A efetividade dessas instâncias é impactada por fatores como arcabouço 

legal, normas procedimentais, grau de financiamento do órgão, capacidade administrativa e sua 

capacidade de dar eficácia às normas (o dito poder sancionador), independência, interlocução 

com outras instâncias governamentais (agencias de auditoria, sistema legislativo, sistema 

judiciário), visibilidade e controle social (UNITED KINGDOM, 2015; WB; UNODC, 2010). 

O aparato correicional pode ser organizado de diversas formas para equilibrar os direitos 

individuais de servidores e o direito coletivo à uma administração proba, e mesmo de quem 

pode ser considerado servidor público. Antes de adentrar-se nas especificidades do caso 

brasileiro, julga-se pertinente oferecer uma visão global da administração pública e seus valores 

relacionados a correição ao redor do mundo.  

Apesar de diferentes configurações, é comum o respeito aos princípios de ampla defesa 

e contraditório: o acusado, salvo raras exceções (em especial em Estados não-democráticos), 

tem a oportunidade de se defender das acusações. A observância ao contraditório e ampla defesa 

é essencial, isto pois a sua não observância pode gerar punições à servidores inocentes que – ao 
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vir a público – tenham efeito contrário ao esperado: corroam ainda mais a confiança na 

administração pública, em vez de preservá-la (IBRAHIM, 2018).  

Por isso o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é tão importante. Ele é a 

ferramenta pela qual o sistema correcional brasileiro materializa os direitos de ampla defesa e 

contraditório que, mais do que garantir os direitos individuais dos servidores, garantem também 

a legitimidade do processo e previnem a erosão da confiança pública nas instituições de 

controle.   

Começa-se pelo Reino Unido, onde não há definição legal para servidores públicos. 

Aqueles que trabalham para o poder público, para a coroa, são geralmente denominados 

servidores civis – ou civil servants.  

A definição atual de servidores civis no Reino Unido é delimitada por relatório 

produzido pelo Tomlin Comittee em 1931, como demonstrado na citação abaixo:  

“um funcionário da coroa, que não seja detentor de cargo político ou de 

magistratura, que seja empregado em uma capacidade civil e cuja remuneração é 

paga total e diretamente do orçamento votado pelo parlamento” (BARNETT, 2013, 

tradução nossa).  

 

O Reino Unido conta com um corpo de servidores civis bem desenvolvido, haja vista 

ser uma burocracia antiga. Desde um imbróglio judicial, em que o judiciário britânico permitiu 

a demissão de servidores civis a qualquer tempo, por parte dos borough constables, de quem 

eles julgassem negligentes ou incapazes de realizar seus trabalhos, houve manifestação da 

House of Lords sobre o assunto. A manifestação é no sentido de garantir que nenhum civil 

servant poderia ser demitido sem ter a oportunidade de apresentar defesa – mesmo em período 

probatório. A prática de audiências no processo administrativo disciplinar britânico é comum, 

especialmente em casos mais graves. Naqueles de menor gravidade, ainda que não haja garantia 

legal, é comum que seja oferecida a oportunidade de defesa em audiência. A ACAS (Advisory 

Conciliation and Arbitration Service) tem em suas diretrizes orientação de que sempre deve ser 

feita uma audiência antes da demissão de um civil servant (IBRAHIM, 2018).  

Com políticas descentralizadoras que acabaram com a uniformidade no setor público 

britânico na década de 1980, o parlamento britânico aprovou o Civil Service Management Code, 

que dava liberdade para departamentos e agências a instituírem normas de conduta e 

regulamentos próprios, desde que estes refletissem os princípios expostos no referido código 

(REDDY, 1999). Ou seja, há bastante descentralização de normas atualmente. 

Já na Malásia, antiga colônia britânica, há forte influência do sistema de common law e 

das práticas inglesas. Em 2009, havia mais de 1.4 milhões de trabalhadores no setor público 

malaio. Isso correspondia, na época, a aproximadamente 10% da força de trabalho. De forma 
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geral, na Malásia se viu um aumento no número de processos administrativos contra servidores 

concomitante com a diminuição das punições exaradas contra servidores públicos no período 

de 2007 a 2009. Problema muito similar ao encontrado na administração pública brasileira 

atualmente (MOHAMED, 2010).  

Debate-se muito sobre o que englobaria o termo “servidores públicos”: enquanto na 

constituição malaia o conceito é limitado aos empregados que atuam em determinadas áreas, 

na legislação penal o termo é mais abrangente. Para haver demoção ou demissão daqueles 

enquadrados na constituição como servidores públicos, os acusados precisam necessariamente 

ser ouvidos antes (IBRAHIM, 2018). 

Importante salientar a limitação dessa regra, pois isso não impõe o direito ao 

contraditório em casos com penas mais brandas, nem garante esse direito a todos os empregados 

públicos. Há debates judiciais sobre se a posição do investigado pode ser apresentada 

meramente por escrito ou se demanda uma oral hearing, uma audiência. Segundo a 

jurisprudência malaia mais aceita atualmente, audiências devem ser realizadas quando no 

processo não puder ser vislumbrada nenhuma contradição entre os fatos e a defesa apresentada 

pelo acusado (IBRAHIM, 2018).  

Na Índia, a definição de servidor público é bem abrangente e pacificada: considera-se 

servidor público todo aquele funcionário pago pelo governo: seja diretamente pelo governo 

central, por empresas públicas ou empresas pagas pelo governo. Ou seja, aplicando-se esse 

conceito ao Brasil, seriam servidores públicos todos os terceirizados também – algo bem 

inusitado para a nossa perspectiva (REDDY, 1999).  

Em 1963 foi criado na Índia o CBI (Central Bureau of Investigation): uma força policial 

especial exclusiva para a investigação de casos de corrupção.  O CBI tem jurisdição sobre todos 

os casos envolvendo funcionários do governo central indiano (REDDY, 1999).  

Em 1964, criou-se a Central Vigilance Comittee, agência do governo central indiano 

responsável pelo aconselhamento do governo em casos de corrupção de servidores do governo 

central. Ela é responsável pela análise de casos de corrupção contra servidores públicos sêniores 

e analisava, em média, 2000 casos por ano até 1999 (REDDY, 1999).  

Com o advento do Prevention of Corruption Act, em 1988, o fardo da prova em casos 

de enriquecimento ilícito bem documentado, passa a ser do acusado e não mais da 

administração (REDDY, 1999). Houve decisão da suprema corte indiana determinando a 

execução de audiências na demissão de servidores como a regra (IBRAHIM, 2018).  

Curiosamente, pelo papel central da família na constituição social indiana, um servidor 

público pode ser alvo dos órgãos de correição se ele negligenciar a esposa ou a família de 



20 

 

alguma forma. De forma geral, o sistema indiano tenta fazer controle preventivo, ao exigir de 

servidores que informem qualquer aquisição ou venda de bens móveis ou imóveis a partir de 

determinado valor. Entretanto a administração pública indiana sofre de problemas similares à 

brasileira nesse ponto, algumas normas são amplamente desrespeitadas o que acaba por tirar 

efetividade de legislação como essa (REDDY, 1999).  

Por fim, nos Estados Unidos, pela natureza do ordenamento jurídico americano, em que 

há grande liberdade para que Estados legislem sobre os mais diversos assuntos, há grande 

variedade de normas de diferentes níveis de governo. 

Após uma movimentação do judiciário no sentido de garantir o direito ao devido 

processo legal na demissão de quaisquer servidores que não estivessem em estágio probatório 

na década de 1970, houve mudança na jurisprudência e essa garantia foi relativizada o que 

tornou de grande importância a existência de salvaguardas aos servidores nos regimentos e 

regulamentos internos dos órgãos e instituições. Em geral, em 1986, esses regulamentos 

garantiam o direito a ser notificado das acusações, a um advogado, a uma audiência e a uma 

decisão por escrito (CUEVAS, 1986).  

No estatuto do Estado da California, em 1986, há previsão do direito a notificação das 

acusações, direito a advogado, há a possibilidade de intimação, direito a uma audiência e 

quando houver contestação, haverá uma decisão publicada. Há uma extensa previsão de atos 

que podem gerar a demissão, de forma que não há polêmica a respeito. Os processos 

administrativos nesse Estado eram, na época, conduzidos pelo State Personnel Board 

(CUEVAS, 1986).  

No regulamento para servidores municipais de Illinois, há previsão do direito a 

notificação das acusações, direito a uma audiência, e o direito a receber uma decisão. O Estatuto 

não deixa claro os motivos que podem resultar em demissão, deixando esse flanco de 

insegurança aos servidores (CUEVAS, 1986).  

No Estado de Nova Iorque, os servidores processados administrativamente têm direito 

a receber notificação das acusações, direito a advogado, direito de chamar testemunhas e o 

direito a uma audiência (CUEVAS, 1986).  

Já no regulamento federal americano, quando um servidor tiver como pena máxima 

prevista a suspensão de 14 dias, o procedimento administrativo é sumário, com direitos 

mínimos garantidos: uma notificação por escrito com as acusações e razões que levaram a 

suspensão proposta, tempo razoável para uma resposta do acusado (seja oralmente ou por 

escrito), bem como para submissão de documentos e provas. Nesses casos também há direito a 

advogado e uma decisão escrita (CUEVAS, 1986).  
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Já quando a pena máxima prevista é uma suspensão maior, redução no pagamento, 

demissão, demoção ou outros casos do gênero, as regras são diferentes. Nesses casos, deve 

haver aviso prévio de no mínimo 30 dias, por escrito, das acusações que contra ele pesam - 

salvo nos casos em que houver razão para acreditar que o acusado tenha cometido algum crime. 

Também há o prazo de uma semana para apresentação de provas e documentos. Há garantia do 

direito a advogado e uma decisão por escrito, mas a concessão de uma audiência é prerrogativa 

da norma interna da agência ou órgão em que o servidor trabalhe (CUEVAS, 1986).  

A norma federal que regula procedimentos civis é a Federal Rules of Civil Procedure 

(FRCP). Ela autoriza, no curso do processo, a realização de: depoimentos, interrogatórios, 

produção de documentos, inspeção no local, dentre outros. A maioria dos Estados espelhou a 

norma federal para seus procedimentos civis. 

No âmbito disciplinar, aos servidores federais em nível de recurso ao Merit Systems 

Protection Board, são assegurados os mesmos direitos processuais da FRCP. Ou seja: no nível 

federal, há processos administrativos que garantem amplo grau de instrumentos de defesa e 

contraditório. Os procedimentos disciplinares em primeira instância, no nível federal, variam 

de acordo com o órgão ou agência. Nos Estados, em geral, esses direitos são bem mais restritos 

(CUEVAS, 1986).  

Do exposto observa-se a disparidade tanto na conceituação de “servidor público” quanto 

na forma de percussão administrativa dos ilícitos praticados pelos servidores. 

Essas diferenças dificultam a realização de análises comparativas, mesmo quando 

estudos são conduzidos em países submetidos às influências históricas comuns, como é o caso 

de daqueles de língua inglesa (Reino Unido e Estados Unidos da América) e dos que ainda 

fazem parte da The Commonwealth of Nations, juntamente com o Reino Unido (Malásia e 

Índia). 

 

2.3 Atividade Correcional no Brasil 

 

Dentre os países analisados, um ponto em comum são garantias específicas a grupos de 

servidores públicos que mitigam a possibilidade de seu desligamento imotivado dos quadros da 

Administração. Embora essas garantias variem em intensidade, bem como na abrangência 

relativa ao grupo de servidores por elas protegidos, compõem um mínimo comum entre as 

Administrações. 
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Em linha com os demais países, no Brasil os servidores públicos gozam de estabilidade, 

podendo ser responsabilizados administrativamente apenas após procedimento administrativo 

adequado, previsto em lei, que garanta contraditório e ampla defesa (BRASIL, 2019). 

No Poder Executivo Federal brasileiro a atividade correcional é realizada de forma 

descentralizada, por meio do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR), com 

a CGU atuando como supervisora e coordenadora das ações de correição, tomando para si casos 

mais complexos ou que envolvam muitas áreas do governo.  

A CGU é órgão de controle interno do Poder Executivo Federal que atua em atividades 

ligadas a defesa do patrimônio público e incremento da transparência de gestão. A CGU faz 

isso por ações de auditoria, prevenção e combate a corrupção, ouvidoria e correição. Esta 

última, foco do trabalho em tela (BRASIL, 2021a, 2021b, 2021c). 

De forma geral, as apurações são conduzidas e as penalidades são aplicadas pelos 

próprios órgãos em que os agentes públicos exercem suas atividades, sob as diretrizes e 

orientações fornecidas pela CGU (BRASIL, 2019). 

A atuação da CGU é essencial, pois a efetiva responsabilização de servidores públicos 

por ilícitos disciplinares representa oportunidade para a Administração de não apenas buscar a 

licitude em sua atividade, mas também de aumentar sua legitimidade junto a sociedade. 

Indissociável desse objetivo, caminha a célere resposta aos ilícitos, caracterizada por uma veloz 

apuração. Por esse motivo revela-se a importância de se identificar eventuais causas para 

morosidades indesejáveis nos procedimentos disciplinares.  

 

2.4 Análise do desempenho de instâncias julgadoras 
 

O desempenho das instâncias julgadoras e seus determinantes são objetos de interesse, 

cujo estudo inclui discussões metodológicas (VOETEN, 2014), a construção de indicadores que 

permitam comparação tanto no tempo como por temas, por instâncias organizacionais, e entre 

países (CEPEJ 2021a, 2021b), identificação de seus determinantes (FOURNIER; ZUEHLKE, 

1996; DI VITA, 2010; ANAGNOSTOU; MUNGIU-PIPPIDI, 2014; BIELEN et al, 2016; 

BANASIK et al, 2021) e a suas repercussões na economia e na integridade pública (DJANKOV 

et al, 2003; JAPPELLI; PAGANO; BIANCO, 2005; CHEMIN, 2009, 2012).  

Diferentes indicadores usados no sistema judiciário, e, também, no aparato correicional, 

têm em comum a avaliação de desempenho. Para vários desses indicadores o tempo processual 

é uma variável ou um elemento influenciador. 



23 

 

Ainda que se considerem as diferenças entre o sistema judiciário e o correicional, os 

tribunais adotam métodos e produzem um volume de resultados potencialmente úteis para a 

área correicional. 

A Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) define o “clearance rate” e 

o “calculated deposition time” como indicadores para comparar sistema judiciário entre países, 

bem como o desempenho entre diferentes instâncias (cortes de primeira e segunda instância, 

supremas cortes), e diferentes assuntos (causas civis, administrativas e outras fora da esfera 

criminal) (EU, 2021a, 2021b). 

Assim o “clearance rate” reflete a capacidade da corte em lidar com o influxo de casos 

novos e é definido pela razão entre o número de casos resolvidos e o número de casos 

instaurados no período (expresso em %). 

Já o “calculated deposition time” estima o tempo (dias) que a corte necessita para 

resolver um caso pendente, e resulta da razão entre o número de casos pendentes no fim do 

período e o número de casos resolvidos no período, com fator multiplicador 365.  

O relatório da Controladoria Geral da União de 2020 elegeu três indicadores de 

desempenho. Um deles se relaciona com o tempo de tramitação de processos do SISCOR, o 

“percentual de prescrição de penalidades aplicadas no poder executivo federal”. A meta desse 

indicador para 2020 é de 18%, com valores decrescentes até 2023 com 10%. Em 2020 o índice 

superou a meta, 12%, cabendo a ressalva de que prazos prescricionais tiveram transcurso 

suspenso entre março e julho de 2020 (BRASIL, 2021c). 

O modelo de maturidade correicional (CRG-MM) também considera a dimensão 

temporal expressa no nível 2 de maturidade, que recomenda o estabelecimento e o 

acompanhamento e controle de prazos processuais. Esse nível também sugere 60 dias como 

prazo razoável para as decisões de juízo de admissibilidade (BRASIL, 2020 c). 

Outra abordagem metodológica se refere ao uso de curvas de função sobrevivência, 

usualmente calculadas pelo estimador não paramétrico descrito por Kaplan e Meier (1958). 

Nesse método a variável de interesse é o tempo até a ocorrência de um evento (“falha”).  

O nome de “curva de sobrevivência” remete ao amplo uso na investigação biomédica, 

onde o evento observado é a morte de pacientes submetidos à procedimentos terapêuticos ou 

outras variáveis. Nesse contexto, o evento “morte” representa a “falha” do tratamento proposto 

em manter o paciente vivo (FLETCHER; FLETCHER; 2006. SCHOBER; VETTER 2021).  

O nome “tempo até evento” é sugerido para descrever este método em estudos de outras 

áreas. O estimador Kaplan e Meier permite incluir observações ao longo do período de estudo 

(como novos processos instaurados), e trabalhar com dados “censurados”.  
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A “censura” ocorre por falta de informação sobre a data do evento. No caso de pacientes 

isso se dá por perda de seguimento ou por permanecerem vivos ao final do período de estudo. 

Dessa forma a data da morte (evento ou “falha”) não é conhecida (LATORRE, 2004; 

COLOSIMO; GIOLO, 2006; FLETCHER; FLETCHER, 2006; KLEINBAUM; KLEIN, 2012).  

No caso de estudos jurídicos o evento (“falha”) comumente escolhido é a resolução do 

processo ou o fim de uma etapa do rito processual. A “censura” é o não encerramento ou o não 

término da etapa do mesmo até o fim do estudo. A “censura” nos estudos sobre tempos 

processuais se referem aos casos que permanecem “pendentes” ao final da observação 

(BRASIL, 2020d). 

 Outro aspecto importante das curvas de sobrevivência é a possibilidade de comparação 

entre diferentes curvas e assim correlacionar o tempo até o evento com variáveis independentes. 

O teste estatístico mais usado para esse fim é o log-rank test, também conhecido por teste de 

Mantel–Haenszel (KLEINBAUM; KLEIN, 2012). 

A curva de sobrevivência para o tempo de julgamento do sistema judiciário Belga 

(tempo entre a última audiência e o anúncio do veredito) mostra pequeno decréscimo nos 

primeiros vinte dias, uma queda abrupta ao redor do trigésimo dia e reassume queda gradual no 

período restante (BIELEN et al,2016). 

No âmbito da justiça criminal brasileira, o estimador Kaplan-Meier forneceu a 

probabilidade de finalização de cada fase processual em relação a um intervalo de tempo. As 

fases mais morosas foram as de investigação policial, citação e julgamento (SIMONASSI; 

OLIVEIRA; ARRAES, 2020). 

A análise de curvas de sobrevivência permitiu avaliar a interação ente órgãos envolvidos 

no combate à corrupção: Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público Federal 

(MPF), Polícia Federal (PF), Justiça Federal (JF) e a Controladoria Geral da União (CGU). Os 

casos que envolvem corrupção tendem a demorar mais para dar entrada na Justiça Federal do 

que os que não envolvem corrupção (ARANHA, 2017).  

A comparação das curvas exibiu diferenças estatisticamente significativas também em 

relação ao órgão envolvido na etapa de investigação. A parceria entre órgãos para investigar o 

ilícito acelera a tramitação para a instância julgadora, mas não influencia o tempo de julgamento 

(ARANHA, 2017). 

O tempo de tramitação de processos correicionais varia de acordo com o tipo de 

processo. O Conselho Nacional de Justiça compara as curvas de sobrevivência relacionadas à 

atividade correicional que tramita no órgão. Dentre os processos instaurados entre 2007 e 2019, 

os pedidos de providências de competência da corregedoria e as reclamações disciplinares são 
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as mais céleres, encerradas em menos de um ano. Já os processos administrativos disciplinares 

contra magistrados foram os mais morosos, com cerca de 50% de “sobrevida” em três anos e 

média de duração de 1073 dias (BRASIL, 2020d). 

 

2.5 Perguntas de Pesquisa 

 

Tendo em vista que a legitimidade das funções estatais perpassa pela capacidade de o 

aparato estatal coibir os atos ilícitos celeremente, mas que, para tanto, a Administração deve 

observar o devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa, o presente estudo 

pretende contribuir para a identificação de fatores que se correlacionam ao prolongamento 

temporal dos processos disciplinares conduzidos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

Dessa forma, elaborou a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

 

 

 

 

Para responder à pergunta de pesquisa, considerando os dados disponíveis para análise, 

bem como as diretrizes que a CGU vem adotando para mitigar a morosidade processual 

(BRASIL, 2019; BRASIL, 2020b; BRASIL 2020c), definiram-se as seguintes hipóteses a 

serem testadas: 

 

QUAIS FATORES CONTRIBUEM PARA A 

MOROSIDADE NO TRÂMITE DOS 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES? 
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Por fim, o estudo tem como objetivo verificar práticas da Administração, desenvolvidas 

por órgãos exitosos na condução célere de apuratórios, que tem endereçado as questões.  

H1

• A natureza da irregularidade a ser apurada tem impacto 
no tempo do processo apuratório;

H2

• A experiência do responsável pela apuração tem impacto 
no tempo do processo apuratório;

H3
• O número de acusados no tempo do processo apuratório;

H4

•O grau de hierarquia da autoridade julgadora no tempo do 
processo apuratório; e;

H5

•O intervalo de tempo entre o ilícito e o início do processo 
acusatório no tempo do processo apuratório.
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Análise documental  

 

A pesquisa relacionou e analisou a legislação que trata do tema, conforme abaixo 

relacionada, devidamente referenciada ao final deste trabalho, buscando identificar a 

regulamentação legal para o trâmite do PAD, bem como seus limitadores temporais. 

Dado o recorte da análise proposta, foram estudados dispositivos da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), legislação federal acerca de processo administrativo e a 

regulamentação estabelecida sobre a matéria pelo órgão central do SISCOR, a CGU, 

especificamente: 

• Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988); 

• Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990); 

• Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (BRASIL, 1999); 

• Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006 (BRASIL, 2006); e 

• Instrução Normativa CGU n° 14, de 14 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018). 

 

3.2 Análise quantitativa  

 

A análise quantitativa abrangeu as informações dos PAD instaurados no Poder 

Executivo Federal entre 1° de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, considerando as 

informações registradas no CGU-PAD até 12 de outubro de 2020. 

Essas informações se referem a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 

que tenham realizado apurações correcionais por meio de PAD, conforme estabelecido na Lei 

n° 8.112/90 (BRASIL, 1990), o que inclui tanto órgãos da administração direta, quanto 

autarquias e fundações. 

 

3.2.1 Fonte dos dados 

 

O trabalho teve suas análises estatísticas realizadas a partir de banco de dados do 

Sistema CGU-PAD, mantido pela CGU, com uso regulamentado pela Portaria CGU n° 

1.043/2007 (BRASIL, 2007b).  
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O referido sistema mantém registro das apurações disciplinares concluídas e em curso 

no âmbito do Poder Executivo Federal, possuindo como principais finalidades a possibilitação 

da atividade de supervisão correcional exercida pela CGU, bem como o planejamento das ações 

correcionais no âmbito do SISCOR.  

Os dados possuem natureza censitária, dada a obrigatoriedade de seu uso:  

Portaria CGU n° 1.043/2007 (BRASIL, 2007b): 

Art. 1º As informações relativas a processos disciplinares instaurados no âmbito dos 

órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo 

Federal, criado por meio do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, deverão ser 

gerenciadas por meio do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-

PAD.  

 

O sistema reúne registros de processos disciplinares desde o ano de 2006:  

Portaria CGU n° 1.043/2007 (BRASIL, 2007b) 

Art. 4º Aos órgãos cadastradores referentes aos Ministérios são estabelecidos os 

seguintes prazos para o registro das informações relativas aos processos 

disciplinares no CGU-PAD, a contados a partir da publicação desta Portaria:  

I - para os processos disciplinares em curso, instaurados após a publicação desta 

Portaria, sessenta dias;  

II - para os processos disciplinares em curso, instaurados antes da publicação desta 

Portaria, noventa dias;  

III - para os processos disciplinares encerrados em 2006 e 2007, antes da vigência 

desta Portaria, cento e vinte dias.  

 

As informações do banco de dados foram fornecidas aos pesquisadores diretamente pela 

CGU e tiveram informações que permitissem a identificação de investigados nos procedimentos 

disciplinares anonimizadas.   

Apesar de o sistema registrar informações de diversos tipos de processos disciplinares, 

o presente estudo optou por analisar apenas dados referentes aos Procedimentos 

Administrativos Disciplinares stricto sensu, isso é, somente dos PAD conduzidos nos ditames 

da Lei 8.112/1990 (BRASIL, 1990). 

Esse tipo de procedimento disciplinar tem rito legalmente estabelecido, sem alterações 

desde a promulgação de sua lei de regência. Ademais, sua utilização é obrigatória em todo o 

Poder Executivo Federal para apurar ilícitos praticados por servidores públicos.  O trabalho 

teve suas análises estatísticas realizadas a partir de banco de dados do Sistema CGU-PAD 

(BRASIL, 2007), mantido pela CGU, com uso regulamentado pela Portaria CGU n° 1.043/2007 

(BRASIL, 2007b).  
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3.2.2 Descrição do banco 

 

Como tratado anteriormente, o Sistema CGU-PAD foi implementado em julho de 2007 

(BRASIL, 2007b).  

Por sua vez, as informações obtidas junto a CGU foram disponibilizadas em 15 de 

outubro de 2020, atualizadas até o dia anterior. 

O banco de dados contém as seguintes informações de cada PAD, que serão detalhadas 

na sequência a partir da descrição constante do Manual do Sistema CGU-PAD:  

  

• Número Identificador;  

•  Nup;  

• Tipo de Processo;  

• Data inicial da irregularidade;  

• Data Final da Irregularidade;  

• Data de ciência de irregularidade;  

• Data da primeira instauração;  

• Data do último encaminhamento para julgamento;  

• Data do último julgamento;  

• Assunto;  

• Local do fato detalhado;  

• Autoridade julgadora;  

• Situação atual do processo;  

• Último presidente da comissão apuratória;  

• Identificador do indivíduo;  

• Situação do investigado; e  

• Sanção aplicada.  

 

O número identificador trata de número único atribuído pelo sistema a cada processo 

nele registrado, enquanto o Nup é um número identificador de protocolo atribuído ao processo 

pela entidade que o conduziu. O tipo de processo identifica o rito apuratório. Como tratado 

anteriormente o presente estudo abordará apenas os PAD.  
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Data inicial e final das irregularidades indicam o intervalo de tempo durante o qual 

ocorreram os atos ilícitos apurados no processo específico. Caso trate-se de evento irregular 

único, apenas a primeira data é preenchida.  

A data da ciência da irregularidade trata da data em que o fato irregular chegou ao 

conhecimento da autoridade com competência para instaurar procedimento disciplinar 

apuratório sobre o fato a ser apurado.  

A data da primeira instauração constitui a data de publicação da portaria que designou 

a comissão apuratória, e que, portanto, deu início a apuração no âmbito do PAD. Trata-se da 

primeira porque, caso o processo tenha sido, por algum motivo reiniciado, considerar-se-á como 

iniciado na primeira vez que a apuração foi determinada.  

A data do último encaminhamento para julgamento é a data em que a comissão 

apuratória encerra seus trabalhos, encaminhando o processo para julgamento. Considera-se a 

última vez que o evento ocorreu para que, caso o processo tenha sido por algum motivo 

reiniciado, seja averiguado o momento de efetiva conclusão das investigações.  

A data do último julgamento cuida da data em que houve decisão final do processo por 

autoridade competente, aplicando pena ao investigado ou determinando o arquivamento da 

matéria sem apenação.  

O assunto é informação padronizada a partir de lista estabelecida pela CGU a fim de 

classificar a que tipo de tema se relaciona à irregularidade apurada. O campo foi introduzido 

apenas em 2013 e, portanto, só consta a informação relativamente a processos cadastrados após 

a adição. Note-se que um mesmo PAD pode vincular-se a mais de um assunto.  

O local do fato detalhado descreve a hierarquia institucional, desde o nível mínimo 

hierárquico, até a pasta ministerial, do local onde ocorreu a irregularidade objeto da apuração.  

A autoridade julgadora refere-se a quem proferiu a decisão final do PAD. O campo pode 

ser preenchido apenas com a informação “Ministro de Estado” ou “Autoridade do 

Órgão/Entidade”, sendo a segunda utilizada para caracterizar qualquer autoridade de nível 

hierárquico inferior a Ministro de Estado.  

A situação atual do processo descreve a fase em que o PAD se encontrava na data de 14 

de outubro de 2020. Para fins do estudo interessa a diferenciação entre os processos concluídos, 

que já receberam uma decisão final, e as demais situações, que serão tratadas como processos 

em curso.  

O último presidente da comissão apuratória se refere, nos procedimentos concluídos, ao 

responsável pela condução da apuração que emitiu relatório conclusivo sobre as irregularidades 
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encaminhado para a autoridade julgadora e, nos processos em curso, ao último responsável 

designado para a condução das apurações.  

O identificador do indivíduo se refere a dado anonimizado que atribui identificação 

única a cada investigado, de forma que uma mesma pessoa investigada em diferentes processos 

receba a mesma identificação. Note-se que um PAD pode contar com nenhum investigado 

definido, apenas um ou mais de um.  

O campo situação do investigado caracteriza a situação do investigado no processo, 

diferenciando, nos procedimentos concluídos aqueles que receberam alguma sanção dos 

demais. 

A sanção aplicada indica o tipo de pena recebida por um investigado que restou apenado 

ao final do PAD. Apenas cabe uma sanção para cada investigado.  

 

3.2.3 Tratamento das inconsistências  

 

Após análise inicial dos registros, foram identificados quinze deles com inconsistências 

de informações cadastradas relativamente a datas de suas fases. Desses quinze, treze foram 

corrigidos por se tratar de evidente equívoco de registro de ano, com erro de digitação em século 

ou milênio, e três foram excluídos das análises. Dessa forma, após o referido tratamento, foi 

analisado o seguinte universo de informações: 26.474 registros de PAD; 21.974 de registros de 

PAD concluídos; 84.802 registros de investigados e 21.778 registros de penalidades aplicadas. 

 

3.2.4 Variáveis do estudo 

 

A variável dependente é o tempo de processo, que foi definido como o período (em 

dias) entre a data da primeira instauração e a data do último julgamento.   

As variáveis independentes: assunto, número de acusados, tempo até a instauração, 

número de processos do presidente da comissão apuratória, grau hierárquico da autoridade 

julgadora.  

 O tempo de processo foi definido como período (em dias) entre a data da primeira 

instauração e a data do último julgamento. 

Já o tempo para a instauração foi definido como o período em dias entre a data final da 

irregularidade e a data da primeira instauração. Quando se tratar a irregularidade de evento 

único sem, portanto, a data final da irregularidade, considerou-se a data inicial da 

irregularidade. A escolha do intervalo de tempo de 200 dias foi fundamentada na mediana 
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encontrada na base de dados. Uma vez que não existe intervalo de tempo legalmente instituído, 

ou mesmo considerado adequado, entendeu-se ser a mediana adequada a separação de grupos 

distintos.  

Por sua vez o número de processos do presidente soma a quantidade de processos em 

que determinado servidor público figurou como último presidente da comissão apuratória.  

Por grau hierárquico da autoridade julgadora considerou-se “Ministro de Estado” ou 

“Autoridade do Órgão/Entidade”.  

A partir das hipóteses levantadas, decidiu-se comparar o tempo de processo com os 

seguintes campos do banco de dados:   

• Pelo campo “assunto”, a fim de se verificar o impacto do tipo de irregularidade 

apurada; 

• Pelo campo “autoridade julgadora”; a fim de se verificar o impacto do grau 

hierárquico da autoridade; 

• Pelo campo calculado “número de acusados”, diferenciando-se processos com 

um daqueles com mais de um acusado; a fim de se verificar o impacto desse quantitativo e, 

portanto, da complexidade do contraditório sob esse aspecto; 

• Pelo campo calculado “número de processos do presidente”, diferenciando-se 

presidentes com apenas uma condução esporádica daqueles com mais de uma; a fim de se 

verificar o impacto de se possuir a frente das apurações servidor com maior experiência; e 

• Pelo campo calculado “intervalo entre irregularidade e instauração”, agrupando-

se processos que demoraram mais de duzentos dias para seu início após o cometimento da 

irregularidade ou um número de dias menor ou igual a esse quantitativo, a fim de se verificar o 

impacto da demora no início da própria apuração. 

 

3.2.5 Análise bivariada 

 

Tabela de frequência e diagramas de caixa (desenho esquemático ou box plot) 

compuseram a análise exploratória dos processos agrupados por assuntos.  

Para estas análises foram considerados apenas os procedimentos já concluídos, para os 

quais é possível determinar o tempo total de tramitação do PAD. 
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3.2.6 Análise de sobrevida 

 

3.2.6.1 Curva função de sobrevivência 

 

A metodologia deste trabalho implicou na construção de uma função de sobrevivência 

para cada agrupamento (tempo de processo PAD e uma variável independente). O evento de 

interesse foi o a data do julgamento, que marca o encerramento do PAD.  

As funções sobrevivência foram calculadas pelo estimador não paramétrico descrito por 

Kaplan e Meier (1958). O estimador Kaplan-Meier, também chamado produto-limite, calcula a 

probabilidade de “T” (tempo de sobrevivência) exceder um tempo “t”: 

 

e obedece a: 

 

 

Onde: 

• “�̂�km (𝑡)” é a função sobrevivência em relação ao tempo; 

• “T” é o tempo de sobrevivência; 

• “t” um valor específico de “T”, e “t > 0”; 

• “di” é o número de falhas no tempo “t”; e 

• “ni” é o número de sobreviventes no tempo “t”. 

 

3.2.6.2 Comparação entre as curvas função de sobrevivência  

 

Para comparar as curvas de função sobrevivência usou-se log-rank test, como teste de 

hipóteses não paramétrico, também chamado de Mantel–Haenszel (KLEINBAUM; KLEIN, 

2012). 

As hipóteses a serem testadas para cada par de curvas foram:  

• H0: não há diferença estatística entre as curvas; e 

• H1: há diferença estatística entre as curvas. 
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O teste log-rank é um teste qui-quadrado para grandes amostras, considerando 

contagem observada em relação à esperada, e permite o usa de dados censurados. 

Para o cálculo dos valores esperados segue-se: 

 

 

Onde: 

• “e1t” e “e2t” são os valores esperados para os grupos 1 e 2 no tempo “t”; 

• “n1t” e “n2t” são o número de sobreviventes para os grupos 1 e 2 no tempo “t”; e 

• “m1t” e “m2t” são o número de falhas para os grupos 1 e 2 no tempo “t”. 

 

Tem-se que:  

 

e, para comparação de duas curvas: 

 

 

 

Para fins do presente estudo, considerou-se o valor-p menor do que 0,05 como 

probabilidade mínima para rejeição da nulidade da hipótese, com 1 grau de liberdade.  

Todos os cálculos foram realizados por meio do software Stata Plus. 

 

3.3 Análise qualitativa  

 

A análise qualitativa foi realizada por meio de entrevistas com representantes de 

unidades de correição de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal selecionadas a partir 

de identificação de desempenho positivo na atividade apuratória. 
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Os parâmetros de desempenho foram estabelecidos por meio de análise de indicadores 

desenvolvidos na pesquisa com o fim de mensurar a celeridade dos apuratórios e sua eficácia. 

Para construção dos indicadores foram usados os dados do banco CGU-PAD. Além dos 

dados sobre o estoque processual, utilizaram-se informações sobre o local do fato e sobre a 

sanção aplicada.  

Local do fato foi definido como o órgão em segundo nível hierárquico em que ocorreram 

os fatos. Por exemplo: autarquias, universidades ou secretarias ministeriais. Foi adotado esse 

nível administrativo a fim de se identificar órgãos e entidades e seus respectivos resultados 

correcionais.  

A opção de seleção das unidades decorreu do objetivo de se identificar práticas exitosas 

no enfrentamento de fatores de morosidade processual previamente identificados a partir das 

análises estatísticas realizadas em dados do banco de dados do CGU-PAD. 

 

3.1 Aplicação de Entrevistas e procedimentos de análise 

 

Entrevistas semiestruturadas, foram realizadas junto a autoridades do SISCOR, por 

meio de videoconferência, no período de 1 a 31 de agosto de 2021. As entrevistas foram 

conduzidas de forma a complementar à revisão legal e à análise do banco de dados SISCOR 

 O questionário constou de onze questões. As questões de um a quatro se referem ao 

contexto pessoal e institucional.  

As questões de cinco a onze se referem aos aspectos objetivos e comuns entre as 

unidades. São informações não extraíveis do banco de dados, mas que podem influenciar o 

tempo processual. O questionário, termos de consentimento e o parecer do Comitê de Ética da 

FGV constam como anexos.  

A análise das entrevistas se referiu às questões objetivas e aplicou conceitos de análise 

de conteúdo, propostos por Bardin em 1977 (BARDIN, 2021; MENDES, MISKULIN, 2017).  

As frases foram as unidades temáticas, posteriormente categorizadas em temas. Os 

temas foram definidos a priori, de forma a guardar relação com a literatura e com as variáveis 

do estudo: “Competências apuratórias”, “Características juízo de admissibilidade”, “Formação 

de comissões”, “Atividades da corregedoria além das relacionadas diretamente à apuração”, 

“Existência de procedimento investigativo prévio” e “Priorização para a instauração de 

processos”. Apenas o tema “Percepção de Fatores que Garantem Celeridade” foi definido à 

posteriori, a partir dos conteúdos. Os temas e suas subcategorias constam do Anexo F. 
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A objetividade das unidades temáticas permitiu sua redução à forma sintética, e a distribuição 

nesse formato no quadro de análise de conteúdo. Não foi necessária a codificação e posterior 

estudo de frequência das categorizações. O valor delas no contexto do estudo foi principalmente 

a de serem elencadas pelos entrevistados, coincidirem em diferentes discursos e fornecer 

subsídios para proposições. As cinco unidades correicionais selecionadas   foram contatadas 

por correio eletrônico, tendo, cada uma delas, indicado representante para a entrevista. A 

entrevista não realizada decorreu de inviabilidade de compatibilização de agenda entre 

pesquisadores e a unidade correcional.  

Nas quatro entrevistas realizadas, três ocorreram diretamente com o titular da unidade 

correcional e uma, da Receita Federal do Brasil, com representante indicado dentre os 

servidores atuando na unidade.  
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

4.1 O arcabouço Jurídico 

 

Conforme elucida a Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Brasil o Estado se 

organiza na forma de uma República Federativa e democrática, com a tripartição clássica de 

poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Isto significa que mecanismos de freios e 

contrapesos funcionam de forma a colocar limites no poder exercido por cada um desses três 

poderes, de forma a preservar a estrutura tripartite e democrática prevista em nosso 

ordenamento jurídico. 

Cabe explicar que apesar da estrutura tripartite contemplada na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), o Brasil possui algumas instituições suis generis, como é o caso do Ministério 

Público, que não constitui propriamente um poder, mas possui independência e autonomia de 

todos os três poderes, de forma a cumprir sua missão institucional de fiscalização e controle em 

nome do povo.  

Por organizar-se de forma federativa, o país tem uma série de autores autônomos nas 

esferas subnacionais. Diferentemente de casos como o americano, no entanto, nosso 

federalismo contém grande centralização, com grande parte das competências legislativas 

emanando da União e garantindo, assim, maior homogeneidade nas normas jurídicas do país. 

Estados e municípios legislam de forma complementar em muitas competências concorrentes, 

mas de forma a nunca entrar em contradição com a normatização geral – em geral federal.  

Assim, com as estruturas de controle não é diferente. A estrutura geral é oriunda de 

legislação federal e replicada nos níveis subnacionais com algumas particularidades locais, 

eventualmente.   

O controle divide-se em controle externo e controle interno. O primeiro, exercido por 

estruturas de controle do legislativo – no caso da União, o Tribunal de Contas da União - age, 

como o nome sugere, com um olhar externo sobre as contas do poder público federal, em 

especial o executivo. Já o segundo, que é o que neste trabalho nos interessa, é exercido pela 

Controladoria-Geral da União no nível federal. O controle interno é uma forma do próprio 

executivo exercer as atividades de controle sob suas contas de forma a prevenir e corrigir erros 

e delitos antes que esses cheguem à atenção do controle externo ou mesmo do judiciário.  

Nos níveis subnacionais, o controle interno não possui um padrão observável. A norma, 

dentre os entes subnacionais, é sua não-existência. Já o controle externo é exercido por 

Tribunais de Contas, geralmente no nível estadual, tanto sob os Estados quanto sob os 

munícipios neles existentes.  
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A atividade de correição tem como fundamento a hierarquia institucional, necessária à 

organização das atividades públicas (TEIXEIRA, 2020). Ela trata da responsabilização 

disciplinar de servidores públicos. Por meio dela é possível impor sanções aos servidores 

públicos, seja para a exclusão dos quadros daqueles que praticaram ilícitos inadmissíveis no 

exercício da atividade pública, seja para impor sanções de menor intensidade, voltadas a 

esclarecer e a indicar as condutas desejadas ao longo da vida funcional dos servidores.  

Em última análise, a atividade disciplinar tem como objetivo proporcionar a adesão de 

servidores públicos às condutas desejadas pela Administração, que coadunam com os princípios 

instituídos.  

A legislação pertinente aos servidores civis no Brasil não destoa das experiências 

observadas pelo mundo. Não obstante, o atual arcabouço normativo brasileiro será tratado pelo 

presente estudo com maior grau de detalhes.  

A responsabilização de servidores públicos no Brasil tem fundamento no § 1º, do art. 

41, da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988):  

Art. 41 (...)   

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:   

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;    

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;    

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa.   

 

Verifica-se que a Constituição (BRASIL, 1988) autoriza a responsabilização 

administrativa de servidores públicos em decorrência de ilícitos praticados por meio da 

utilização de procedimentos administrativos.  

Ou seja, ao garantir a responsabilização do servidor no texto constitucional, demonstra-

se a importância atribuída ao tema. O trecho acima exposto permite que a Administração, 

exercendo seu dever de fiscalizar a legalidade da conduta de seus agentes e garantir o regular 

andamento da atividade administrativa, atue por seu próprio impulso.   

Após a promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), tornou-se vedada a 

cominação de sanções administrativas de qualquer natureza sem devido processo legal que 

observe contraditório e ampla defesa.   

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:   

(...)  

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  
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A fim de atender tais pressupostos, foram regulamentados processos voltados a apurar 

notícias de eventuais infrações. No âmbito do Poder Executivo Federal destaca-se a Lei n° 

8.112, de 1990, que instituiu o Processo Administrativo Disciplinar e a Sindicância.  

Lei 8.112/1990  

Art. 143.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.  

 

Como se pode ver, as apurações são realizadas por PAD ou sindicância. Nosso trabalho 

foca no primeiro, que será discutido em mais detalhes adiante. 

 

4.2 A razoável Duração do Processo 

 

Ainda que o art. 152, da Lei 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990), estipule o prazo de 

sessenta dias para o trâmite dos procedimentos administrativos disciplinares, prorrogáveis por 

igual período, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uníssonos no sentido de que, não 

sendo faculdade da Administração deixar de apurar ilícitos dos quais tenha ciência, trata-se esse 

de prazo impróprio (BRASIL, 1990, 2019; TEIXEIRA, 2020). 

Por definição, prazos impróprios, quando impostos à Administração, não implicam 

qualquer sanção pela sua extrapolação, tampouco possibilitam melhora na condição do acusado 

em decorrência de seu descumprimento. 

Pode a Administração, nessa linha, reconduzir as comissões apuratórias quantas vezes 

se fizer necessário ao término das investigações. 

Da mesma forma, é impróprio o prazo de julgamento dos procedimentos administrativos 

disciplinares de vinte dias definido no art. 167, da Lei 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990; BRASIL, 

2019; TEIXEIRA, 2020). 

Dessa forma, o único prazo limitador para a pretensão punitiva da administração é o 

prazo prescricional, definido no art. 142, da Lei 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990): 

Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1° O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 

conhecido. 

§ 2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime. 
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Observe-se que, diferentemente do processo penal, o prazo prescricional do processo 

disciplinar não começa no momento da irregularidade, mas a partir do momento que o fato se 

torna conhecido pela autoridade competente para iniciar a persecução disciplinar. 

Nessa linha, é possível concluir-se que o prazo prescricional para a aplicação de sanção 

é tão longo quanto o tempo que a Administração leva para identificar o ilícito. 

Dessa forma, apesar de a CGU reconhecer a possibilidade de encerramento de 

investigações com sanções já prescritas (BRASIL, 2019), o tempo para apuração de uma 

irregularidade pode ser bastante elástico, sobretudo se considerada a possibilidade de adoção 

de prazos de prescrição penal para a apuração dos ilícitos disciplinares que também configuram 

crimes. 

Apesar dos dilatados prazos que a Administração goza para concluir apurações 

disciplinares, atualmente, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) reconhece como direito 

individual a razoável duração dos processos: 

Art. 5º -Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 

A razoável duração do processo administrativo como direito fundamental, assim 

reconhecido internacionalmente como, por exemplo, na Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, não tem delimitação precisa.  

Não é diferente no ordenamento jurídico brasileiro que, apesar de consagrar o direito 

como fundamental, não estabeleceu para seu exercício regras delimitadas. 

Dessa forma, os prazos para conclusão dos processos administrativos disciplinares 

instaurados não devem constituir limites a impedir a completa e correta apuração dos fatos, nem 

restrição ao contraditório e ampla defesa.  

Nessa linha, o próprio Superior Tribunal Federal tem reconhecido que “a razoável 

duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das 

peculiaridades do caso concreto” (BRASIL, 2014). 

Não obstante, resta claro que deve existir um esforço institucional voltado a mitigar o 

ônus de manter pessoa na condição de acusado, situação na qual a pessoa alvo do processo 

administrativo disciplinar permanece num estado de incerteza de seu direito.  

Isso posto, cumpre registrar ainda que a eficiência é princípio imposto ao funcionamento 

da Administração, seja pelo art. 37, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), seja pelo art. 2°, 
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da Lei 9.784, de 1999 (BRASIL, 1999), que regulamenta, especificamente, o processo 

administrativo: 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:   

Lei 9.784/1999 (BRASIL, 1999) 

Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

 

A despeito da inconteste necessidade de razoável duração do procedimento disciplinar 

sob a expectava de acusado, na busca de assegurar as garantias individuais em face do Estado, 

é também importante entender-se a atividade disciplinar, assim como qualquer atividade de 

controle, como uma política pública que, ainda que possua contornos estritamente internos à 

Administração, tem impacto direto no combate à corrupção em âmbito público e na eficiência 

da gestão. 

Nessa linha, reconhece-se como finalidade última da atividade disciplinar a dissuasão 

das práticas ilícitas por agentes públicos. Se por um lado, a certeza da punição é fundamental 

para o efeito dissuasivo (BECKER, 1968), também é preciso esclarecer-se que um exacerbado 

lapso temporal entre a infração e a correspondente sanção tem impacto direto na percepção dos 

indivíduos e, portanto, na capacidade dissuasória da pena. 

Isso porque influenciam a propensão ao cometimento de ilícitos a propensão a riscos 

apresentada pelos indivíduos, o desconhecimento da probabilidade de sofrer sanção, e 

estimativas errôneas acerca da taxa de desconto da referida pena (COOTER; ULEN, 2010).  

E, evidentemente, um exacerbado tempo apuratório contribui tanto para percepções 

equivocadas acerca da taxa de desconto da pena, quanto da própria probabilidade de ser punido. 

Conclui-se que, seja pela perspectiva da concretização dos direitos individuais, seja pela 

necessidade de garantir-se efetividade das sanções, a razoável duração do processo disciplinar 

é aspecto fundamental ao combate de ilícitos administrativos. 
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4.3 O Tempo de Processo no Poder Executivo Federal 

 

De acordo com levantamentos realizados pela própria CGU, disponibilizados no sítio 

eletrônico Painel Correição em Dados, pode-se constatar um crescente incremento no estoque 

de processos disciplinares em curso no âmbito do Poder Executivo Federal, de 2008 a 20191. 

Em cada um destes anos, mais apurações disciplinares foram iniciadas do que 

concluídas, conforme pode ser verificado no gráfico abaixo: 

 

Figura 1. Estoque de processos disciplinares do Poder Executivo Federal, 2008-2019. 

Fonte: Painel Correição em Dados, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

A situação resultou em um estoque de mais de nove mil apurações em curso. Observa-

se que a tendência de incremento de estoques foi revertida apenas em 2020, não com o 

incremento da capacidade administrativa de conclusão de apurações, mas pela drástica redução 

das apurações iniciadas (figura1). 

A redução, apesar de não ser objeto do presente estudo, pode decorrer tanto de limitação 

objetiva de recursos necessários ao início de novas apurações, como a mecanismos de 

desburocratização instituídos pela CGU tal como o Termo de Ajustamento de Conduta, 

atualmente regulamentado pela Instrução Normativa n° 4, de 21 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 

2020a). 

De toda forma, a pequena redução de estoques ocorrida pontualmente em 2020 não 

parece apontar para uma imediata redução do tempo nas apurações. 

 
1 As informações foram extraídas do Painel Correição em Dados, na data de 8 de setembro de 2021, excluindo-
se informações sobre Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que, pelas suas diferenças de rito 
disciplinar, não são objeto do presente estudo.  
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O mesmo painel aponta para um crescente aumento no tempo dos procedimentos 

disciplinares ano a ano (figura 2). A situação pode ser diagnosticada no gráfico abaixo que 

aponta o tempo de tramitação de processos em dias pelo ano de seu julgamento. 

 

Figura 2. Tempo de tramitação dos processos disciplinares (dias) de 2008 a 2021. 

 

Fonte: Painel Correição em Dados, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

Corroborando a perspectiva de tendência de alta no tempo, pode-se observar, ainda a 

partir das informações do Painel, que, atualmente, a maior parte do estoque de procedimentos 

disciplinares em curso acumula tempo de tramitação superior à média do tempo de tramitação 

daqueles julgados no último ano, de forma que a diminuição de estoque implicaria, 

necessariamente, num incremento ainda maior do tempo das apurações concluídas (figura 3). 

 

Figura 3. Tempo de tramitação de processos em curso, 2019 

 

Fonte: Painel Correição em Dados, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 
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Nota-se que, qualquer que seja o critério de temporalidade considerada adequada, seu 

permanente incremento representa um risco, sobretudo quando o tempo médio de tramitação 

atinge a pretensão punitiva da Administração. 

Como abordado anteriormente, as penalidades de advertência prescrevem, em regra, em 

320 dias após a instauração dos processos, e, as de suspensão, em 870 dias (BRASIL, 2021a) 

Dessa forma, no atual cenário, compreender as causas da morosidade processual e 

identificar potenciais ações capazes de mitigá-las consubstancia-se como fator determinante 

para a manutenção do êxito da política pública. 

 

4.4 O PAD – Processo Disciplinar Objeto do Estudo 

 

O PAD, bem como a sindicância acusatória, são procedimentos contraditórios 

caracterizados como devido processo legal para a sanção de servidores públicos. 

Como define a Lei 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990): 

Art. 143.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

 

Diferem fundamentalmente dos procedimentos conduzidos para apurar ilícitos 

praticados por empregados públicos, seja os adotados por empresas estatais, seja os adotados 

pela própria administração.  

O presente estudo optou pela análise de PAD referente aos servidores públicos federais.  

Isso porque os procedimentos disciplinares em face de celetistas não tem rito legalmente 

previsto, variando em cada entidade de acordo com suas regulamentações internas. 

Tais variações inviabilizariam o estudo ora proposto, dada a dificuldade de se verificar 

regramentos de cada entidade do Poder Executivo Federal e suas diferenças. 

O mesmo pode ser inferido dos procedimentos meramente investigativos, isto é, que não 

podem aplicar sanções por se caracterizarem por levantamento prévio de informações sem 

caráter contraditório.  

Além de não possuírem rito legalmente definido, sofreram ao longo dos anos diversos 

aprimoramentos em sua forma, como pode ser verificado na Portaria CGU n° 335/2006 

(BRASIL, 2006), Instrução Normativa CGU n° 14/2018 (BRASIL, 2018) e Instrução 

Normativa CGU 8/2020 (BRASIL, 2020b). 
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Também se caracterizam por não possuírem diferença de escopo entre si, podendo, 

portanto, ser adotados indistintamente para situações semelhantes ou totalmente distintas, além 

de serem prescindíveis quando da instauração de procedimento contraditório (BRASIL, 2019). 

Frise-se que a instauração de procedimento contraditório demanda a existência de 

indícios de materialidade e autoria de ilícito, de forma que tais elementos devem ser coletados 

antes de sua instauração. Isso por vezes decorre de procedimentos investigativos, por vezes 

decorre de atos diretamente praticados da autoridade instauradora (BRASIL, 2019). 

O uso não padronizado de tais procedimentos também inviabiliza sua análise para o 

presente estudo e, sobretudo, dada sua natureza não contraditória, caracterizam-se por possuir 

escopo completamente diferente dos PAD. 

Por fim, também houve a opção de não avaliação das sindicâncias acusatórias. Apesar 

de constituírem-se também de procedimentos contraditórios destinados a apurar ilícitos 

praticados por servidores públicos, são em tese instauradas apenas para a apuração de ilícitos 

de menor gravidade: 

Lei 8.112/1990 (BRASIL, 1990) 

Art. 145.  Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 

III - instauração de processo disciplinar. 

 

Dessa forma, verifica-se que apenas do PAD podem decorrer sanções de suspensão de 

31 a 90 dias, bem como penalidades expulsivas. Não obstante, o PAD pode ainda adotar 

quaisquer sanções aplicáveis numa sindicância acusatória (BRASIL, 2019). 

Ocorre que as sindicâncias, dadas as suas limitações, por vezes são instauradas e 

posteriormente encerradas para que seja realizada apuração por meio de um PAD, elevando 

significativamente os números de conclusões sem nenhum resultado. Nessa linha, a própria 

CGU orienta o SISCOR pela não utilização do instrumento (BRASIL, 2019).  

Por todo o exposto, o escopo da investigação do presente estudo se restringiu aos PAD 

registrados no Sistema CGU-PAD. 

O PAD, definido na Lei n° 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990), é um procedimento 

acusatório, cujos procedimentos apuratórios podem resultar na aplicação de penalidades 

disciplinares, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O 

PAD admite dois tipos de ritos processuais: o rito sumário e rito ordinário. Seu rito sumário é 

aplicado aos casos menos complexos, cuja tramitação é mais rápida, geralmente restrita à 

submissão de provas documentais pré-existentes ao contraditório.   



46 

 

O rito sumário se aplica apenas aos casos de: inassiduidade habitual (60 faltas não 

justificadas em um período de 12 meses), abandono de cargo (mais de 30 faltas intencionais 

consecutivas) e acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas fora das hipóteses 

permitidas pela Constituição Federal em seu art. 37, inciso XVI (BRASIL, 1988).  

Em seu rito ordinário, o PAD se destina a quaisquer infrações disciplinares, inclusive 

aquelas que podem ser objeto de apuração pelo rito sumário. Esse rito envolve a apuração e 

meticulosa produção de provas.  

O presente estudo tratará especificamente das apurações conduzidas pelo rito ordinário, 

dada a necessidade de análise das situações mais generalistas possíveis. Dessa forma, esse 

estudo se referirá a partir deste ponto ao PAD de rito ordinário apenas como PAD.  

O PAD é desenvolvido em três fases, conforme se extrai do art. 151, da Lei nº 8112, de 

1990 (BRASIL, 1990): instauração, inquérito administrativo e julgamento.  

A instauração se inicia com a publicação do ato instaurador por autoridade competente, 

que institui o processo que contém o objeto de apuração, designa os membros da comissão 

apuratória, e dispõe sobre o prazo de conclusão (BRASIL, 2019).   

O inquérito administrativo é dividido nas subfases de instrução, defesa e relatório. Cabe 

à comissão instituída a condução da instrução, com a respectiva produção probatória mediante 

contraditório e ampla defesa e a elaboração de relatório (BRASIL, 2019).   

É a instrução, portanto, a subfase de produção de provas e de formação de convicção 

para indiciar ou absolver o servidor acusado. Quando a comissão decide pelo indiciamento do 

servidor, este é citado e inicia-se o prazo legal da defesa escrita.   

A fase de inquérito do PAD se finda com a apresentação de relatório final embasado e 

conclusivo sobre a inocência ou não do indiciado.  

O julgamento do processo é feito por autoridade cuja competência julgadora é fixada 

pela proposta de penalidade recomendada pelo colegiado, o que pode recair sobre a própria 

autoridade instauradora do processo ou outra, conforme se extrai do art. 141, da Lei nº 8.112, 

de 1990 (BRASIL, 1990).  De posse do relatório da comissão, a autoridade competente julga o 

PAD, impondo ou não sanção ao potencial responsável pelo ilícito.   

O julgamento caracteriza o fim do curso do processo, ou seja, sua conclusão. Dessa 

forma, processos em curso são aqueles instaurados que pendem de julgamento. Destaque-se 

que um processo, uma vez instaurado, será necessariamente julgado. O julgamento pode atribuir 

pena a um indivíduo ou mais indivíduos, caso restem comprovadas nas apurações 

materialidade, autoria e culpabilidade de um ato ou omissão caracterizados como ilícitos. Da 
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mesma forma, a não apenação de nenhum indivíduo decorre da não comprovação de um destes 

aspectos (BRASIL, 2019). 

 

4.5 Potenciais Causas de Extemporaneidade no Curso dos Processos 

 

A pesquisa acadêmica brasileira que investiga a morosidade judicial usualmente tem 

ênfase na análise da dicotomia escassez de recursos e excesso de demanda, apontando como 

soluções métodos de redução de demanda focados em alternativas de resolução de conflito ou 

mesmo na redução das situações que ensejam a demanda (GOMES; GUIMARAES, 2013; 

GOMES; GUIMARAES; AKUTSU, 2017; HEERDT, 2020; OPPITZ, 2020). 

Também se verifica vasta literatura voltada a discutir a morosidade decorrente do 

formato do contraditório a ser exercido, notadamente quanto a adequação de ritos processuais 

e recursos. 

Há, por outro lado, escassez de discussão sobre métodos apuratórios, que em alguma 

medida podem ser estabelecidos no próprio âmbito da apuração. 

Especificamente no âmbito das apurações disciplinares, é evidente que medidas 

preventivas, voltadas a redução do cometimento de ilícitos, tendem a reduzir o volume de 

apurações, permitindo maior celeridade daquelas que continuarem sendo desenvolvidas com o 

mesmo grau de recurso. 

No entanto, o presente estudo se propõe a identificar eventuais situações ocasionadoras 

de morosidade processual no âmbito da própria apuração, otimizando a utilização dos recursos 

já empregados, dada a legislação posta e a demanda apuratória corrente. 

Nessa linha, cabe esclarecer que diversas decisões sobre como proceder a apuração, no 

âmbito do direito disciplinar, são tomadas pela autoridade competente para constituir a 

comissão apuratória. 

Essa autoridade realiza juízo de admissibilidade que define o escopo a ser apurado, 

oportunidade na qual decide, por exemplo, quem realizará a apuração e quais irregularidades 

conexas serão tratadas no âmbito do apuratório. 

Ademais, na gestão da atividade correcional, as unidades gerem quais apurações são 

realizadas com precedência sobre outras, bem como as competências e atribuições de cada 

unidade. 

Tais fatores, de gestão interna das unidades, podem ter impacto significativo no tempo 

de apuração. Dessa forma, construir e testar hipóteses sobre quais deles impactam a celeridade 
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de apurações pode significar um primeiro passo na construção de soluções de gestão capazes 

de atacar a morosidade processual. 

O presente estudo delineou cinco hipóteses sobre fatores capazes de trazer morosidade 

a apurações. Aventou-se inicialmente que o próprio tema do ilícito a ser apurado poderia 

relacionar-se ao tempo de apuração, uma vez que alguns tipos de ilícito poderiam por si só 

demandar provas mais complexas. 

Embora eventual confirmação dessa hipótese não permita, por si só, adoção de 

mitigadores, pode clarificar o comportamento da atividade correcional e indicar metodologias 

de distribuição de força de trabalho. 

Também se definiu como hipótese que intervalo de tempo entre o ilícito e o início da 

apuração poderia ter impacto no próprio tempo de apuração, uma vez que esse distanciamento 

temporal poderia gerar perecimento de provas importantes na formação da convicção da 

comissão. 

Nessa linha, é possível supor que o intervalo de tempo até a coleta das provas, durante 

a apuração propriamente dita, além de provocar o perecimento de provas materiais em razão 

de, por exemplo, extravio de documentos e eliminação de registros tais como os provenientes 

de câmeras de segurança ou arquivos de correio eletrônico, pode ocasionar o próprio 

esquecimento por testemunhas de detalhes de eventos presenciados. 

Outra hipótese a ser pesquisada seria a de que a experiência do responsável pela 

condução das investigações poderia contribuir para a celeridade das investigações.  

O traquejo adquirido após algumas apurações poderia indicar de antemão as melhores 

práticas a serem seguidas, diminuindo erros e a produção de conjuntos probatórios infrutíferos. 

As competências administrativas, tanto para a instauração dos apuratórios, como para 

seu julgamento, em algum grau, podem ser estabelecidas pela própria administração. É de se 

esperar que quanto maior o nível hierárquico da autoridade, seja pela falta de especialização na 

matéria, seja pela prioridade das decisões acerca de processos disciplinares dentre suas 

atividades, pode influenciar a celeridade das decisões. 

Nessa linha, definiu-se a hipótese de que um maior grau hierárquico para a tomada de 

decisão poderia reduzir a celeridade das apurações. 

Reconhece-se ainda que a garantia do contraditório se torna mais onerosa à 

Administração de acordo com a quantidade de acusados partes no processo apuratório. 

Tome-se como exemplo a produção e uma prova testemunhal, cada acusado deve ser 

notificado de sua produção, terá direito de comparecer ao ato e realizar perguntas. 
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Sempre há chance de um acusado em particular não ser intimado do ato de forma válida 

tempestivamente. Um acusado que não seja intimado, em regra, torna necessário que o ato todo 

seja refeito. Dessa forma, quanto maior o número de acusados, maior a chance de ser necessário 

o retrabalho e atos específicos. 

Ainda outros exemplos de maior complexidade de contraditório no caso de múltiplos 

acusados poderiam ser citados, tais como impacto no direito à vista e cópias dos autos ou 

mesmo tratamento de informação sigilosa, no entanto. 

Como dito anteriormente, na medida em que o juízo de admissibilidade define o escopo 

apuratório, a reunião de fatos a serem apurados pode influenciar na quantidade de acusados que 

responderão determinado apuratório. 

 

4.6 Análise do Banco de Dados 

 

4.6.1 Análise bivariada 

 

Como tratado anteriormente, o campo assunto dos registros de processo define de forma 

parametrizada a natureza da irregularidade a ser apurada.  

Dado que o campo foi inserido apenar em meados de 2013 na base de dados, restou 

impossível o tratamento de dados de todo o período, de forma que se propôs a analisar processos 

instaurados entre 2015 e 2019. 

Também deve ser observado que apenas foram considerados procedimentos já 

concluídos, a fim de se comparar o seu tempo total de tramitação. 

É importante salientar ainda que, cada processo pode associar-se a mais de um assunto. 

Como a análise buscou verificar informações por assunto, um mesmo processo pode ter sido 

contabilizado em assuntos diversos, a depender de seu registro. 

A Figura 4 abaixo reúne a totalidade de agrupamentos extraídos da análise, com os 

respectivos tempos médios. 
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Figura 4. Tipo de processo por tipo de irregularidade a ser apurada 

.   

  
Total de Processos 

com o Assunto 
Tempo Médio 

Acumulação indevida de cargos 312 390,2 

Assédio moral 202 362,1 

Assédio Sexual 104 334,3 

Ausência de presteza nas atividades ou na prestação 

de informações  
234 418,4 

Ausência ou impontualidade ao serviço 720 407,1 

Concessão irregular de benefícios, licenças ou 

autorizações 
660 514,4 

Conduta Escandalosa 776 396,7 

Conflito de interesse entre a função pública e atos da 

vida privada 
280 463,0 

Desaparecimento ou perecimento de bens públicos 227 422,5 

Descumprimento da Lei de Acesso à Informação 7 468,6 

Descumprimento de normas relacionadas ao 

orçamento público 
63 542,1 

Descumprimento de Regime de Dedicação Exclusiva 77 389,4 

Designação de atribuições a pessoa estranha a 

repartição 
17 606,8 

Desproporção entre patrimônio e renda 74 1047,8 

Desrespeito ao sigilo de informações 49 462,0 

Erros procedimentais ou descumprimento de normas 

ou regulamentos 
1960 469,3 

Falta de urbanidade 776 396,7 

Favorecimento próprio ou de terceiros 618 585,5 

Incontinência Pública 776 396,7 

Irregularidades definidas em normativos ou 

regulamentos 
1270 509,2 

Irregularidades ou fraudes em convênios ou outros 

acordos 
83 662,4 

Irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos 300 669,4 

Manifestação de apreço ou desapreço 776 396,7 

Nepotismo 12 440,7 

Reconhecimento de dívida 25 619,8 

Representação de interesse particular junto à 

administração 
51 534,2 

Total de Processos  10005 543,2 

 

Fonte: CGU-PAD, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

Com o fim de se verificar se algum agrupamento tinha o tempo de apuração destacado 

dos demais, elaborou-se o diagrama de caixas abaixo (figura 5): 
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Figura 5. Gráfico box-plot do tempo de PAD (instaurados entre 2015 e 2019) por assunto  

 

Fonte: CGU-PAD, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 
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É de uso corrente os métodos de análise bivariada para observar como duas variáveis se 

comportam uma na presença de outra. O box-plot foi desenvolvido por Tukey (1977) e informa 

sobre medidas de posição e dispersão, assimetria, caudas e dados discrepantes (outliers) 

(BUSSAB; MORETTIN, 2003). Nesse estudo, a elaboração de diagramas de caixa permitiu 

avaliar o tempo de duração de processos dentro de cada agrupamento de assunto, e a 

comparação dos grupos entre si. 

A partir da observação de deslocamento da mediana e dos quartis representados no 

gráfico, é possível verificar-se que alguns assuntos apresentam tempo de tramitação destoante 

da média, principalmente em seus quartis superiores.  

Destacam-se como assuntos que implicam maior tempo de tramitação “Designação de 

atribuições a pessoa estranha à repartição”, “Descumprimento de normas relacionadas a 

orçamento”, “Desproporção entre patrimônio e renda”, “Favorecimento Próprio ou de 

terceiros”, “Irregularidades ou fraudes em convênios”, “Irregularidades ou fraudes em 

licitações ou contratos”, “Reconhecimento de dívidas” e “Representação de interesse particular 

junto à administração”. 

Os temas de “Designação de atribuições a pessoa estranha à repartição”, 

“Descumprimento de normas relacionadas a orçamento”, “Desproporção entre patrimônio e 

renda”, “Irregularidades ou fraudes em convênios” “Reconhecimento de dívidas” e 

“Representação de interesse particular junto à administração” tem poucos processos a eles 

relacionados. Nenhum dos assuntos representa sequer 1% da totalidade de processos avaliados, 

não somando conjuntamente nem mesmo 3% do total.  

Em decorrência disso, quaisquer ações mitigadoras do tempo de trâmite de tais 

processos pouco impactaria na atividade disciplinar como um todo.  

Ademais, alguns dos temas são notoriamente conhecidos por dificuldades na produção 

probatória, seja a necessidade de quebras de sigilo dos acusados no caso de “Desproporção 

entre patrimônio e renda”, seja na necessidade de obtenção de informações de outros entes 

federativos no caso de apurações de “irregularidades ou fraudes em convênios”. 

Diferentemente, as apurações de “Favorecimento Próprio ou de terceiros” e de 

“Irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos” se trata de temas que se fazem 

representativos dentre os processos apuratórios conduzidos. 
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4.6.2 Análise de sobrevivência 
 

A análise de sobrevivência se refere a um conjunto de procedimentos estatísticos para 

situações em que a variável dependente (ou de resposta) é o tempo até a ocorrência de um 

evento de interesse.  O evento deve ser dicotômico e ocorrer só uma vez durante o período de 

estudo. Tem ampla aplicação no setor de saúde, onde “evento” pode ser o diagnóstico, remissão 

ou recidiva de uma doença, o surgimento de efeitos colaterais de uma droga, alta hospitalar, 

óbito e outros. O período entre o tempo inicial e o evento de interesse (falha) é chamado “tempo 

de falha” (LATORRE, 2004; COLOSIMO; GIOLO, 2006; FLETCHER; FLETCHER, 2006; 

KLEINBAUM; KLEIN, 2012). 

A “censura” diz respeito à ausência de informação, não sendo possível saber a data de 

ocorrência do evento, exceto que ele não ocorreu até a data da censura. As causas mais comuns 

de censura são perda de seguimento do indivíduo, retirada do estudo sobrevivência até o fim do 

estudo (LATORRE, 2004; COLOSIMO; GIOLO, 2006; FLETCHER; FLETCHER, 2006; 

KLEINBAUM; KLEIN, 2012). 

Esse tipo de análise permite o uso dos dados censurados e a inclusão de indivíduos ao 

longo do estudo, sendo o momento de inclusão o tempo zero (LATORRE, 2004).  

A análise de sobrevivência permite estimar a função sobrevivência, e calcular a 

probabilidade de ocorrência do evento julgamento em função do tempo em dias de curso do 

processo.  Permite também, comparar curvas de função sobrevivência e a relação entre variáveis 

explicativas e a curva de sobrevivência (KLEINBAUM; KLEIN, 2012).  

A análise de sobrevida tem se revelado útil em outras áreas como engenharia, ciências 

sociais, judiciário (COLOSIMO; GIOLO, 2006; PÉREZ; FIGUEROA, 2007; BIELEN et al, 

2016). 

Essa metodologia foi apropriada em razão de permitir o tratamento das observações que 

ocorreram durante determinado tempo sem alcançar o evento final (dados censurados). Tal 

situação permitiu a não exclusão dos processos em curso do comparativo. A possibilidade de 

inclusão de PAD instaurado ao longo do período delimitado pelo estudo permitiu a análise de 

todo o estoque de processos. 

O teste log-rank é um dos mais usados para verificar diferença estatisticamente 

significativa entre curvas de sobrevivência, O fato do teste não mensurar a magnitude dessa 

diferença não comprometeu os objetivos deste estudo. O teste log-rank também foi adequado 

para o desenho do estudo, que comparou pares de curva tempo de tramitação em relação à 

variável única. A exploração inicial dos dados não evidenciou a utilidade de desagregação dos 
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mesmos em relação à diferentes unidades de correição, assunto, sazonalidade, situação do 

investigado e sanção aplicada.  Para o presente estudo de curvas de sobrevivência, selecionou-

se as variáveis como descrito a seguir. 

 

4.6.2.1Tempo de Tramitação pela Experiência do Presidente da Comissão 

 

Com o fim de se verificar se o tempo de tramitação dos processos sofre influência da 

experiência do responsável pelas apurações, agrupou-se a totalidade dos registros entre aqueles 

em que o presidente da comissão tenha atuado em apenas um processo e aqueles em que o 

presidente atuou em dois processos ou mais. 

Optou-se pela divisão dos grupos nesse formato em razão do significativo volume de 

processos em que o presidente atuou apenas uma vez, mais de 35% dos casos, caracterizando a 

existência significativa de processos conduzidos por apuradores esporádicos no âmbito do 

Poder Executivo Federal. 

Dessa forma, foi elaborada, a partir do método Kaplan-Meier, a função de sobrevivência 

dos dois grupos (figura 6). 

 

Figura 6. Curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de PAD por 

experiência do presidente da comissão.  

 

Fonte: CGU-PAD, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

Como padrão, foram consideradas censuras os processos sem o evento julgamento, e, 

portanto, ainda em curso. 
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A partir da elaboração das funções de sobrevivência foi possível realizar-se o teste log 

rank para verificação do valor-p da hipótese (figura 7).  

 

Figura 7. Teste log rank das curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de 

PAD por experiência do presidente da comissão. 

Resumo 

Grupos Falhou Falhou % Censurados Censurados % Total 

Tudo 21484 81,1544% 4989 18,8456% 26473 

Experiência <2 processos 7259 77,8863% 2061 22,1137% 9320 

Experiência >=2 processos 14225 82,9301% 2928 17,0699% 17153 

      
Tempo médio de sobrevivência  

Grupos Média Desv. Padrão LCL (95%) UCL (95%)  
Tudo 897,9 8,0 882,3 913,5  

Experiência <2 processos 968,3 15,2 938,4 998,2  
Experiência >=2 processos 863,7 9,1 845,9 881,5  

      
Mediana do tempo de sobrevivência 

Grupos Mediano LCL (95%) UCL (95%) Q1 Q3 

Tudo 449,0 441,0 457,0 971,0 228,0 

Experiência <2 processos 421,0 410,0 433,0 1.037,0 203,0 

Experiência >=2 processos 465,0 455,0 475,0 943,0 243,0 

      
Comparações   

  Estatística do teste df Valor-p   
Teste Logrank 0,7683 1 0,3807   

 

Significativo o valor-p menor do que 0,05.  

 

Com um valor-p bastante superior a 0,05, não se pode rejeitar a hipótese nula. Ou seja, 

não se pode concluir, com a metodologia estatística utilizada, que a experiência do presidente 

seja relevante para o tempo de tramitação do PAD. 

 

4.6.2.2 Tempo de Tramitação pelo Número de Acusados 

 

Com o fim de se verificar se o tempo de trâmite dos processos sofre influência da 

complexidade do contraditório decorrente do número de acusados, agruparam-se os registros 

do banco de dados em processos com zero e um acusados e em processos com mais de um 

acusados. 

Note-se que é possível a existência de processo com nenhum acusado, caso até sua 

conclusão, não se identifique um responsável pelo ilícito. Pelo estimador Kaplan-Meier, a 

função de sobrevivência dos dois grupos é a que se segue (figura 8). 
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Figura 8. Curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de PAD por número de 

acusados. 

 

Fonte: CGU-PAD, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

Como padrão, foram consideradas censuras os processos sem o evento julgamento, e, 

portanto, ainda em curso. 

O teste log-rank para essas curvas verificou do valor-p da hipótese (figura 9).  
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Figura 9. Teste log rank das curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de 

PAD por número de acusados. 

Resumo 

Grupos Falhou Falhou % Censurados Censurados % Total 

Tudo 21484 81,1544% 4989 18,8456% 26473 

1 acusado 16061 81,1818% 3723 18,8182% 19784 

2 ou mais acusados 5423 81,0734% 1266 18,9266% 6689 

      

Tempo médio de sobrevivência  
Grupos Média Desv. Padrão LCL (95%) UCL (95%)  
Tudo 897,9 8,0 882,3 913,5  

1 acusado 853,3 9,3 835,0 871,6  
2 ou mais acusados 1.037,6 15,1 1.007,9 1.067,2  

      

Mediana do tempo de sobrevivência 

Grupos Mediano LCL (95%) UCL (95%) Q1 Q3 

Tudo 449,0 441,0 457,0 971,0 228,0 

1 acusado 398,0 389,0 406,0 867,0 206,0 

2 ou mais acusados 646,0 624,0 671,0 1.288,0 315,0 

      

Comparações   

  Estatística do teste df Valor-p   

Logrank test 335,3387 1 < 0,0001   
 

Significativo o valor-p menor do que 0,05. 

 

Verifica-se no teste um valor-p inferior a 0,0001, portanto, há elevada probabilidade de 

significância, permitindo-se a rejeição da hipótese nula, ou seja, da não relação do número de 

acusados no tempo do processo.  

Nessa linha, pela metodologia estatística, é possível se concluir que o número de 

acusados está relacionado com o tempo de tramitação do processo. 

 

4.6.2.3 Tempo de Tramitação pelo Grau de Hierarquia da Autoridade Julgadora 

 

Com o fim de se verificar se o grau da autoridade julgadora dos processos interferiria 

no tempo do processo, o grupo total de processos já encaminhados para julgamento foram 

divididos nos grupos “Autoridade do Órgão/Entidade” e “Ministro de Estado”, a partir do 

registro quanto a autoridade competente para julgamento do processo. 

Nesse caso, apenas estes grupos estavam disponíveis nos registros. 

Frise-se que a autoridade julgadora somente é definida após o final da fase instrutória, de 

forma que, aqueles processos constantes da base de dado sem encerramento dessa fase não 

puderam ser contabilizados. 
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A estimação não paramétrica de Kaplan-Meier delineou a função de sobrevivência dos 

dois grupos (figura 10). 

 

Figura 10. Curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de PAD por grau de 

hierarquia da autoridade julgadora. 

Fonte: CGU-PAD, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

Como padrão, foram consideradas censuras os processos sem o evento julgamento, e, 

portanto, ainda em curso. O teste log-rank para essas curvas verificou do valor-p da hipótese 

(figura 11). 
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Figura 11. Teste log rank das curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de 

PAD por grau de hierarquia da autoridade julgadora. 

Resumo 

Grupos Julgados Julgados% Censurados Censurados % Total 

Tudo 18239 96,6253% 637 3,3747% 18876 

Autoridade do 

Órgão/Entidade 15339 96,5385% 550 3,4615% 15889 

Ministro de Estado 2900 97,0874% 87 2,9126% 2987 

      

Tempo médio de sobrevivência  

Grupos Média Desv. Padrão LCL (95%) UCL (95%)  
Tudo 598,3 5,3 587,8 608,7  

Autoridade do 

Órgão/Entidade 541,0 5,8 529,6 552,3  
Ministro de Estado 914,4 13,3 888,4 940,4  

      

Mediana do tempo de sobrevivência 

Grupos Mediano LCL (95%) UCL (95%) Q1 Q3 

Tudo 357,0 351,0 362,0 715,0 196,0 

Autoridade do 

Órgão/Entidade 310,0 305,0 315,0 601,0 176,0 

Ministro de Estado 722,0 701,0 748,0 1.155,0 438,0 

      

Comparações   

  Estatística do teste df Valor-p   

Teste Logrank 883,4394 1 <0,0001   
 

Significativo o valor-p menor do que 0,05. 

 

Verifica-se no teste um valor-p inferior a 0,0001, portanto, há elevada probabilidade de 

significância, permitindo-se a rejeição da hipótese nula, ou seja, da não relação do grau de 

hierarquia da autoridade julgadora no tempo do processo. 

Nessa linha, pela metodologia estatística, é possível se concluir que a hierarquia da 

autoridade julgadora está relacionada com o tempo de tramitação do processo. 

 

4.6.2.4 Tempo de Tramitação pelo Intervalo de Tempo entre Irregularidade e Início da 

Apuração 

 

Com o fim de se testar a hipótese de que a demora para a instauração poderia influenciar 

no tempo de tramitação de processos, os registros da base de dados foram agrupados entre 

aqueles processos apuratórios que demoraram mais de duzentos dias para serem instaurados 

após o término da ocorrência do ilícito e entre aqueles em que esse lapso temporal teve até 200 

dias. 
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A escolha do intervalo de tempo foi fundamentada na mediana encontrada na base de 

dados. Uma vez que não existe intervalo de tempo legalmente instituído, ou mesmo considerado 

adequado, entendeu-se ser a mediana adequada a separação de grupos distintos. 

A função de sobrevivência dos dois grupos pela estimação Kaplan-Meier foi explicitada 

como se segue (figura 12). 

 

Figura 12. Curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de PAD por intervalo 

de tempo entre irregularidade e início da apuração. 

 

Fonte: CGU-PAD, informações atualizadas até 12 de outubro de 2020. 

 

Como padrão, foram consideradas censuras os processos sem o evento julgamento, e, 

portanto, ainda em curso. 

O teste log-rank para essas curvas definiu no valor-p da hipótese (figura 13).  
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Figura 13. Teste log rank das curvas função de sobrevivência Kaplan-Meier do tempo de tramitação de 

PAD por intervalo de tempo entre irregularidade e início da apuração. 

Resumo 

Grupos Falhou Falhou % Censurados Censurados % Total 

Tudo 21484 81,1544% 4989 18,8456% 26473 

Maior que 200 dias 10276 79,2046% 2698 20,7954% 12974 

Menor ou Igual a 200 dias 11208 83,0284% 2291 16,9716% 13499 

      

Tempo médio de sobrevivência  

Grupos Média Desv. Padrão LCL (95%) UCL (95%)  
Tudo 897,9 8,0 882,3 913,5  

Maior que 200 dias 961,5 11,5 938,9 984,0  
Menor ou Igual a 200 dias 832,3 10,9 811,0 853,6  

      

Mediana do tempo de sobrevivência 

Grupos Mediano LCL (95%) UCL (95%) Q1 Q3 

Tudo 449,0 441,0 457,0 971,0 228,0 

Maior que 200 dias 531,0 518,0 545,0 1.115,0 265,0 

Menor ou Igual a 200 dias 377,0 367,0 386,0 849,0 200,0 

      

Comparações   

  Estatística do teste df Valor-p   

Teste Logrank 230,2148 1 <0,0001   
 

Significativo o valor-p menor do que 0,05. 

 

Verifica-se no teste um valor-p inferior a 0,0001, portanto, há elevada probabilidade de 

significância, permitindo-se a rejeição da hipótese nula, ou seja, da não relação entre o tempo 

transcorrido para a instauração do apuratório e o tempo do próprio processo apuratório. 

Nessa linha, pela metodologia estatística, é possível se concluir que o intervalo de tempo 

entre irregularidade e início da apuração está relacionado com o tempo de tramitação do 

processo. 

 

4.7 Análise das Entrevistas 
 

4.7.1 Critérios para a Seleção das Unidades Entrevistadas 

 

As entrevistas foram realizadas com quatro unidades correcionais dentre aquelas em que 

se identificou o melhor desempenho correcional. Como já mencionado anteriormente, as 

referidas unidades são: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal de Minas Gerais; e Receita Federal do 

Brasil. Nessas entrevistas, buscou-se identificar práticas que atacassem as situações previstas 

pelo presente estudo como hipóteses de extemporaneidade no curso dos PAD. 
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O critério para escolha das unidades correicionais foi o desempenho medido por um 

“índice de celeridade” e por um “índice de condenação”, descritos na seção de métodos. A 

construção desses índices satisfez as ponderações a seguir.  

A eficácia da atividade correcional pode ser definida como a capacidade de terminar as 

apurações em tempo razoável, concluindo sobre a efetiva existência de ilícito disciplinar, bem 

como sobre a autoria e responsabilidade pelo seu cometimento.  

Dessa forma, tem-se que um desempenho de excelência não pode ser mensurado apenas 

pelo tempo de trâmite de processos, uma vez que processos céleres que não chegam a qualquer 

resultado são indesejados por serem ineficazes. 

Qualquer seleção de unidades para fins de benchmark precisaria, então, não apenas 

identificar celeridade, como também a capacidade de concluir apurações adequadamente, sob 

pena de identificar-se práticas que, embora reduzam o tempo de tramitação, promovem também 

a ineficácia da atividade. 

Como indicadores de tempo de processos temos bastante difundido o modelo adotado 

pelo Conselho Nacional de Justiça, que compara historicamente a variação de estoques de 

processos em andamento, considerando adequada a sua redução. 

O modelo é inadequado para a atividade de apuração administrativa pelo fato de que os 

órgãos judiciais não definem a demanda de início de processos, ao contrário da Administração.  

Em certa medida, os órgãos disciplinares “escolhem” o que apurar, dado que não 

precisam iniciar apurações cujo objeto foi atingido pela prescrição (BRASIL, 2019). Dessa 

forma, podem baixar seus estoques apenas apurando um menor número de casos. 

O tempo do processo por si só também não se revela um bom indicador de desempenho. 

Observe-se que o tempo total de processamento somente pode ser auferido a partir de processos 

julgados. Ademais o curso de um apuratório frequentemente ocorre em lapso temporal elevado, 

sendo promovido por mais de um ano. 

Mensurar o tempo de processo exclui, necessariamente, todo o estoque processual em 

curso, impedindo uma aferição contemporânea de situação. 

Também se torna difícil definir o marco temporal de apuração, ao se comparar, por 

exemplo, a partir do momento da conclusão, está se comparando processos que tramitaram por 

tempos muito diferentes, sendo difícil uma posterior verificação de causas da morosidade. 

Um modelo mais adequado seria o sopesamento dos estoques, tal qual delineado pelo 

CNJ, com a capacidade de manutenção de níveis da atividade. 

A fim de se medir tal dimensão da eficácia, realizou-se, a partir das considerações 

delineadas, análise de total de processos recentemente instaurados pelo total processos em curso 
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após lapso temporal arbitrariamente definido. Dessa forma, pode se identificar a proporção 

entre os processos que já extrapolaram tempo razoável de tramitação com a devida continuidade 

da atividade.  

Esse tempo arbitrário foi definido como dois anos, uma vez que esse período marca a 

prescrição da penalidade intermediária da atividade disciplinar, de suspensão. 

No entanto, não é possível afirmar-se errônea a situação de qualquer apuração em curso 

há mais de dois anos, uma vez que parte delas depende de produção probatória complexa e de 

tempo elevado, como quebra de sigilos ou perícias. E para os casos mais graves, a demora, 

ainda que indesejável, não obsta o resultado (aplicação de pena). 

Como anteriormente estabelecido, além da necessidade de se verificar a celeridade das 

apurações, a eficácia depende da aplicação de sanções em todos os casos em que ela é cabível, 

isso é, a cominação de penas quando presentes os requisitos necessários à responsabilização, 

bem como a sua não aplicação nos casos em que é incabível. 

A criação de um indicador satisfatório deve perpassar pela verificação de que a 

exculpação de todos os indivíduos potencialmente responsáveis por um ilícito ao fim de uma 

apuração conduzida por um PAD decorre da presença de um ou mais dos seguintes fatores: a 

prescrição do poder punitivo da Administração; a instauração do PAD ter ocorrido sem justa 

causa; incapacidade de a apuração coletar conjunto probatório suficiente; e a apresentação de 

defesa que inove as informações até então colhidas pela Administração.   

Dentre estes fatores, o único não controlado pela administração é o último. 

Dessa forma, é possível concluir-se que o percentual de PAD que se encerram com a 

cominação de sanção (e, portanto, com a elucidação do ilícito) não será, idealmente, de cem 

porcento, dada a relevância do contraditório na apuração. 

No entanto, dado que a Administração deve controlar e aprimorar três dos quatro fatores 

que influenciam o êxito do processo apuratório, um maior percentual de processos que se 

encerrem com ao menos uma condenação tende a significar maior êxito na atividade disciplinar. 

Assim sendo, para fins de verificação de efetivo resultado da apuração é razoável a 

utilização do percentual de processos concluídos que resultaram em ao menos uma condenação. 

Em resumo, nessa perspectiva, uma análise comparativa das entidades permite ver a 

eficácia das apurações, uma vez que dependem fundamentalmente, da capacidade de as 

apurações coletarem elementos e apurarem de maneira satisfatória, bem como de se deixar de 

instaurar, motivadamente, aquelas apurações que evidentemente não tratam de ilícitos. 
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4.7.2 Seleção de Unidades  

 

Com o fim de se coletar informações sobre práticas adotadas no âmbito do Poder 

Executivo Federal que possam mitigar as situações relacionadas ao elevado tempo de 

tramitação de processos, selecionou-se unidades correcionais que tivessem um bom 

desempenho por meio de indicadores criados a partir das próprias informações do banco de 

dados do CGU-PAD. 

 

Os indicadores foram definidos da seguinte forma (figura 14): 

 

Figura 14. Índice Celeridade e Índice de Condenação. 

Nome Índice de Celeridade Índice de Condenação 

Definição do 

Indicador: 

Processos em curso há menos de 

dois anos em relação ao número 

de processos instaurados 

Processos em que houve ao 

menos uma condenação em 

relação ao total de processos 

concluídos 

Temporalidade Estoque de processos em curso 

na data da extração dos dados e 

o ano de 2019 para o parâmetro 

instaurações 

Processos concluídos entre 2018 

e 2019 

Fórmula (total de processos em curso há 

mais de 2 anos) / (total de 

processos instaurados) 

(total de processos em que houve 

ao menos uma condenação) / 

(total de processos concluídos) 

Sentido Quanto maior, melhor Quanto maior, melhor 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para os fins do presente estudo, selecionaram-se apenas os órgãos que instauraram mais 

de 30 desses apuratórios entre os anos de 2015 e 2019 e que tivessem concluído ao menos 4 

apuratórios em 2019, a fim de garantir-se um mínimo de variabilidade de dados a serem 

analisados. 

A tabela constante do Anexo E demonstra o cálculo dos indicadores. A partir desse 

cálculo foram selecionadas para entrevista cinco unidades destacadas no quadrante superior 

direito da Figura 15, com desempenho positivo claramente destoante das demais.  

Houve sucesso na realização de entrevista das marcadas em vermelho e insucesso na 

marcada em roxo. Observe-se que o ponto (0,86, 0,83) possui duas unidades sobrepostas. 
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Figura 15. Correlação entre o índice de celeridade e o índice de condenação parametrizados. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de informações extraídas do banco de dados do CGU-PAD. 

 

Dessa forma, as entrevistas foram realizadas com sucesso junto ao Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade 

Federal de Minas Gerais; e Receita Federal do Brasil; todas elas junto a representantes das 

unidades internas responsáveis pelo desempenho da atividade correcional. 

 

4.7.3 Resultados Obtidos nas Entrevistas 

 

As entrevistas realizadas tiveram seus resultados consolidados conforme a tabela abaixo 

(figura 16). 
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Figura 16. Quadro de análise de conteúdo.  
 UFMG INMETRO UFRGS RFB 

          

Competências 

apuratórias 
        

Competência para 

instauração de processos 

Delegada e 

descentralizada 

para gestores 

intermediários 

Centralizada 
Delegada e 

descentralizada 

Delegada e 

descentralizada 

para unidades 

correcionais 

Competência para 

julgamento de processos 

Delegada e 

descentralizada 

para gestores 

intermediários 

Centralizada 
Delegada e 

descentralizada 

Delegada e 

descentralizada 

para unidades 

correcionais 

Competência para 

realização de juízo de 

admissibilidade 

Delegada e 

descentralizada 

para gestores 

intermediários 

Centralizada em 

unidade 

correcional 

Centralizada em 

unidade 

correcional 

Descentralizada 

em unidades 

correcionais 

          

Percepção de Fatores 

que Garantem 

Celeridade  

        

Percepção de piora na 

celeridade 
NR     NR SIM SIM 

Existência de Ouvidoria SIM   NR NR  NR 

Existência de Unidade 

Correcional 
SIM SIM NR NR 

Voluntarismo SIM   NR NR   NR 

Cultura Organizacional SIM   NR NR NR   

Transparência SIM   NR NR   NR 

Soluções transacionais SIM   NR NR NR 

Existência CGU SIM   NR NR   NR 

          

Características juízo de 

admissibilidade 
        

Segmentação por acusado SIM  NR   NR SIM 

Segmentação por fato  NR NR NR NR 

           

Formação de comissões         

Comissão permanente NR   NR     NR SIM 

Dedicação exclusiva para 

a atividade 
  NR   NR   NR SIM 

Nomeação de membros 

com experiência 
SIM SIM SIM SIM 

          

Atividades da 

corregedoria além das 

relacionadas diretamente 

à apuração 
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Controle de prazo das 

apurações com base em 

indicadores 

  NR   NR   NR SIM 

Controle de prazos 

individualizados por 

comissão apuratória 

NR   NR     NR SIM 

Orientação centralizada 

das comissões apuratórias 
SIM NR  NR NR 

          

Existência de 

procedimento 

investigativo prévio 

Em regra, sim SIM Sem regra Em regra, sim 

          

Priorização para a 

instauração de processos 
Não há estoque 

Proximidade da 

prescrição 
sem regra 

Relevância da 

matéria e 

proximidade da 

prescrição 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do conteúdo de entrevistas realizadas. 

NR = não referido 

 

Inicialmente, verificou-se que apenas uma das unidades correcionais mantinha controle 

de tempo de tramitação dos processos, seja por meio de indicadores, seja por acompanhamento 

de trabalho das comissões.  

Nessa linha, não houve qualquer convergência nas respostas espontâneas sobre 

eventuais fatores que contribuiriam para uma redução no tempo de duração de processos. 

Duas unidades correcionais entrevistadas destacaram, inclusive, uma verificação de 

piora na celeridade processual nos últimos anos, uma delas fundada nos indicadores construídos 

e a outra por meio de percepção subjetiva. 

Sobre a hipótese de que o nível da autoridade julgadora influenciaria o tempo dos 

processos, identificou-se que as quatro entidades detinham competência interna para instaurar 

e julgar procedimentos.  

Apenas duas necessitam remeter os processos para julgamento de ministro de Estado, 

mas, mesmo nessas, apenas quando da necessária aplicação de pena capital aos acusados. 

Além disso, três das quatro unidades mantém competências de instauração e julgamento 

de processos descentralizados no âmbito da unidade. Isso é, permitem a diversas autoridades 

intermediárias no âmbito da entidade instaurar e julgar processos disciplinares. 

Essas verificações corroboram a hipótese de que a manutenção centralizada das 

competências de instauração e julgamento nas autoridades de maior nível hierárquico das 

entidades, seja pela burocracia associada à alta hierarquia, seja pela baixa prioridade da gestão 
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administrativa dentre as atividades desempenhadas pelas altas autoridades, pode representar 

prática disfuncional. 

Não obstante, três das quatro unidades correcionais têm competência centralizada para 

análise da repercussão disciplinar de potenciais irregularidades identificadas. Ou seja, em regra, 

nessas unidades, é atribuição específica da unidade correcional a realização de juízo de 

admissibilidade. 

Questionadas as unidades correcionais sobre segmentação das apurações de forma a 

garantir celeridade, duas unidades apontaram prática de buscar que cada apuração trate de 

condutas de apenas um acusado. Nenhuma outra prática de segmentação emergiu a partir das 

perguntas. 

As quatro unidades apresentaram como principal elemento para a escolha de integrantes 

das comissões apuratórias a experiência prévia, que consistiria em atuação anterior em 

processos disciplinares.  

Sobre as comissões processantes, apenas uma das unidades correcionais possui 

designação prévia à formação da comissão específica de grupo de servidores responsáveis por 

compor comissões. Essa mesma unidade é a única a garantir a dedicação exclusiva dos 

integrantes das comissões à atividade correcional. 

Com o fim de verificar-se o tratamento dispendido ao lapso de tempo entre 

irregularidade e instauração do processo, as unidades foram questionadas sobre a organização 

de prioridade dentre os processos pendentes de apuração e sobre procedimentos prévios à 

instauração de procedimento disciplinar contraditório. 

Apenas uma das unidades entrevistadas afirmou não possuir processos pendentes de 

instauração. Daquelas a possuírem estoques, duas organizaram alguma espécie de fila a partir 

de critérios. 

Três das unidades informaram, em regra, conduzir procedimento prévio ao processo 

contraditório, a fim de colher evidências para subsidiar a decisão de sua instauração. 

Dada a escassez de indicadores das próprias unidades, não restou claro se a referida 

prática prolonga o tempo, em média, entre irregularidade e instauração, ou se apresenta 

benefícios que impliquem redução de instaurações ou mesmo maior celeridade de apuração. 

 

4.8 Considerações Finais 

 

O Brasil conta com os elementos essenciais para a boa performance em integridade 

pública. Dispõe de arcabouço e aparato legal, órgãos de auditoria e correição, e desenvolve 

ações na área da transparência, em especial a publicização de dados. 
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O tempo é uma variável importante a se considerar no desempenho da função pública 

em geral e, em especial, nas apurações correcionais. A morosidade processual, ainda que sem 

delimitação precisa, consome recursos, dispende tempo de trabalho, contribui para percepção 

de impunidade, desigualdade e corrupção, além de diminuir o poder dissuasório das sanções. 

Portais de dados são instrumentos de transparência e controle de gestão. O SISCOR 

disponibiliza dados de forma padronizada acessíveis aos gestores públicos e cidadãos em geral. 

O presente estudo analisou o tempo processual de PAD em relação às variáveis 

construídas a partir do banco de dados do CGU-PAD. A opção por esta fonte objetivou eleger 

variáveis em comum e disponíveis para as diferentes unidades de correição.  

Quatro hipóteses abordadas no presente estudo mostraram-se relacionadas a 

temporalidade dos procedimentos disciplinares.  

A análise das informações do banco de dados do CGU-PAD indicou que determinados 

objetos das apurações estão relacionados a um maior lapso temporal entre instauração e 

conclusão dos PAD, assim como o grau hierárquico da autoridade julgadora, o número de 

acusados nos processos e o lapso temporal entre a ocorrência da irregularidade e o início da 

apuração contraditória. 

Em contrapartida, a experiência de presidente da comissão apuratória em procedimento 

anterior não se mostrou relacionada com o tempo de curso das apurações. 

Ao se realizar benchmark para a identificação de práticas que mitigassem os impactos 

dos fatores identificados relacionados a um maior tempo de processamento, verificou-se que 

mesmo unidades correcionais com elevado desempenho correcional não acompanham de forma 

sistemática o tempo dos processos disciplinares conduzidos. 

Essas unidades têm unissonamente como prática a seleção de membros com experiência 

para compor comissões. Prática que pode resultar em benefícios para a apuração, mas que os 

resultados apontam não se relacionar com a celeridade dos processos. 

Ainda se constatou a difusão de práticas não planejadas para a garantia de celeridade 

processual, mas que podem ter relação com o desempenho positivo das unidades, reforçando 

as conclusões do estudo, quais sejam, a segmentação das apurações para que tenham apenas um 

acusado e descentralização para autoridades intermediárias de competências para instauração e 

julgamento de processos.  

Além disso, as unidades demonstraram adotar ações voltadas à produção antecipada de 

provas por meio de procedimentos simplificados de apuração de natureza não contraditória. 
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Dessa forma, a partir dos dados analisados e das práticas verificadas, é possível concluir-

se quanto a ações capazes de impactar positivamente na redução da duração dos PAD no âmbito 

do Poder Executivo Federal: 

• Delegação de competências de instauração e julgamento de processos para 

autoridades de nível hierárquico intermediário; e 

• Segmentação do objeto das apurações para que responda a determinado processo 

apenas um acusado. 

O presente estudo não conseguiu verificar quais os fatores que levariam processos que 

demoram mais a iniciar as apurações a também demorarem mais durante a apuração.  

Caso a situação decorra do perecimento de provas, a realização de procedimentos 

preliminares para a coleta de evidências pode atacar diretamente este fator. O fato de unidades 

céleres nas apurações adotarem procedimentos nesse sentido corrobora a inferência 

No entanto, deve-se frisar que a demora para a identificação da irregularidade pode 

também ter peso determinante na questão. 

Por fim, cabe aprofundar-se futuramente a discussão sobre se determinados assuntos a 

serem apurados acarretam naturalmente maior necessidade probatória e maior complexidade 

no contraditório, uma vez que implicam maior tempo de apuração. 

Caso não seja de sua natureza tais características, maior treinamento nos referidos 

assuntos dos envolvidos nas apurações pode trazer impactos positivos no tempo de apuração.  

 

4.9 Propostas de Políticas Públicas 

 

Inicialmente, o estudo buscou na legislação e na doutrina parâmetros para definição de 

razoável duração dos procedimentos administrativos apuratórios na esfera disciplinar, não 

logrando êxito no estabelecimento quantitativo de lapso temporal capaz de atender a esse 

princípio insculpido na própria Constituição. 

No entanto, verificou diversos motivadores para a busca da celeridade processual, que 

se consubstanciam, da perspectiva dos acusados, na própria dignidade da pessoa humana e, da 

perspectiva da Administração, na economia de recursos e no aumento do poder dissuasório das 

sanções eventualmente aplicadas. 

Nessa linha, estudo se propôs, a partir de análise estatística dos dados registrados no 

CGU-PAD, identificar fatores que pudessem contribuir para morosidade de apuratório 

administrativo em âmbito disciplinar. 
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Por meio de entrevistas com gestores correcionais de bom desempenho na atividade 

apuratória, procurou identificar políticas já implementadas que pudessem endereçar tais fatores 

a fim de se mitigar seus efeitos. 

De acordo com as verificações realizadas, existem fatores que contribuem de forma 

direta para o prolongamento do lapso temporal necessário aos apuratórios disciplinares. 

O assunto tratado na apuração, o número de acusados no processo, o lapso temporal 

existente entre a prática de irregularidade e o início da apuração e o nível hierárquico da 

autoridade julgadora demonstraram-se relacionados ao tempo de tramitação dos PAD. 

Dos fatores objeto de análise, apenas a experiência do presidente da comissão apuratória 

não se demonstrou fator relacionado ao tempo dos apuratórios. 

A partir do verificado, torna-se possível o enfrentamento da questão, tanto pelo órgão 

responsável pela supervisão da matéria, a CGU, por meio de diretrizes e orientações, como pela 

tomada de ações diretamente pelos órgãos e entidades que conduzem apurações disciplinares. 

Note-se que, ao longo dos últimos anos, foram observadas diversas ações voltadas a 

redução de estoques de apuratórios, o que, no entanto, não foi objeto de análise. O presente 

estudo voltou-se apenas a analisar as características e fatores presentes nos apuratórios em si. 

Diante da verificação de que determinados objetos de apuração implicam em maior 

tempo de apuração, medidas podem ser tomadas no sentido de mitigar incertezas das comissões 

apuratórias quando lidam com os respectivos assuntos. 

O desenvolvimento de material orientativo tanto relacionado ao fluxo de produção 

probatória, indicando as provas que comumente evidenciam materialidade e autoria nas 

irregularidades dessa natureza, bem como treinamento específico relativo aos conteúdos 

normativos relacionados aos assuntos, podem facilitar a atividade apuratória. 

Ainda mais direto é o tratamento do fator “número de acusados”, que, quanto menor 

num determinado apuratório, mais celeridade proporciona. 

Em linha com o benchmark realizado, os próprios juízos de admissibilidade são 

instrumento apto a delinear o objeto específico das apurações, sendo instrumento suficiente 

para segmentar apuratórios de forma que, preferencialmente, tratem das condutas irregulares 

de apenas um agente público. 

Dessa forma, pode-se proporcionar a realização de apuratórios com menor número de 

acusados e um contraditório de menor complexidade. 

Diante da verificação de que uma elevada hierarquia da autoridade julgadora está 

associada a um maior lapso temporal nas apurações, infere-se que a delegação das competências 

de instauração e julgamento também são passíveis de contribuir para a celeridade processual. 



72 

 

Observe-se que o estudo não conclui sobre a maior efetividade dessa delegação ser 

centralizada ou descentralizada, verificando apenas que o elevado grau hierárquico redunda no 

prolongamento temporal. 

A partir das informações colhidas no benchmark, parece positiva a delegação de 

competência tanto para unidades especializadas de corregedoria como, na sua ausência, para 

unidades que cumpram funções análogas. 

Por fim, o estudo também identificou como fator relacionado ao aumento do tempo do 

processo apuratório o distanciamento de seu início em relação aos fatos irregulares 

propriamente ditos. 

Essa avaliação decorreu da hipótese de que a demora para a produção probatória poderia 

prejudicar o apuratório. Em linha com o benchmark realizado, verificou-se que desde 2020 tem 

se adotado procedimentos simplificados para a breve coleta de evidências, antes mesmo da 

instauração de procedimento acusatório propriamente dito.  

Tal medida é consonante com as medidas que se entendem cabíveis para a mitigação do 

fator. 

Num breve resumo, como resultado do estudo, propõem-se medidas conforme o quadro 

abaixo: 

 

  

P1
•Treinamento e orientação de comissões para apuração de assuntos específicos 
que geralmente implicam maior lapso temporal apuratório;

P2
•Realização de juízos de admissibilidade que restrinjam a quantidade de acusados 
em apuratórios;

P3
•Delegação de competências de instautração e julgamento de apuratórios para 
autoridades de menor grau hierárquico (como corregedorias); e

P4

•Antecipação da produção probatório, seja pela rápida instauração de 
procedimento contraditório, seja pela realização de Investigação Preliminar 
Sumária, evitando seu distanciamento da ocorrência dos fatos irregulares. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou identificar fatores que potencialmente contribuem para maior 

morosidade no curso de procedimentos disciplinares apuratórios no âmbito do Poder Executivo 

Federal. 

A importância da questão relaciona-se diretamente à legitimidade do estado, a qual, 

dentre outros fatores, se relaciona à capacidade de se coibir a prática de ilícitos por agentes 

públicos. Notadamente, no entanto, essa coibição apenas tem seu devido reconhecimento 

quando realizada em tempo razoável. 

A rigor, a celeridade processual caracteriza-se como fundamental, da perspectiva dos 

acusados, pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana e, da perspectiva da 

Administração, pela escassez de recursos e pelo aumento do poder dissuasório das sanções 

proporcionado pelo menor intervalo de tempo possível entre ilícito e seu sancionamento. 

A pesquisa analisou legislação e pesquisou na doutrina parâmetros para definição de 

razoável duração dos apuratórios. Verificou, no entanto, a não definição de parâmetros 

quantitativos para o estabelecimento do intervalo de tempo suficiente ao atendimento do 

referido princípio constitucional. 

Constatou, no entanto, que no ordenamento brasileiro, a exemplo do que se verifica em 

diversos outros países, a sanção de agentes públicos depende da condução de devido processo 

legal, que garanta contraditório e ampla defesa ao acusado. 

Diante da necessidade de adoção de rito adequado para o sancionamento, fez-se necessário o 

entendimento dos fatores associados a sua eventual morosidade para que se possam adotar 

medidas de mitigação. 

Nessa linha, o estudo analisou banco de dados do CGU-PAD, sistema informatizado 

mantido pela CGU, que registra procedimentos disciplinares, a fim de identificar esses fatores. 

A partir do emprego de metodologia estatística para tratamento dos dados, mais 

especificamente, pela análise de sobrevida dos processos, concluiu-se estarem relacionados ao 

lapso temporal dos apuratórios: 

• objetos específicos das apurações; 

• o número de acusados nas apurações; 

• a hierarquia da autoridade julgadora dos apuratórios; e 

• o intervalo de tempo entre a prática do ilícito e o início do apuratório. 
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Após a confirmação de que esses fatores se relacionam ao lapso temporal dos 

apuratórios, o estudo realizou benchmark com unidades do Poder Executivo federal de bom 

desempenho na condução de processos disciplinares confirmando verificando práticas adotadas 

de endereçariam tais fatores. 

Nessa linha, identificou como potenciais ações mitigadoras da morosidade dos 

apuratórios: 

• treinamento e orientação de comissões para apuração de assuntos específicos 

que geralmente implicam maior lapso temporal apuratório; 

• realização de juízos de admissibilidade que restrinjam a quantidade de acusados 

em apuratórios; 

• Delegação de competências de instauração e julgamento de apuratórios para 

autoridades de menor grau hierárquico; e 

• antecipação da produção probatório, seja pela rápida instauração de 

procedimento contraditório, seja pela realização de IPS, evitando seu 

distanciamento da ocorrência dos fatos irregulares. 
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ANEXO A - Termo de Referência 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Conformidade Ética  
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das Entrevistas 
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ANEXO D - Questionário de Pesquisa 

 
Entrevistadores: 
Nome do Entrevistado: 
Nome da Entidade: 
1 – Qual seu cargo, a data de ingresso na entidade e a data de ingresso no cargo atual?  
2- Pode informar sua idade, gênero de identificação, formação? 
3 – Pode falar um pouco sobre sua história nessa entidade e no cargo? 
4 – Pode contar sobre a história da estruturação da atividade correcional nessa entidade? 
5 - A unidade acompanha indicadores de temporalidade dos processos administrativos disciplinares – 
PAD? 
6 - Nos últimos anos houve alguma mudança significativa no tempo de apurações? Em caso positivo, 
a que se atribui a alteração? 
7 - A unidade tem alguma política de redução do número de acusados por procedimento, em 
especial no que diz respeito ao juízo de admissibilidade? 
8 - A unidade tem competência para instauração e julgamento de processos? Em quais situações? 
Quais as autoridades responsáveis pelos julgamentos? 
9 – Como são formadas as comissões apuratórias? Por servidores da corregedoria? Por comissão 
permanente? Como são selecionados os integrantes? 
10 – Em regra são conduzidos procedimentos investigativos antes da instauração do PAD? Há 
critérios para a instauração de procedimento investigativo? 
11 – Como são selecionados os procedimentos a serem instaurados primeiro? 
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ANEXO E - Categorização da análise de conteúdo das entrevistas 

 
 
 

 
 
 



99 

 

ANEXO F - Indicadores correcionais por Entidade 

 

 

Número 
de PADs 
Instaura

dos  
entre 

2015 e 
2019 

Número 
de PADs 
Instaura
dos em  

2019 

Número 
de 

Process
os Em 

curso há 
mais de 
2 anos 

PADs 
Concluí
dos em 

2019 

Pads 
concluíd

os em 
2019 

com ao 
menos 

uma 
apenaçã

o 

Índice 
de 

Celerida
de 

Índice 
de 

Celerida
de 

Paramet
rizado 

Índice 
de 

conden
ação 

Índice 
de 

Conden
ação 

Paramet
rizado 

  - Ministério da Economia  - 
Instituto Nacional do Seguro 
Social 

1006 218 56 165 82 0,26 0,98 0,50 0,55 

  - Ministério da Justiça e 
Segurança Pública  - Polícia 
Rodoviária Federal 

984 211 128 194 74 0,61 0,93 0,38 0,42 

  - Ministério da Justiça e 
Segurança Pública  - Polícia 
Federal 

710 127 119 133 70 0,94 0,89 0,53 0,58 

  - Ministério da Economia  - 
Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil 

420 92 166 77 56 1,80 0,77 0,73 0,81 

  - Ministério da Economia  - 
Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho 

199 11 38 29 13 3,45 0,55 0,45 0,50 

  - Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos  - Fundação 
Nacional do Índio 

176 47 92 46 4 1,96 0,75 0,09 0,10 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

167 39 43 23 5 1,10 0,86 0,22 0,24 

  - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 

272 52 98 15 8 1,88 0,76 0,53 0,59 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

144 15 7 25 10 0,47 0,95 0,40 0,44 

  - Ministério da 
Infraestrutura  - 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de 
Transportes 

139 32 76 13 2 2,38 0,69 0,15 0,17 

  - Ministério da Saúde  - 
Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde 

115 19 143 10 2 7,53 0,00 0,20 0,22 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia 

111 21 10 16 2 0,48 0,95 0,13 0,14 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade do 
Amazonas 

111 37 15 24 1 0,41 0,96 0,04 0,05 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de 
Pernambuco 

111 18 43 5 1 2,39 0,69 0,20 0,22 

  - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento  - 
Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária 

101 22 139 16 7 6,32 0,16 0,44 0,49 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade 
Federal de Viçosa 

101 7 1 5 2 0,14 0,99 0,40 0,44 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de São 
Paulo 

98 18 4 19 4 0,22 0,98 0,21 0,23 

  - Ministério da Saúde  - 
Fundação Nacional de Saúde 

95 10 65 20 3 6,50 0,14 0,15 0,17 
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  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal do 
Paraná 

95 25 25 10 1 1,00 0,88 0,10 0,11 

  - Ministério do Meio 
Ambiente  - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

90 16 39 18 9 2,44 0,68 0,50 0,56 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná 

90 20 5 21 9 0,25 0,98 0,43 0,48 

  - Ministério do 
Desenvolvimento Regional  - 
Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas 

86 7 52 10 1 7,43 0,01 0,10 0,11 

  - Ministério da 
Infraestrutura  - Agência 
Nacional de Aviação Civil 

71 11 11 20 10 1,00 0,88 0,50 0,56 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de 
Goiás 

66 9 13 9 3 1,44 0,82 0,33 0,37 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas 

65 10 10 6 2 1,00 0,88 0,33 0,37 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal da 
Paraíba 

65 15 17 10 5 1,13 0,86 0,50 0,56 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso 

64 25 75 25 7 3,00 0,61 0,28 0,31 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal 
Fluminense 

62 10 67 10 2 6,70 0,11 0,20 0,22 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do 
Sul 

60 11 7 12 4 0,64 0,93 0,33 0,37 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal do 
Ceará 

60 10 6 12 5 0,60 0,93 0,42 0,46 

  - Ministério da Defesa  - 
Comando da Aeronáutica 

59 7 7 7 3 1,00 0,88 0,43 0,48 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal do 
Espírito Santo 

58 16 17 12 2 1,06 0,87 0,17 0,19 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade de 
Brasília 

58 28 6 8 0 0,21 0,98 0,00 0,00 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo 

55 13 2 12 3 0,15 0,99 0,25 0,28 

  - Ministério da Defesa  - 
Hospital das Forças Armadas 

54 12 2 11 6 0,17 0,99 0,55 0,61 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará 

54 23 3 14 4 0,13 0,99 0,29 0,32 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade 
Federal do Maranhão 

53 11 13 4 1 1,18 0,85 0,25 0,28 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade 
Federal de Pelotas 

52 18 10 29 3 0,56 0,94 0,10 0,11 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro 

52 4 9 11 2 2,25 0,71 0,18 0,20 
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  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de 
Minas Gerais 

48 11 12 4 3 1,09 0,86 0,75 0,83 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Mato Grosso 

48 15 12 7 3 0,80 0,90 0,43 0,48 

  - Ministério da Saúde  - 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

46 9 5 11 4 0,56 0,94 0,36 0,40 

  - Ministério da Educação  - 
Fundação Universidade 
Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre 

46 1 2 11 5 2,00 0,74 0,45 0,51 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de 
Uberlândia 

45 12 11 7 2 0,92 0,89 0,29 0,32 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Nacional de 
Educação de Surdos 

41 12 1 8 0 0,08 1,00 0,00 0,00 

  - Ministério da 
Infraestrutura  - Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres 

40 8 6 8 2 0,75 0,91 0,25 0,28 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do 
Norte 

40 9 5 7 3 0,56 0,94 0,43 0,48 

  - Ministério da Educação  - 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais 

40 6 23 4 2 3,83 0,50 0,50 0,56 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa 
Catarina 

40 16 2 11 5 0,13 0,99 0,45 0,51 

  - Ministério da 
Infraestrutura 38 7 4 5 0 0,57 0,93 0,00 0,00 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo 

38 9 12 10 9 1,33 0,83 0,90 1,00 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Mato Grosso 
do Sul 

38 7 4 5 1 0,57 0,93 0,20 0,22 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe 

38 12 2 10 1 0,17 0,99 0,10 0,11 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Paraná 

37 7 4 10 3 0,57 0,93 0,30 0,33 

  - Ministério da Cidadania  - 
Secretaria Especial do 
Esporte 

37 6 15 8 2 2,50 0,68 0,25 0,28 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

35 8 13 6 4 1,63 0,79 0,67 0,74 

  - Ministério da Educação  - 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano 

34 2 2 7 1 1,00 0,88 0,14 0,16 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora 

33 13 4 6 3 0,31 0,97 0,50 0,56 
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  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia 

32 13 5 6 3 0,38 0,96 0,50 0,56 

  - Ministério da Economia  - 
Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia 

31 11 12 4 3 1,09 0,86 0,75 0,83 

  - Ministério da Educação  - 
Universidade Federal de 
Santa Maria 

30 6 7 8 3 1,17 0,85 0,38 0,42 

 


