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Eixo Responsabilização

Painel II - Juízo de Admissibilidade

FABRÍCIO COLOMBO



PROBLEMATIZAÇÃO

*    O QUE É JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ? 

*   QUAL SUA FINALIDADE?

*   QUAL A NATUREZA JURÍDICA?

*   É OBRIGATÓRIO E NECESSÁRIO?



PROBLEMATIZAÇÃO

*  COMO PROCEDER? QUAIS FERRAMENTAS PROCEDIMENTAIS?

*  QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS SE NÃO EXECUTADO 

CORRETAMENTE?  

*  ESTÁ AFETO A QUAIS TIPOS PROCESSUAIS?



MARCO REGULATÓRIO PRINCIPAL

*  UNIÃO :   – Lei nº 8112/90 -art.143 (dever de apuração)

- Lei nº 12846/13   (Lei Anticorrupção)

- Decreto nº 8420/15 (regulamentação)

- IN CGU 14/18 (instrumentos) e IN CGU 08/20 (IPS)

*  Estado de GO:   - Lei Estadual n. 20.756/2020 – art. 212 (dever de apuração) e art. 

213 (prevendo a API -apuração preliminar)

- Lei Ordinária n° 18.672 / 2014, e Decreto nº 9.573 / 2019 -art. 

4º (PPI em PAR)                                   

Obs: Estado de GO não possui, ainda, regulamentação infralegal norteadora de 

Investigações preliminares  (API no Disciplinar e PPI no PAR)



CONCEITUALIZAÇÃO DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

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 nas leis de regência.

IN CGU nº 14/2018 - art. 9



CONCEITUALIZAÇÃO DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

Doutrina:

No juízo de admissibilidade do processo administrativo disciplinar devem ser

empregados pela Autoridade administrativa competente critérios aprofundados e

detalhados de análise do contexto fático, para cotejá-los com os possíveis

documentos e provas que o instruem, objetivando que se evite a instauração de

processos com falta de objeto, onde a representação ou denúncia que deram

causa aos mesmos são flagrantemente improcedentes ou inoportunas.

Nas hipóteses de mera suspeita da prática de delito penal ou infração

disciplinar, a Administração Pública – com esteio nos princípios publicísticos da

autotutela, do poder-dever e da indisponibilidade do interesse público – deverá

aprofundar o desvendamento de tais suspeitas por meio de acauteladoras

investigações preliminares, de cunho meramente Inquisitoriais.



CONCEITUALIZAÇÃO DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

* FASE PROCEDIMENTAL PREPARATÓRIA QUE PRECEDE A 

APURAÇÃO  PROPRIAMENTE DITA

*ESTÁ AFETA A DECISÃO DE DEFLAGRAR OU NÃO 

APURAÇÃO

*POSSUI INSTRUMENTOS HÁBEIS E PRÓPRIOS



CONCEITUALIZAÇÃO DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

O juízo de admissibilidade não é relevante apenas para definir se uma

determinada situação deve ou não ser objeto de algum tipo de procedimento de

cunho sancionatório. Ele também é importante para delimitar os fatos que

serão apurados, a melhor estratégia para enfrentá-los, o perfil da comissão

a ser designada, bem como a eventual interação com outros

procedimentos (PAD x PAR – PAD x Ação Penal – PAR x Ação de

Improbidade).



CONCEITUALIZAÇÃO DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

O juízo de admissibilidade é uma das ferramentas mais

importantes para o aperfeiçoamento da atividade correicional.

Dele dependem – em boa parte – a eficácia, a eficiência e

celeridade dos procedimentos disciplinares.



CONCEITUALIZAÇÃO DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

Caso adequadamente realizado, o juízo de admissibilidade

pode ajudar a Administração:

❖ a não instaurar procedimentos desnecessários;

❖ a economizar recursos públicos (custo de processo);

❖ a reduzir a demora das apurações; 

❖ a evitar exposição e desgastes desnecessários com os

servidores e/ou pessoas jurídicas investigadas, e;

❖ a evitar sujeitar a autoridade instauradora ao crime de 

abuso de autoridade.



ESTRUTURANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A preocupação com a repercussão do juízo de admissibilidade é

tão significativa que várias Seccionais destacam um setor do seu

organograma para atuar apenas nessa etapa, subsidiando a

autoridade instauradora.

Exemplos: NUAIS e SICAIs



ELEMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

❖ Indícios de materialidade;

❖ Potencial ilícito disciplinar;

❖ Servidores envolvidos;

❖ Conduta de cada servidor;

❖ Providências administrativas adotadas;

❖ Órgão que deve conduzir eventual apuração;

❖ Prescrição;

❖ Análise sobre o cabimento de TAC;

❖ Grau de prioridade do caso.



ELEMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Indícios de materialidade

* o fato a ser apurado realmente é um fato ilícito disciplinar?

*Por que se entende que o fato é ilícito?

*É um fato isolado? É mais de um fato?

* Esses fatos ilícitos são conexos entre si ou não?

* O escopo de apuração do PAD/PAR está bem delimitado?.



ELEMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Indícios de autoria

* Quem a princípio cometeu o ato considerado ilícito? 

* É um único servidor ou mais de um? 

* É uma única PJ ou mais de uma?

* É possível fazer um nexo causal entre o suposto ato ilícito e a irregularidade 

sob apuração?



ELEMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Competência

* A autoridade que está analisando tem competência para instaurar oP 

AD/PAR?

* De quem é a competência? 

*  Sobre a autoridade pesa algum impedimento ou  suspeição?



ELEMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Procedimento

* Qual o procedimento mais adequado a ser instaurado? Punitivo? Investigativo? 

* Quais as vantagens e desvantagens em se instaurar o procedimento escolhido?



ELEMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estratégia de apuração

*  Qual a melhor forma de apuração? Um único PAD/PAR? Vários PADs/PARs? 

*  Se mais de um, quantos serão instaurados? 

*  Quais as vantagens e desvantagens dessa escolha?

*  Possibilidade de Ajustamento de Conduta



Instrumentos de investigação para subsidiar o

juízo de admissibilidade

Procedimentos Disciplinares Investigativos :

*  Investigação Preliminar (PPI- Procedimento Preliminar Investigatório - PAR)

*  Investigação Preliminar (API- Apuração Preliminar Investigatória – PAD)

*  Sindicância investigativa 

*  Sindicância Patrimonial 

Observação: Os procedimentos investigativos podem ser regulamentados 

internamente pelos órgãos e entidades.



Instrumentos do Juízo de Admissibilidade 

DECRETO Nº 9.573, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019.  (PAR)

Do Procedimento Preliminar Investigatório – PPI

Art. 4º O Procedimento Preliminar Investigatório destina-se à identificação de indícios

de materialidade e autoria dos atos lesivos relacionados no art. 5º da Lei estadual nº

18.672, de 13 de novembro de 2014, de natureza inquisitorial, assegurado o sigilo

necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

§ 1º O Procedimento Preliminar Investigatório será realizado de ofício ou com base em

denúncia ou representação, cuja instauração dar-se-á por meio de ato fundamentado,

contendo a narrativa dos fatos em linguagem clara e objetiva, com todas as suas

circunstâncias, a individualização da pessoa jurídica envolvida, acompanhada de

indício concernente à ilicitude imputada.



Instrumentos do Juízo de Admissibilidade 

Lei Ordinária n° 18.672 / 2014    (PAR)

Do Procedimento Preliminar Investigatório – PPI

§ 3º O procedimento preliminar investigatório será conduzido por 1 (um) ou mais

servidores públicos estáveis ou empregados públicos com mais de 3 (três) anos de

efetivo exercício e terá duração máxima de 30 (trinta) dias, sendo admitida uma única

prorrogação por igual período, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.

§ 4º Encerrado o procedimento preliminar investigatório, o servidor público designado

para conduzi-lo deverá emitir relatório à autoridade que o designou, para que esta

decida pelo seu arquivamento ou pela instauração de processo administrativo para

apuração da responsabilidade da pessoa jurídica investigada..



Instrumentos do Juízo de Admissibilidade 

LEI Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020  (PAD)

Da Apuração Preliminar Investigatória – API

Art. 213. Como medida preparatória, a autoridade competente para instaurar o

processo administrativo disciplinar poderá, se necessário, determinar a realização de

sindicância preliminar ou se valer da apuração preliminar investigatória com a

finalidade de investigar irregularidade funcional, oportunidade em que serão realizadas

as diligências necessárias à obtenção de informações, inclusive de natureza

patrimonial, consideradas úteis ao esclarecimento do fato, das suas circunstâncias e da

respectiva autoria.



Instrumentos do Juízo de Admissibilidade Federal 

Art. 2º A IPS (Investigação Preliminar Sumária) constitui procedimento administrativo de 

caráter preparatório, informal e de acesso restrito, que objetiva a coleta de elementos de 

informação para a análise acerca da existência dos elementos de autoria e materialidade 

relevantes para a instauração de processo administrativo disciplinar acusatório, processo 

administrativo sancionador ou processo administrativo de responsabilização.

Art. 3º ...§2º A instauração da IPS será realizada por despacho, dispensada a sua 

publicação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU  Nº 8, DE 19 DE MARÇO DE 2020



Instrumentos do Juízo de Admissibilidade Federal 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU  Nº 8, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Art. 4º A IPS será processada diretamente pela unidade de correição ou, na inexistência desta, 

pela unidade diretamente responsável pela atividade de correição, devendo ser adotados atos de 

instrução que compreendam:

I - exame inicial das informações e provas existentes no momento da ciência dos fatos pela 

autoridade instauradora;

II - realização de diligências, oitivas, e produção de informações necessárias para averiguar a 

procedência da notícia; e

III - manifestação conclusiva e fundamentada, indicando a necessidade de instauração do 

processo correcional acusatório ou o arquivamento da notícia.



Reflexo penal em juízo de admissibilidade mal executado nos 

procedimentos disciplinares

Lei nº 13.869/2019 – Lei de Abuso de Autoridade

Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento

investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de

alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito

funcional ou de infração administrativa:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.



Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou

investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

Obs: Sindicância de natureza investigativa (preparatória) -art. 213

Obs: Espécies de Investigação Preliminar Sumária em GO:

1- Procedimento Preliminar Investigatório – PPI (PAR)

2- Apuração Preliminar Investigatória – API (PAD)

Reflexo penal nos procedimentos 

disciplinares



Reflexo penal nos procedimentos disciplinares

Mesmo na hipótese de Sindicância (investigativa) ou Investigação

Preliminar sumária exige-se justificativa formal, ou seja, elementos

mínimos, despacho fundamentado e razões motivadas.

Portanto, CONSTITUI CRIME:

- instaurar para “descobrir algo contra ele”;

- instaurar para ver se tem “algo errado”;

- instaurar para “parar de incomodar e falar da gestão”;

- instaurar para “dar um susto e incomodar um pouco”.



Reflexo penal nos procedimentos disciplinares

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa 

sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Sujeito ativo: agente que dá início ou procede à persecução administrativa.

Sujeito passivo: investigado constrangido pela persecução.

Aqui se refere a iniciar o processo contraditório/sancionatório diretamente sem

investigação preliminar ou sindicância investigativa, nos casos em que os

elementos não configuram fundamentadamente materialidade ao menos potencial,

ou contrariar decisão de arquivamento de procedimento preparatório sem

justificada motivação



SUGESTÕES CONCLUSIVAS

* Aprimoramento dos instrumentos de juízo de admissibilidade;

* Capacitação e especialização das autoridades instauradoras ;

* Destinar no organograma uma unidade exclusiva para realizar juízo

de admissibilidade.




