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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 565/2019/COPIS/DICOR/CRG

PROCESSO Nº 00190.103002/2019-88
INTERESSADO: COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DE INTEGRIDADE DO SISCOR
1. ASSUNTO
1.1. Centralização do juízo de admissibilidade de denúncias e representações na Unidade
Correcional.
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
2.1. Trata-se de consulta in abstracto quanto à necessidade e oportunidade de concentração da
atividade de juízo de admissibilidade, em matéria correcional, no âmbito de uma única unidade
correcional no corpo hierárquico de órgão ou entidade da administração pública.
3. ANÁLISE
3.1. Inicialmente, é preciso analisar no que consiste o juízo de admissibilidade e sua função
dentro das atividades relacionadas à matéria correcional.
3.2. Conforme o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da
União:

(...) juízo de admissibilidade constitui-se em uma espécie de análise prévia da notícia de
irregularidade funcional, cumprindo-se assim o que determina o mencionado art. 143 quanto ao
dever de apurar, sem que, para isso, a autoridade competente precise instaurar açodadamente a sede
disciplinar propriamente dita, com o risco de descumprir princípios muito caros à Administração
Pública, como os da eficiência e economicidade.

3.3. A essa análise prévia da notícia de irregularidade exigida de forma indireta pela Lei nº
8.112/90, e à subsequente decisão adotada pela autoridade competente, denomina-se juízo de
admissibilidade, conceituado pela IN CGU nº 14/2018 da seguinte forma: 

Art. 9º O juízo de admissibilidade é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente
decide, de forma fundamentada, pelo arquivamento ou instauração de procedimento correcional,
conforme previsto nos arts. 5° e 6° desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Caso sejam identificados indícios de irregularidade com repercussão não
correcional, a matéria deverá ser encaminhada à autoridade competente para a respectiva apuração,
independentemente da decisão adotada no juízo de admissibilidade.

3.4. Tal medida atende à necessidade de observância de princípios da administração pública, tais
como a economicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, dentre outros.
3.5. Também nesse sentido prevê o Enunciado CGU nº 4, de 4 de maio de 2011:  

PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO. A Administração Pública pode, motivadamente, deixar de
deflagrar procedimento disciplinar, caso verifique a ocorrência de prescrição antes da sua
instauração, devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela instauração em cada
caso. Enunciado CGU nº 4, publicado no DOU de 5/5/11, seção 1, página 22 

3.6. Assim, a realização do juízo de admissibilidade evita que sejam instaurados processos
correcionais indevidamente ou sem uma adequada delimitação inicial da materialidade (fato supostamente
irregular) e autoria (eventual autor do fato). Patente, portanto, a importância do juízo de admissibilidade
para o bom andamento dos processos correcionais e para garantia de que serão concluídos com êxito.
3.7. Nesse sentido, cumpre destacar que o Ofício-circular CGU n° 224/2015 (documento SEI
1089204, anexo) recomenda a centralização das atividades de PAR e PAD na unidade correcional,
destacando os benefícios desse arranjo organizacional. Na mesma linha, uma vez  que o juízo de PAD e
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PAR seja feito por um mesmo órgão (ou conjunto de servidores), igualmente se otimizam os ganhos em
eficiência na realização da atividade, além dos consequentes ganhos oriundos da especialização dos
servidores atuantes.
3.8. Em consequência, compreende-se a importância de que os juízos de admissibilidade sejam
uma atividade desempenhada por pessoal qualificado especificamente em matéria correcional, o que
garante o correto posicionamento quanto ao poder-dever de apuração das irregularidades na administração
pública, e que esteja lotado em unidade com autonomia e distanciamento suficientes, garantindo que a
decisão sobre instauração ou não de processos correcionais seja feita de forma isenta, eficiente e
tempestiva.
3.9. Da mesma forma, a centralização do juízo de admissibilidade diminui o risco de decisões
contraditórias (por exemplo, ao se deflagrar um PAR, mas não se instaurar o respectivo PAD relativamente
aos mesmos fatos) e proporciona ganhos em produtividade, já que é feita uma única análise para o mesmo
conjunto de informações.
3.10. Outra vantagem é a realização de uma análise integral sobre os mesmos fatos,
proporcionando uma visão mais ampla sobre o conjunto dos fatos apurados, o que permite detecção de
padrões e conexões apenas perceptíveis quando analisados em conjunto. 
3.11. Em contrapartida, a pulverização do juízo de admissibilidade em vários setores de uma
mesma organização institucional impõe dificuldades de controle das informações pelos gestores e chefia
da unidade correcional, além de aumento do tempo demandado para que a análise procedida seja apreciada
pela autoridade responsável pela instauração do processo ou procedimento.
3.12. Por fim, cabe destacar que a Controladoria-Geral da União, em conformidade com as ideias
apresentadas,  adota, em sua estrutura, a mesma lógica de centralização dos juízos de admissibilidade em
sua unidade de correição, conforme estabelecido pelo Decreto 9.681/2019. Assim, tem-se a Coordenação-
Geral de Admissibilidade Correcional, inserida dentro da estrutura da Diretoria-Geral de Gestão do Siscor,
como área responsável pela análise preliminar e emissão de juízo de admissibilidade de todas as
denúncias, representações e outras notícias de irregularidades.
4. CONCLUSÃO
4.1. Por todo exposto, s.m.j., é decorrência lógica que os melhores resultados, no que tange à
realização de juízo de admissibilidade na atividade correcional, são obtidos quando essa atividade está
concentrada em uma unidade correcional única e vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão ou
entidade da administração pública, sendo recomendável que órgãos e entidades da administração pública
adotem, tanto quanto possível, estruturas organizacionais que viabilizem tal distribuição de atividades.
4.2. À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CAROLYNE CAMPOS DA SILVA, Auditora Federal de Finanças
e Controle, em 26/04/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.
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