
Nº Processo Fato apurado Ciência Origem Situação
Conclusão da 

Instrução
Fundamento Juízo

1 50300.003077/2022-49
Análise quanto à veracidade de documentação médica
apresentada por servidor.

18/02/2022 Representação Em andamento - -

2 50300.021274/2021-69
Questionamentos referentes à gestão de arquivos em fase
de transição de chefias. 

12/11/2021 Representação Em andamento - -

3 50300.020878/2021-98
Suposto exercício de gerência/administração de
sociedade privada por parte de servidor público.

08/11/2021 FalaBR Em andamento - -

4 50300.018792/2021-03 Reclamação sobre ação fiscalizatória de agente. 30/09/2021 FalaBR Arquivado 26/11/2021

O fato narrado pela denúncia não se configura
incidente disciplinar. Não se identificou falta de
cortesia por parte dos fiscais, e a identificação pessoal
por meio de identidade funcional digital trata-se de
uma recomendação da própria Administração Pública
Federal.

5 50300.016504/2021-78 Aparente conflito de interesse 31/08/2021 FalaBR Arquivado 28/09/2021

Arquivamento pois o cerimonial do evento ocorreu no
exercício das atividades do servidor no Órgão
Cessionário. O fato narrado não se configurar como
incidente disciplinar.

6 50300.011008/2021-28 Apuração de assiduidade do servidor 10/05/2021 SFC Arquivado 05/08/2021

Não se configurou a irregularidade de inassiduidade
habitual, porém há elementos que indicam a
irregularidade de desídia, objeto de análise no
processo nº 50300.002262/2021-35. 

7 50300.009677/2021-30

Apuração sobre agentes públicos que, a princípio, não
fariam parte dos grupos prioritários estabelecidos no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra
a COVID-19.

23/04/2021 CGU Arquivado 15/06/2021
Ausência de materialidade, pois o servidor prestava
serviços a estabelecimento de saúde, enquadrando-se
na população prioritária.

8 50300.002262/2021-35 Desempenho insatisfatório de servidor. 02/02/2021 SFC
Instauração de 

PAD
16/06/2021

Instauração de PAD diante dos indícios de exercício
das atividades funcionais de forma ineficiente,
desatenciosa e injustificada no período de 2018 a
2021, mesmo após várias tentativas da Agência para
que adequasse o seu desempenho.

DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES
CORREGEDORIA - CRG

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Atualizado em 31/03/2022.
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9 50300.018395/2020-42
Apuração de eventual responsabilidade pela realização de
despesa sem cobertura contratual e sem observância às
demais formalidades legais.

06/10/2020 GAB Arquivado 14/06/2021

Ausência de materialidade, por entender que o setor
responsável, logo que identificou a impropriedade
relatada, promoveu a adoção tempestiva de ações
corretivas na gestão contratual, culminando na
elaboração de Plano de Ação específico para correção
de falhas e aprimoramento dos controles internos.

10 50300.005027/2020-34 Comunicação envolvendo servidor da Antaq 27/02/2020 DPRF Arquivado 26/03/2020 Situação ocorrida na esfera privada do servidor.

11 50300.002585/2020-48

Utilizar material de escritório (impressora) de uso da
ANTAQ, para seu benefício próprio; participar de gerência
ou administração de sociedade privada; exercer quaisquer
atividades que sejam incompatíveis com o exercício do
cargo ou função e com o horário de trabalho.

07/02/2020 OUV Arquivado 28/12/2020
Os elementos constantes nos autos não eram
suficientes para responsabilizar o servidor.

12 50300.018816/2019-00
Identificar eventuais responsabilidades em demandas
encaminhadas pela GAF/SOG à SFC/GFN.

24/10/2019 SFC Arquivado 07/01/2020

Não se encontrou atos praticados no exercício do
cargo ou ao menos indiretamente relacionados com
suas atribuições, que ensejem afronta ao estatuto dos
servidores, assim, arquivando-se a denúncia por falta
de objeto.

13 50300.012809/2019-96
Acumulação ilegal de cargos, nos termos dos arts. 118 e
133 da Lei 8112/1990.

02/10/2019 GRH
Instauração de 

PAD
03/02/2020 PAD Instaurado Processo 50300.002180/2020-18

14 50300.013795/2019-28 Conduta incompatível; Assiduidade; pontualidade 07/08/2019 OUV Arquivado 06/09/2019
A instrução processual não identificou indícios de
cometimento de infração disciplinar.

15 50300.013791/2019-40 Relato Vago - Agenda Diretoria 01/08/2019 OUV Arquivado 03/02/2020
A denúncia não apresentou os requisitos mínimos para
a sua recepção (autoria e materialidade).

16 50300.017027/2019-43 Apuração de responsáveis por prescrição no processo. 31/07/2019 PFA Arquivado 11/11/2019
Não se identificou os requisitos mínimos para a sua
recepção (autoria e materialidade).

17 50300.011355/2019-36 Conflito de interesses 03/07/2019 Representação Arquivado 03/07/2019
Ausência de materialidade e de indícios de
cometimento de infração disciplinar que justificasse a
instauração de procedimento disciplinar.

18 50300.008740/2019-04 Fiscalização 27/05/2019 Representação Arquivado 25/07/2019
O fato teve a sua tramitação regular, não havendo
elementos que apontem inércia por parte da Agência.

Atualizado em 31/03/2022.
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19 50300.008881/2019-19 Condição de impedimento de Servidor em Processos 22/05/2019 Representação Arquivado 11/06/2019
Ausência de indícios de cometimento de infração
disciplinar.

20 50300.006356/2019-69 Suposto vazamento de possível documento oficial 18/04/2019 DT Arquivado 26/06/2019

O processo original encontrava-se sem restrição de
acesso no sistema de acompanhamento e verificação
de autenticidade de documentos da Advocacia Geral
da União, em que foi tomada as medidas necessárias
para a regularização e as diligências não lograram
êxito em identificar elementos indicativos de que o
vazamento ocorreu por outro meio

21 50300.006310/2019-40 Atuação de servidor em processo de outorga portuária 17/04/2019 CRG Minfra Arquivado 18/04/2019
Ausência de indícios de cometimento de infração
disciplinar.

22 50300.005516/2019-52 Atuação de servidor em processo de outorga portuária 05/04/2019 CRG Minfra Arquivado 15/05/2019
Ausência de indícios de cometimento de infração
disciplinar.

23 50300.001224/2019-41 Conduta incompatível 24/01/2019 OUV Arquivado 12/03/2019
Ausência de indícios de autoria e materialidade de
infração disciplinar.

24 50300.019945/2018-26
Não observância aos normativos dos servidores ; Exercício
de atividade incompátivel;

16/11/2018 OUV Arquivado 25/10/2019 Extinção da punibilidade por falecimento do servidor.

25 50300.019540/2018-98
Omissão de servidores referente a execução de
obrigações contratuais.

09/11/2018 Representação Arquivado 01/11/2019
Ausência de elementos suficientes que comprovem
ilícitos disciplinares.

26 50300.016140/2018-21 Conduta incompatível 18/09/2018 OUV Arquivado 29/11/2018 Processo anexado à denúncia 50300.019945/2018-26

27 50300.015399/2018-54
Descumprimento de Regime de Dedicação Exclusiva-
Suposto exercício de advocacia. Descumprimento da
norma de frequência.

05/09/2018 OUV
Instauração de 

PAD
26/02/2019

Processo Administrativo Disciplinar n°
50300.003210/2019-61 e 50300.002168/2019-61 .

28
50300.014002/2018-15
50300.014355/2018-15

Atuação de servidor em processo de outorga portuária 14/08/2018 Denúncia Arquivado 06/02/2019
Ausência de indícios de cometimento de infração
disciplinar.

Atualizado em 31/03/2022.


