
 

 

MEMORANDO-CIRCULAR/INSS/CORREGEDORIA GERAL N˚ 012 

Brasília-DF, 20 de setembro de 2010. 

Aos Superintendes Regionais, Gerentes Executivos e Gerentes de APS 

Assunto: Procedimentos a serem adotados pela área competente no encaminhamento de 

assuntos para exame no âmbito disciplinar 

Prezados Senhores, 

1. Considerando que o conhecimento de suposto descumprimento dos deveres e das proibições 

contidos nos artigos nºs 116 e 117, todos da Lei 8112/90, por servidores no exercício de suas 

funções ou a pretexto de exercê-la, implica por parte dos gestores, bem como às autoridades 

competentes (Corregedoria Geral e suas Regionais), apurá-las, em obediência ao disposto no 

art. 143 da mesma Lei,  

2. Considerando que o não cumprimento dos deveres supramencionados de forma reiterada 

poderá, ainda, caracterizar o descumprimento da proibição contida especificamente no inciso 

XV do artigo nº 117, que trata da desídia, que nada mais é que “a conduta continuada, 

repetitiva e reiterada por parte de servidor, marcada, de forma injustificada, pela ineficiência, 

desatenção, desinteresse, desleixo, indolência, descaso ou incúria no desempenho das 

atribuições do seu cargo”, como bem citado na Apostila de Texto da Douta Controladoria Geral 

da União;  

3. Considerando que para a caracterização do suposto descumprimento da proibição acima 

citada, a Corregedoria Geral da União ainda menciona que há de ser demonstrado ânimo 

subjetivo do agente, decorrente da possível postura imprudente, imperícia ou negligência do 

servidor, afetando a eficiência da própria administração, prejudicando a qualidade ou a 

quantidade do serviço prestado, de forma culposa, onde a intenção do agente é diminuir ou 

eliminar sua própria carga de trabalho, mitigando suas responsabilidade. 

4. Considerando que o devido exame no âmbito disciplinar, das possíveis práticas acima citadas, 

dar-se-á somente à luz de subsídios colhidos no setor onde as supostas infrações ocorreram ou 

com ele estão relacionados, através de apurações preliminares, realizadas pela área técnica 

competente; 

5. Considerando que para a apuração na modalidade de Processo Administrativo Disciplinar - 

PAD ou Sindicância, na forma disposta na Lei nº 8112/90, dos fatos tidos como de possível 

descumprimento dos artigos retro citados, necessário se faz que as demandas para as unidades 

de Corregedoria pelas áreas competentes atendam alguns procedimentos ou requisitos de 

admissibilidade, quando então a autoridade competente decidirá pelo arquivamento ou apuração 

dos fatos, orientamos:  

a) – que sejam elaborados dossiês individuais (Memorandos), relatando as apurações 

preliminares, apurações estas que consistem na coleta de dados, juntada de documentos 

relacionados a possível prática sistemática de não cumprimento integral das tarefas designadas, 



uso indevido ou a não utilização de sistemas coorporativos considerados obrigatórios para o 

desempenho das tarefas; 

b) – que o servidor seja instado a apresentar as devidas justificativas para os fatos narrados / 

apontados; 

c) – que seja consignada a análise da Chefia técnica, responsável, com a devida avaliação dos 

indícios de irregularidades praticadas pelo servidor e os dispositivos legais infringidos e 

relacionados aos fatos apontados, demonstrando a gravidade e suas implicações, os prejuízos 

para o serviço e tudo o mais que culmine na conclusão exigida, ou seja, a demonstração exata 

do fato considerado irregular (materialidade), nexo causal (fato irregular e a atitude do servidor) 

e responsável (autoria); 

6. Diante do exposto, recomendamos às Superintendências, bem como às Gerências Executivas, 

a necessidade premente de orientar as unidades de sua área de abrangência, que o 

encaminhamento dos processos às unidades de Corregedorias, na forma proposta, é de 

primordial importância para o alcance da eficiência e eficácia dos procedimentos 

administrativos disciplinares, com respeito ao devido processo legal, sem vícios ou nulidades, 

em obediência especial aos prazos estabelecidos na Lei, assim como ao Princípio da Economia 

Processual.  

7. Salientamos que os casos não encaminhados na forma proposta e recebidos em más 

condições - cópias de documentos sem autenticação/ilegíveis - serão devolvidos para a linha, 

com o fim de que sejam saneados.  

Atenciosamente, 

SILVIO GONÇALVES SEIXAS 

Corregedor Geral 

 


