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RESUMO 

A responsabilização dos servidores civis públicos é essencial para a integridade 

pública. Os procedimentos disciplinares promovem a descontinuação e a dissuasão dos delitos 

e a construção da imagem de integridade pública. O monitoramento desses procedimentos 

permite avaliar e aprimorar o sistema de correição e delinear estratégias de prevenção de 

infrações. O objetivo deste trabalho foi descrever a distribuição das sanções de processos 

administrativos disciplinares de servidores civis públicos federais no Brasil, discutir seu 

significado para as atividades de correição e contribuir para a compreensão de seus 

determinantes. O presente trabalho constou de três partes. A primeira parte selecionou 

aspectos legais relevantes. A segunda parte discutiu os processos administrativos disciplinares 

no contexto do monitoramento correicional. A terceira parte constou de análise quantitativa 

dos processos administrativos disciplinares instaurados entre 2008 a 2019, disponíveis no 

sistema CGU-PAD. O sistema correicional no Brasil apresenta elementos essenciais para a 

manutenção da integridade pública. O monitoramento e análise de banco de dados permite o 

conhecimento de fatores que influenciam tanto a transgressão, como a eficácia de sua coerção.   

 

Palavras-Chave: Processo Administrativo; Sanções Administrativas; Administração 

Pública. 
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ABSTRACT 

Accountability of civil servants is essential for public integrity. Disciplinary 

procedures promote the discontinuation and deterrence of crimes and improve society's 

perception of public integrity. Monitoring these procedures allows the assessment and 

improvement of the comptroller system and contributes to planning strategies for preventing 

misconducts. The purposes of this work were to describe the distribution of sanctions due to 

administrative disciplinary procedures involving Brazilian federal public servant, to discuss 

the importance of the monitoring comptroller activities and to contribute to the knowledge of 

sanction’s determinants. The present work consisted of three parts. The first part selected 

relevant legal aspects. The second part discussed administrative disciplinary procedures in the 

context of comptroller monitoring. The third part consisted of a quantitative analysis of 

administrative disciplinary procedures instituted between 2008 and 2019, available in the 

CGU-PAD system. The disciplinary system of the Brazilian public sector presents essential 

elements for the maintenance of public integrity. Database monitoring and analysis allows 

knowledge of factors influencing both the transgression and the effectiveness of its 

enforcement. 

 

Keywords: Administrative Process; Administrative Sanctions; Public Administration. 
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1- Introdução 

 

A integridade pública é um componente essencial para a governança, e indispensável 

para o desenvolvimento econômico e social. A conformidade do comportamento do servidor 

público com os preceitos éticos da administração pública é reconhecida como elemento de 

integridade púbica (OECD, 2017).  A integridade pública, a oferta de serviços confiáveis, a 

equidade, a imparcialidade, a justiça e a transparência compõem a credibilidade do poder 

público e a sua legitimidade perante os cidadãos, sem o que as políticas públicas não podem 

ter êxito (OECD, 2000; BUSTOS, 2021).   

A maioria dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD) organizou sistemas de controle interno, legislação específica, canais de 

denúncia, medidas de proteção para denunciantes (OECD, 2000).  

Os sistemas de controle interno monitoram, detectam e elaboram medidas preventivas 

com relação aos desvios de conduta do servidor. Todos os países membros da OECD 

estabeleceram procedimentos disciplinares para infrações cometidas pelo servidor público no 

exercício de suas funções. As atribuições de investigação, acusação e aplicação de sanção 

obedecem a diferentes ordenamentos de acordo com a legislação do país.   As sanções são 

estipuladas de acordo com a gravidade da infração. As sanções incluem a advertência para os 

delitos menos graves, punições de cunho monetário ou funcional, suspensão e a demissão para 

os ilícitos mais graves (OECD, 2000).   

Os procedimentos disciplinares e seus desfechos importam não apenas para a 

descontinuação do delito em curso, mas também para a dissuasão de novos ilícitos e para a 

construção da imagem de legalidade e moralidade do poder público perante a sociedade 

(JAIN, 2001; ABBINK; IRLENBUSCH; RENNER, 2002; DE GRAAF, 2007; JURAEV, 

2018; ZHANG; KIM, 2018; BARBABELA; PELLICER; WEGNER, 2021).  

O monitoramento dos processos disciplinares também interessa aos órgãos de controle 

como processo de análise da integridade da administração pública, da eficácia do próprio 

sistema de correição e das possibilidades de aprimoramento dos ritos e das estratégias de 

prevenção de infrações.  

O objetivo deste trabalho foi descrever a distribuição das sanções decorrentes de 

processos administrativos disciplinares de servidores civis públicos federais no Brasil, discutir 

seu significado para o monitoramento das atividades de correição e contribuir para a 

compreensão de seus determinantes. 
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O presente trabalho constou de três partes. A primeira parte selecionou aspectos legais 

relevantes para a análise dos resultados. A segunda parte discutiu os processos administrativos 

disciplinares no contexto do monitoramento correicional. A terceira parte constou de análise 

quantitativa dos dados referentes aos processos administrativos disciplinares instaurados entre 

2008 a 2019, disponíveis no sistema CGU-PAD. 

  

2- Aspectos legais 

 

2.1- Responsabilização de servidores públicos federais 

 

 

A delimitação legal do tema é essencial por vários aspectos. Um deles é o de 

transparência perante as expectativas da sociedade. Fornece orientação para a conduta do 

servidor público e para as ações da área de gestão de pessoas. Permite e embasa a 

normatização dos procedimentos de responsabilização do serviço público, e contribui para sua 

eficiência e eficácia, na medida que sua observância reduz a possibilidade de revisões e 

anulações dos processos.  A observação detalhada do arcabouço legal também importa para 

delimitar o significado dos resultados da atividade de correição e a comparabilidade de 

estudos da área.   

É importante delimitar a quem se refere o termo “servidor público” frente à 

diversidade tanto da estrutura organizacional como da tipologia de vinculação de pessoas e 

empresas com Estado. O rol de deveres e proibições alicerçam a conduta do servidor, os 

argumentos para a denúncia, a escolha do tipo de procedimento disciplinar e a gradação das 

sanções. Para o monitoramento e a comparação entre estudos do escopo disciplinar importa 

delimitar claramente variáveis como a especificidade do acusado (agente público, privado 

etc.), a infração analisada, a modalidade processual observada. É importante considerar a 

existência de critérios de admissibilidade e o direito ao contraditório e à ampla defesa 

asseguradas por lei. Disso resulta que nem todas as denúncias ensejam investigação, nem toda 

investigação se converte em instauração de processo administrativo, nem todo julgamento 

resulta em sanção. Embora a definição de índices que mensurem aspectos como a celeridade 

dos processos e os resultados de condenação sejam importantes, não é possível nem lícito 

estabelecer metas precisas e à priori para estes e outros assuntos envolvidos com a atividade 

disciplinar. Esses dilemas impactam as percepções sobre assuntos sensíveis como a 

impunidade e o nível de corrupção no setor público.  Essas considerações justificam a escolha 

dos enunciados que se seguem. 
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2.2- Definição de servidor público  

 

A figura do servidor público civil é prevista no Art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). O mesmo artigo estabelece os princípios 

norteadores da administração pública: “[...] legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência [...]”.  

O regime jurídico dos servidores públicos federais é disciplinado pela lei 8112/1990 

(Brasil, 1990).  A lei conceitua o servidor público civil federal.   

 

“Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 

das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 

 

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 

 

Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.” 

 

2.3- Deveres e proibições 

 

A lei 8112/1990 estabelece os deveres e proibições dos servidores, consoante os 

princípios constitucionais da administração pública, os vários aspectos da vida funcional, 

regulamenta os procedimentos disciplinares (sindicância e processos administrativos 

disciplinares) e o direito de defesa (Brasil, 1990).  

A lista de conduta do servidor público civil federal inclui comportamentos com 

diferentes potenciais lesivos para a administração pública. O espectro vai de deveres como 

a assiduidade, pontualidade, urbanidade no trato com as pessoas (Art. 116) a proibição de 

ilícitos como nepotismo, recebimento de propina, “valer-se do cargo para lograr proveito 

pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública” (Art. 117), (Brasil, 

1990).  
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2.4- Responsabilidade civil, penal e administrativa 

 

 O exercício da função pública cabe responsabilidade civil, penal e administrativa, 

nos termos da Lei 8112/90 (Brasil, 1990). A responsabilidade civil se refere ao prejuízo ao 

erário ou a terceiros, e prevê a obrigatoriedade de reparação. A responsabilidade penal se 

ocupa de crimes e contravenções. A responsabilidade administrativa se configura na 

infração de conduta no desempenho do cargo ou função. A Lei 8112/90 ainda prevê:  

“Art. 125.  As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo 

independentes entre si. 

 

Art. 126.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.” 

 

2.5-Penalidades 

 

As penalidades disciplinares levam em conta a natureza, a gravidade e o dano 

resultante da infração: advertência, suspensão, e os apenamentos mais graves de demissão, 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição 

de função comissionada. A suspenção pode ser convertida em multa a depender da 

conveniência do serviço (Brasil, 1990).     

A demissão se aplica a uma variedade de inadequações mais graves no desempenho 

habitual da função (desídia, abandono de cargo, inassiduidade habitual, incontinência pública 

e conduta escandalosa, insubordinação grave, ofensa física que não configure legítima defesa, 

quebra de sigilo, acumulação ilegal de cargos, participar de gerência ou administração não 

autorizados por lei, atuação indevida como procurador ou intermediário), crime contra a 

administração pública, improbidade administrativa, transgressões envolvendo dinheiro, 

pessoal ou recursos materiais públicos, receber propina, receber comissão, emprego ou pensão 

de estado estrangeiro, corrupção (Brasil, 1990).   

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ainda estipula (Art. 41) que 

a perda do cargo de servidor público só pode ocorrer em três situações: mediante processo 

administrativo, garantido a ampla defesa, por sentença judicial e por resultado de 

monitoramento de desempenho (BRASIL, 1988).   
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É digno de nota que a Lei 8112/90 não esclarece quais as condutas a serem 

consideradas sob o termo “corrupção” (Art. 132 inciso XI). Sobre isso comenta Teixeira 

(2020):  

“A rigor, como a Lei nº 8.112, de 11/12/90, considerou como ilícito disciplinar a 

corrupção de forma genérica, sem adjetivar as espécies passiva ou ativa, impõe 

interpretar que, à luz do Estatuto, também aqui se enquadra a conduta do 

servidor que, no exercício do seu cargo, corrompe ou tenta corromper outro 

servidor. 

Esta independência do enquadramento no art. 132, XI da Lei nº 8.112, de 

11/12/90, em relação à tipificação no art. 317 do CP (e ao enquadramento no art. 

132, I da Lei nº 8.112, de 11/12/90) também se reflete no fato de que o ilícito 

disciplinar em tela tem maior campo de incidência que o crime, de forma que 

pode ocorrer de um ato não preencher a tipicidade acima descrita do crime de 

corrupção passiva mas restar enquadrável no ilícito disciplinar de corrupção.” 

 

O Manual do Painel “Correição em dados” da CGU (BRASIL, 2020b) reserva o termo 

para a situação que se segue: 

 “Corrupção: este motivo agrega para casos em que a punição foi aplicada com 

base nos incisos LXI e IX , do artigo 43, da Lei n° 4.878/1965, nos incisos IX, XII 

e XVI do artigo 117 , da Lei n°8.112/1990, e incisos IV, X e XI, do artigo 132, da 

Lei n° 8.112/1990.”  

 

A Lei n° 4.878/1965 “dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários 

policiais civis da União e do Distrito Federal” (BRASIL, 1965), onde: 

 

Art. 43. São transgressões disciplinares:    

IX - receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos 

pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições 

que exerce; 

LXI - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que 

não tenha apoio em lei; 

 

Os incisos da Lei n° 8.112/1990 considerados como “corrupção” no Painel “Correição 

em dados” se referem à: “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
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detrimento da dignidade da função pública”, “receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições”, “utilizar pessoal ou recursos 

materiais da repartição em serviços ou atividades particulares”, “improbidade administrativa”, 

“lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional” , além do inciso XI do Art. 

132 onde consta apenas o termo “corrupção”. 

 

2.6- As denúncias 

 

 A denúncia e a representação de irregularidades também é dever do servidor, para o 

que conta com proteção legal, conforme Lei 8112/1990 (BRASIL, 1990, 2011):  

 

Art. 116 dispõe: 

“VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 

conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 

desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;(Redação 

dada pela Lei nº 12.527, de 2011) 

 

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela 

via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é 

formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.”  

 

  O Art. 126 define: 

“Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente 

por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 

desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à 

prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 

decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública”. 

 

Art. 144 esclarece que: 

Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configurar evidente infração 

disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.” 
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2.7- Processos disciplinares acusatórios 

 

O Art 143 da Lei n° 8.112, de 1990 estabelece a sindicância e o processo 

administrativo disciplinar (PAD) como os instrumentos de responsabilização do servidor civil 

federal no contexto de suas funções (Brasil, 1990): 

 

“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” 

 

O parágrafo 3° do Art. 143 também prevê a possibilidade da apuração ocorrer em 

órgão diverso do ocorrido, mediante solicitação da referida autoridade.  

 

Nesse mesmo sentido dispõe o Art. 11 da Lei nº 9.784/99 (BRASIL, 1999): 

 “A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que 

foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente 

admitidos.” 

 

Adicionalmente, a existência de conflito de interesse veta o envolvimento do servidor 

ou autoridade no processo em questão, Art. 18 da Lei nº 9.784/99 (BRASIL, 1999). 

A hierarquia da autoridade julgadora é determinada pela gravidade da punição 

(BRASIL, 2021a). O Decreto nº 10.768/2021 redefine: 

“I - ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, nas hipóteses de 

aplicação das penas de demissão, suspensão superior a trinta dias, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função 

de confiança; e 

 

II - ao Corregedor-Geral da União, nas hipóteses de aplicação das penas de 

suspensão de até trinta dias ou de advertência." 

    

A Sindicância Acusatória é aplicada para casos de menor gravidade, apenáveis com 

advertência e suspensão de até 30 dias, quando o Termo de Ajuste e Conduta (TAC) não é 

aplicável (BRASIL, 2018). Da sindicância pode resultar o arquivamento do processo, a 

advertência, a suspensão de até 30 (trinta) dias ou a instauração de processo disciplinar 
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(Brasil, 1990).   O Termo de Ajuste e Conduta (TAC) é uma estratégia de resolução 

consensual de conflito para infrações de menor gravidade, onde o interessado se compromete 

a reparar danos e ajustar suas condutas às normas vigentes, de acordo coma a Instrução 

Normativa 4/2020, (BRASIL, 2020a).    

O processo administrativo disciplinar (PAD) é instaurado por recomendação da 

sindicância, infrações de maior gravidade, passíveis de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, 

de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em 

comissão. As fases do PAD, definidas pelo Art. 151 da Lei 8112/1990, são: a instauração 

(tem início com a publicação da constituição da comissão), a fase de inquérito administrativo 

(que compreende as fases de instrução, defesa e relatório) e o julgamento.  

O julgamento do PAD “acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às 

provas dos autos”, conforme Art. 168 da Lei 8112/1990.  

O Art. 169 prevê a anulação total ou parcial do processo, quando a autoridade 

julgadora constatar vício processual insanável.   

O PAD poderá, ainda, sofrer revisão conforme dispõe o Art. 174 da Lei 8112/1990:   

“O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de 

ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar 

a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.” 

 

3-O monitoramento das atividades de correição e as sanções disciplinares 

 

O Sistema de Correição da esfera federal (SISCOR) é descentralizado, composto por 

um Órgão Central (“Controladoria-Geral da União, por meio da Corregedoria-Geral da 

União”) e unidades setoriais (“unidades de correição dos órgãos e das entidades que sejam 

responsáveis pelas atividades de correição”), (BRASIL, 2005, 2021a).   

A Controladoria Geral da União (CGU) como o órgão central de controle interno do 

Poder Executivo Federal é responsável por ações de auditoria pública, ouvidoria, correição, 

prevenção e combate à corrupção, supervisão técnica e orientação dos órgãos que compõem o 

Sistema de Controle Interno, o Sistema de Correição e o Sistema de Ouvidoria (BRASIL, 

2021b).  

A Controladoria-Geral da União gerencia o “Painel Correição em Dados”, disponível 

em: <http://paineis.cgu.gov.br/corregedorias/index.htm>. Disponibiliza dados conforme a 

política de dados abertos do Decreto n° 8.777 de 11/05/2016 (BRASIL, 2020b). Os dados 

referentes ao servidor público se referem ao poder executivo federal e compilam informações 
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do “Cadastro de Expulsões da Administração Pública Federal” (CEAF) e o "Sistema de 

Gestão de Processos Disciplinares” (CGU-PAD). O Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares - CGU-PAD foi instituído pela Portaria n° 1.043, de 24 de julho de 2007. Todas 

as unidades correicionais federais do país devem manter seus dados atualizados no sistema, 

que é monitorado pela CGU (BRASIL, 2007).  

O monitoramento de dados e estratégias para o aprimoramento da atividade 

correicional fazem parte do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM), (BRASIL, 

2020c). A coleta obrigatória e atualizada de dados padronizados permite avaliar o sistema 

correicional.   

Em 2020 a CGU avaliou o incremento da celeridade dos PAD (67,8% dos processos 

concluídos em 2020 foram instaurados há menos de dois anos), aplicação de 500 sanções 

expulsivas (67% delas por casos de corrupção), o baixo percentual de prescrições das 

penalidades aplicadas (12,1%), e o aumento expressivo da celebração de TACs (resultou na 

devolução de R$ 4.664.840,44 ao erário público), (BRASIL, 2021b).  

No âmbito do funcionalismo federal, entre 2004 e 2017, o número de processos 

administrativos aumentaram 1.400%, com maior incremento até 2010, e valores estáveis 

desde então. As cifras mais altas da região sudeste se destacam das demais regiões a partir de 

2008 (CUNHA et. al., 2020).  

As considerações sobre este tipo de análise devem incluir algumas premissas. O maior 

volume de instauração de PAD indica amadurecimento do sistema correicional. Também 

corrobora com a percepção de maiores índices de transgressões. Mas para fins de análise, não 

representa o real volume de ilícitos, nem sua tendência temporal.  

Não é possível estimar quantas são as irregularidades sobre as quais não se tem 

ciência, por não serem objetos de denúncia ou resultado de monitoramento. Nem toda 

denúncia configura “evidente infração disciplinar ou ilícito penal”.  Como já exposto, nem 

todos os casos são passíveis de instauração de PAD, o que é reservado para transgressões 

passíveis de apenamentos mais graves. Dentre esses, a perda de cargo também decorre de 

resultado de avaliação de desempenho e ainda por sentença judicial (BRASIL, 1988, 1990). 

Os PAD também são passíveis de revisão e anulamento. A celebração de TAC reduz o 

volume de processos disciplinares com vantagens para o sistema de correição e para os cofres 

públicos.  

Não sendo possível estimar com precisão o número de infrações disciplinares, resta à 

literatura compilar e propor indicadores de integridade geralmente compostos, e com 

parâmetros por vezes subjetivos.  A corrupção se destaca na literatura por englobar delitos 
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mais proeminentes e impactantes como lavagem de dinheiro, desfalques, tráfico de influência, 

suborno, nepotismo. Cabe lembrar a variabilidade da definição do termo “corrupção” entre os 

estudos e mesmo no mesmo país. Diversos indicadores são propostos para aferir o nível de 

corrupção, elaborados a partir de base de dados e entrevistas. Muitos deles são indicadores 

compostos, que agregam e padronizam diferentes fontes (WICKBERG, 2013; VELASCO, 

2019). Índice de Percepção de Corrupção (Transparência Internacional) e os Indicadores de 

Governança Mundial (Banco Mundial) são os mais usados (UNITED NATIONS, 2015).  A 

literatura discute sem êxito a definição de uma variável proxi para aferir o nível de corrupção. 

Como variável proxies sugere-se tamanho da economia informal, tempo gasto para completar 

processos administrativos, infraestrutura anticorrupção (UNITED NATIONS, 2015).   

No Brasil, a região sudeste abriga o maior contingente de servidores públicos, que 

perfaz 36,92% do total do Brasil. Por outro lado, é a região sudeste que tem a menor 

proporção entre número de processos e número de servidores (9,6%), sendo a média entre as 

regiões 11%. A maior razão entre número de processos e quantidade de servidores é da região 

norte (13,3%), (CUNHA et. al., 2020). 

A razão entre o número de processos e o de servidores é um índice de fácil 

mensuração e compreensão, além de comparável em relação às variáveis como tempo e local. 

Cabe salientar que não se pode supor que o desempenho das unidades de correição seja 

rigorosamente o mesmo e invariável no tempo. Os servidores também não são igualmente 

vulneráveis aos desvios de conduta, especialmente os mais graves. Isso decorre das condições 

individuais e contextuais, como descrevem os estudos da linha comportamental e os da teoria 

racional (ABBINK; IRLENBUSCH; RENNER, 2002; DE GRAAF, 2007; JURAEV, 2018). 

Sem outros dados, não é possível inferir se o índice de uma região é menor que o de outra 

porque possui melhores servidores, melhores programas de prevenção ou sistemas de 

correição mais ineficientes.  

O local da irregularidade é uma variável a se tratar criteriosamente em estudos com 

foco em aspectos gerais dos processos disciplinares, e que pretendem impactar o sistema de 

correição de forma abrangente.  Em todas as regiões brasileiras, os processos administrativos 

que investigaram servidores públicos federais de 2004 a 2017 se concentraram nos ministérios 

da justiça, educação e economia (CUNHA et. al., 2020). As peculiaridades dos órgãos onde 

ocorrem e se apuram as irregularidades disciplinares contribuem para a desigual distribuição 

de processos administrativos. Dentre outros, a natureza das funções, a estrutura 

organizacional, o grau de autonomia e de independência, o valor midiático do caso e 

transparência dos processos podem influir no êxito dos trabalhos de auditoria e 
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monitoramento, na probabilidade de ocorrências, na possibilidade de denúncias, no 

desempenho da atividade correicional. Esse rol de detalhamentos pode dificultar a 

identificação e a percepção de impacto de elementos mais gerais e difusos.  

O número de casos que resultaram em expulsões de servidores federais subiu cerca de 

100%, no período entre 2003 e 2017 (CUNHA et. al., 2020). O incremento dos registros de 

PAD e das punições resultantes reduzem a percepção de impunidade. Isso é importante 

porque a probabilidade de denúncia e punição desmotiva o comportamento desviante. Mas 

como já foi exposto, nem todos os PAD devem necessariamente evoluir para indicação de 

sanção. De fato, não deve ser de outra forma, à luz da equidade e independência que devem 

pautar a decisão da instância julgadora e do direito à ampla defesa e contraditório.  Observa-

se, por exemplo, que o número de processos instaurados e de processos que resultam em pena 

de expulsão são covariantes no tempo, mas não ao longo de toda a série histórica de 2004 a 

2017 (CUNHA et. al., 2020). Esse perfil não descreve necessariamente flutuações da eficácia 

no sistema de integridade pública.   

 

 

4- Análise quantitativa dos processos administrativos disciplinares instaurados 

entre 2008 e 2019.   

 

Para esta análise usou-se os dados do sistema CGU-PAD, sobre processos 

administrativos disciplinares, no âmbito do Poder Executivo Federal, instaurados entre 1° de 

janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019 e atualizados até 12 de outubro de 2020.    O 

Banco de dados compreendeu 26.474 registros de PAD, após exclusão de 15 registros por 

inconsistência.  

A variáveis da análise foram:   

 maior penalidade aplicada: advertência, suspensão, demissão 

 experiência do presidente da comissão: ≤ 2 processos, >2 processos 

 nível hierárquico da autoridade julgadora: autoridade do órgão/ entidade; ministro de 

estado 

 intervalo de tempo entre irregularidade e instauração (dias)  

 tempo médio entre ciência e instauração de processo (dias) 

 tempo de processo (dias) 

 número de acusados por processo: ≤ 1, > 1, 
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 número de assuntos por processo: =1, > 1, 

 tipos de assuntos 

 

A partir dos dados foram construídos os gráficos e tabelas e realizada a análise 

quantitativa, que compreendeu a distribuição de frequências, análise bivariada e teste de χ 
2
.
   

 

 

 

 

Figura 1. Fase detalhada dos processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados entre 2008-2019. 

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020. 

 

Dentre os processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados entre 2008 e 

2019, 83% foram concluídos, e maioria destes na situação de “processo julgado” (figura 1). 

Dentre os processos concluídos a situação de “processo julgado” perfaz 75% do total de 

instaurados, com percentuais mínimos de processos anulados (3%) e de processos que 

passaram por reconsideração ou revisão (5%). A baixa incidência de processos anulados, sob 

reconsideração ou revisão não indica falta de acesso ou equidade dos processos, uma vez que 

o contraditório e a ampla defesa são garantidos por lei. Soma-se o fato que o estudo sobre a 

corrupção na América Latina apontou o Brasil como o país onde os cidadãos têm a melhor 

percepção sobre a eficácia do combate à corrupção (PAVÃO, 2019).  
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Figura 2. Distribuição da maior pena dentre os processos administrativos disciplinares, instaurados entre 

2008-2019 e concluídos.  

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020   

 

 

 

A maioria dos PAD instaurados entre 2008-2019 e concluídos não resultou em 

imposição de sansões (68%), (figura 2). Dentre as sanções, a demissão foi a mais frequente 

(16% dos casos), seguida por suspensão (11%) e advertência (5%). Os baixos percentuais de 

advertência e suspensão se devem ao fato que a instauração de PAD é reservada para 

infrações mais graves, passíveis de suspenção maior que 30 dias, demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo. As demissões foram aplicadas para 

3.594 PAD (16%).  

Embora estes dados possam ser interpretados como impunidade, deve-se considerar 

que o principal desfecho de um processo é a justiça, para o que concorrem a presunção de 

inocência e o direito à ampla defesa e ao contraditório. A Secção de Integridade Pública 

(Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América) reportou ao Congresso norte-

americano o registro de 738 processos de crimes contra a integridade pública envolvendo 

servidores federais em 2019, com condenação em 40% destes (UNITED STATES, 2019). No 

caso norte americano, trata-se de casos de corrupção (principalmente suborno) e crimes 

eleitorais, sendo difícil a comparação com nossos dados pelo não pareamento dos assuntos, 

dentre outros.  
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Figura 3. Processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados entre 2008-2019 e julgados, segundo 

aplicação de sanção 

               Fonte: CGU-PAD, dados os atualizados até 12 outubro de 2020 

              1-excluídos 2.965 casos sem informação e 7 casos julgados pelo Presidente da República (3 demissõese e 4 

casos sem apenamento) 

             * Teste χ2, p = 0,02 

             ** Teste χ2, p = 0,0000 

             Significância p < 0,05 

 

Ao se considerar apenas os PAD instaurados entre 2008-2019 cuja situação final 

consta como “julgado”, excluídos os casos de anulação, revisão e reconsideração, temos 

19.931 registros (figura 3). 

Dentre os 19.931 PAD o percentual de aplicação de sanções foi cerca de 30%. As 

frequências dos casos onde houve sanção e os que não resultaram em nenhuma sanção foram 

similares tanto com relação à “experiência do presidente da comissão” e quanto pelo “número 

de acusados por PAD”. Não obstante, o teste χ2 para a variável “experiência do presidente da 

comissão” alcançou significância estatística (p = 0,02). 

Dentre esses 19.931 registros, não há informação sobre o “nível da hierarquia da 

autoridade julgadora” em 2.965 casos, e em apenas 7 PAD a autoridade julgadora foi o 

Presidente da República, sendo a análise feita com 16.959 registros (figura 3). Dentre esses 

PAD o percentual de aplicação de sanções foi de 30%. Os PAD julgados por ministro de 

estado obteve expressivo percentual de sanções (72%) em relação ao percentual de sanções 

aplicados pela autoridade do órgão (22%), com teste χ2 significativo (p=0,0000).  

n % n % n %

experiência do presidente da comissão*

≤ 2 processos 2.019 30% 4.733 70% 6.752 100%

>2 processos 4.151 31% 9.028 69% 13.179 100%

total 6.170 31% 13.761 69% 19.931 100%

autoridade julgadora**

autoridade do órgão/entidade 3.231 22% 11.200 78% 14.431 100%

ministro de estado 1812 72% 716 28% 2.528 100%

total1 5.043 30% 11.916 70% 16.959 100%

nímero de acusados por PAD

≤ 1 acusado 4.660 31% 10.362 69% 15.022 100%

> 1 acusado 1.510 31% 3.399 69% 4.909 100%

total 6.170 31% 13.761 69% 19.931 100%

aplicação de sanção

sim não total
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O número de acusados não interferir coma frequência de sanções pode indicar o efeito 

do direito à ampla defesa e contraditório. Não causa estranheza que a experiência do 

presidente da comissão e o nível da hierarquia da autoridade julgadora influenciem a 

distribuição de sanções. A experiência do presidente da comissão contribui para investigação 

diligente. Os casos não julgados pela autoridade do órgão onde ocorreu o fato e remetidos 

para julgamento por autoridade de nível hierárquico superior podem indicar infrações mais 

graves, cabíveis de demissão, ou de maior visibilidade, o que dificulta o êxito da defesa.   

 

 

Figura 4. Processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados entre 2008-2019 e julgados, segundo maior 

pena e hierarquia da autoridade julgadora. 

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020. 

1- excluídos 2.965 casos sem informação e 7 casos julgados pelo Presidente da República (3 demissões e 4 casos 
sem apenamento) 

 

A figura 4 adiciona elementos à análise do sancionamento em relação ao nível da 

hierarquia da autoridade julgadora. O julgamento por ministro de estado resulta em maior 

percentual de sanções e dentre elas a mais severa (demissão), ao contrário do que se observou 

nos casos julgados por autoridade do local dos fatos. Isso corrobora a hipótese dos casos 

julgados por ministro de estado serem de maior gravidade.  
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Figura 5. Gráfico box-plot dos processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados entre 2008-2019 e 

julgados, segundo apenamento, intervalo de tempo entre irregularidade e instauração e tempo de processo. 

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020 

 

  

A análise bivariada exibe diferença entre ter ou não sanção e intervalo de tempo entre 

irregularidade e instauração (figura 5). Esse intervalo de tempo (dias) nos PAD sem sanção 

exibe média, mediana, intervalo interquartil e dispersão pouco maiores que os PAD que 

aplicam sanção. Esses parâmetros são equivalentes nos tempos de processo (dias) de PAD 

com e sem aplicação de sanção (figura 5).  Uma explicação para esses achados pode se dever 

ao perecimento das provas antes da instauração do processo, o que dilata o tempo de inquérito 

e reduz as chances de sancionamento. Medida salutar para esse aspecto é o Decreto 
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10.153/2019, que “dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos denunciantes de 

ilícitos e de irregularidades praticados contra a administração pública federal direta e indireta” 

(BRASIL 2019). Tal decreto acrescenta proteção legal ao já disposto pela lei 8119/90.  

 

 

Figura 6. Fase detalhada dos processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados entre 2015-2019 e 

concluídos. 

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020. 

 

 

 

A partir de 2013 o sistema CGU-PAD passa a armazenar dados do assunto dos 

processos administrativos disciplinares. Os PAD concluídos e cuja instauração ocorreu  entre 

2015 e 2019 somam 6.541 registros (figura 6).  Observou-se que para esse período os 

processos “julgados” continuam com os maiores percentuais (90%). Para a análise da variável 

“assunto” foram compilados os dados de PAD instaurados entre 2015 e 2019 e concluídos, 

cuja fase de processo foi “julgado”, num total de 5.874 PAD.  

  

 
 
Figura 7. Processos administrativos disciplinares (PAD), instaurados entre 2015-2019 e  

julgados, segundo maior pena, tempo médio entre ciência e instauração. 

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020 
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A figura 7 mostra dados de PAD instaurados entre 2015-2019 e julgados, segundo 

maior pena e tempo médio entre ciência e instauração de processo (dias). O maior percentual 

de PAD não resultou em pena (66%). Dentre as penas, a mais frequente foi a demissão (18%). 

Já os tempos médios entre ciência da irregularidade e instauração do processo foram mais 

dilatados para os PAD sem sanção (451 dias) e para os que resultaram em demissão (511 

dias). Como já mencionado, os PAD sem apenação são os que podem envolver o perecimento 

de provas, o que pode ocorrer mesmo antes da ciência dos fatos e daí a dilatação do tempo 

aferido.  Dentre os casos com aplicação de sanções, são os casos mais graves, passíveis de 

demissão, que cursam com maior tempo entre ciência e instauração.  Isso pode ter relação 

com o fato desses PAD imporem maior constrangimento para o denunciante.  

 

 

    Figura 8. Processos administrativos disciplinares (PAD), instaurados entre 2015-2019 

   e julgados, segundo apenamento e quantidade de assunto por processo.   

   Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020. 
 

A figura 8 mostra os PAD instaurados entre 2015-2019 e julgados, segundo 

apenamento e quantidade de assunto por processo, com o total de 5.874 processos.  O maior 

volume de PAD envolve apenas um assunto, independente do número de acusados (4.619 

PAD, 78% do total), (figura 9). O PAD sem apenamento são o maior volume tanto entre os 

que apuram apenas um assunto (66%) quanto entre os que lidam com mais de um assunto 

(66%), (figura 9). Portanto a falta de sanção se deve a outros fatores que não o volume de 

assuntos, como também não se deve ao número de acusados como já discutido.  
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  Figura 9. Processos administrativos disciplinares (PAD), instaurados entre 2015-2019 e julgados, 

segundo aplicação de sanção e assunto do processo.  

Fonte: CGU-PAD, dados atualizados até 12 outubro de 2020 

1- excluídos 3 PAD por falta de classificação 
 

A figura 9 mostra a distribuição de PAD segundo aplicação de pena e assunto, em 

ordem decrescente dos percentuais de presença de sanção. Ressalta a disparidade de 

sancionamento de acordo com o assunto. Os assuntos sobre irregularidades e erros em normas 

e regulamentos, e concessão irregular de benefícios são os temas mais frequentes.  Os temas 

“favorecimento próprio ou de terceiros”, “concessão irregular de benefícios, licenças ou 

autorizações”, “desproporção entre patrimônio e renda” e “assédio sexual” resultam em cerca 

de 50% de sanção, acima da média dos PAD.  

 Análise dos assuntos interessa quanto elemento para formulação de estratégias de 

prevenção, estímulo às denúncias, aprimoramento da investigação. O levantamento do padrão 

de associação de assuntos pode contribuir para detecção de “eventos sentinelas”. Se um 
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servidor não é assíduo, por exemplo, esse comportamento pode indicar a probabilidade maior 

do indivíduo cometer erros de cumprimento de normas. O assédio moral pode ser infração 

mais frequente entre os acusados de assédio sexual e assim por diante. Com estas informações 

é possível delinear ações de prevenção e monitoramento.  

O estudo de sanções por assunto contribui para a tipologia das transgressões. Com a 

análise dos crimes de suborno em 2020, o sistema judiciário norte-americano identificou 

como mais frequente transgressor, homens, brancos ou   negros, ao redor dos 50 anos, 

cidadãos americanos, sem antecedentes criminais ou com antecedentes leves, envolvimento 

de valores relativamente baixos (UNITED STATES, 2021).    

 

 Os elementos aqui discutidos contribuem para delinear o panorama da 

responsabilização dos servidores civis públicos da esfera federal. A administração pública e 

seus servidores são objetos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(BRASIL, 1988). Mais especificamente, os servidores públicos civis da União, das autarquias 

e das fundações públicas federais seguem legislação específica, o que inclui a 

responsabilidade civil, penal e administrativa de seus atos na função pública (BRASIL, 1990). 

Os instrumentos e os regramentos para apurar a responsabilidade civil desses servidores 

remontam a 1990, o que fornece três décadas de experiência para análise (BRASIL, 1990). 

Em que pese a evolução do arcabouço legal e institucional de correição, a sindicância e o 

processo administrativo disciplinar (PAD) se mantêm como instrumentos disciplinares do 

poder executivo federal, o que permite a comparabilidade dos resultados (BRASIL, 1990, 

1999, 2005, 2007, 2019, 2020a, 2020b).  

A Controladoria-Geral da União (CGU) também evoluiu do ponto de vista 

organizacional, e atualmente segue o disposto no Decreto 9.681/2019, e agrega as ações de 

“auditoria pública, ouvidoria, correição, prevenção e combate à corrupção” (BRASIL 2021b). 

A CGU, órgão de controle interno do Governo Federal, coordena unidades de correição 

descentralizadas nos órgãos e entidades, o que contribui para a observância das normatizações 

dos processos. A manutenção do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD é 

importante instrumento para a uniformização e para o monitoramento das ações disciplinares 

(BRASIL, 2007).  O “Painel Correição em Dados”, também gerido pela CGU, responde à 

política de dados abertos e confere transparência para as ações de responsabilização dos 

servidores federais (BRASIL, 2020b).  

Essas disposições permitiram a presente análise. Durante o período entre 2008 e 2019 

foram instaurados 26.474 processos administrativos disciplinares (PAD), a maioria já 
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concluído (83%), e com baixos percentuais de processos anulados, ou submetidos à 

reconsideração ou revisão. Chama a atenção que a maioria dos PAD instaurados e concluídos 

não resultarem em sanções (68%), e dentre elas a mais frequente foi a mais grave (16% dos 

PAD resultaram em demissões). Podem contribuir para esses percentuais a presunção de 

inocência e o direito à ampla defesa e ao contraditório, que são garantias legais dos acusados e 

condições do estado democrático de direito. Perecimento de provas e outros elementos podem 

ser elencados.  

Digno de nota foram as variáveis “experiência do presidente da comissão” e “nível da 

hierarquia da autoridade julgadora” terem influência estatisticamente significativa no 

desfecho ter ou não sanção. Além do já discutido anteriormente, são achados interessantes 

para avaliações posteriores.  O intervalo de tempo (dias) entre a ocorrência de irregularidade e 

a instauração do processo dentre os PAD sem sanção tendem a ser maiores que dentre os PAD 

que resultam em sanção. Aprimoramentos cabíveis no processo de correição são os que 

encurtam o tempo entre irregularidade e ciência do fato, dentre outros.  

A análise do desfecho de sanção disciplinar em relação ao assunto investigado enseja 

questionamentos interessantes. Essa análise é favorecida pelo sistema CGU-PAD, que a partir 

de 2013 inclui dados em relação ao assunto dos processos administrativos disciplinares. O 

sistema registrou 5.874 PAD instaurados entre 2015 e 2019, já concluídos e cuja fase de 

processo foi “julgado”. Dentre esses PAD o maior percentual também foi de não aplicação de 

sanções (66%), tanto para os processos que investigaram apenas um assunto quanto para os 

que investigaram mais de um assunto. O percentual de apenamentos se distribuiu 

desigualmente entre os PAD que diferem quanto ao assunto. Essa observação sugere a 

possibilidade da variável “assunto” ser considerada em ações de prevenção, monitoramento, e 

treinamento e aprimoramento dos procedimentos.  

A atividade correicional demanda avaliação e aprimoramento constantes. Estudos que 

considerem os detalhamentos aqui discutidos podem contribuir para o conhecimento e para a 

eficácia dessa atividade.  
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5- Considerações finais 

O sistema correicional no Brasil apresenta elementos essenciais para a manutenção da 

integridade pública e sua visibilidade perante a sociedade, como arcabouço legal, estrutura 

organizacional, planejamento, gestão de dados e transparência.  

O monitoramento das atividades disciplinares é essencial para o aprimoramento dos 

procedimentos. A construção de indicadores de desempenho é um importante pilar desse 

monitoramento, mas não prescinde de criteriosa avaliação de seu significado.  

A manutenção a análise de banco de dados atualizados e padronizados permite o 

conhecimento de fatores que influenciam tanto a transgressão, como a eficácia de sua coerção.   
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