
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

RELATÓRIO Nº 2/2022/CRG

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL 2021

I - INTRODUÇÃO

1.  A Corregedoria da Antaq - CRG é uma unidade de suporte à decisão da Diretoria Colegiada, prevista na Lei de criação da Agência, Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com
competências descritas no Regimento Interno. A CRG integra o Sistema de Correição do Poder Execu�vo Federal como unidade setorial, responsável pelas a�vidades relacionadas à prevenção e
à apuração de ilícitos administra�vos pra�cados por servidores públicos, bem como pelas ações de responsabilização administra�va de pessoas jurídicas, na forma da Lei nº 12.846, de 01 de
agosto de 2013 e do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015.

2. A atuação correcional está centrada em prevenir e desencorajar a prá�ca de irregularidades administra�vas, responsabilizar servidores que cometam ilícitos disciplinares, zelar
pela eficiência, eficácia e efe�vidade das apurações correcionais, e contribuir para o fortalecimento da integridade pública.

3. Assim, este Relatório de Gestão Correcional 2021 (RCOR) apresenta as a�vidades e resultados alcançados na a�vidade Correcional, como medida de fortalecimento da integridade
pública e promoção da transparência a�va.

II – DIAGNÓSTICO ATUAL DA UNIDADE DE CORREIÇÃO

Organização

4. A Corregedoria está vinculada diretamente à Diretoria da Agência, com competência para fiscalizar as a�vidades funcionais e instaurar processos administra�vos e disciplinares,
excetuando a instauração de processo administra�vo disciplinar em que os agentes públicos sejam membros da Diretoria Colegiada da Agência. Nesse caso, a apuração fica a cargo do Ministério
Infraestrutura, ao qual a agência é vinculada. 

5. A Diretoria delegou à CRG as apurações e a instauração de procedimentos de responsabilização, nos termos do art. 8º da Lei nº 12.846, de 2013, conforme Portaria nº 33/2018-
DG/ANTAQ, de 24 de fevereiro de 2018 e os julgamentos dos processos administra�vos disciplinares e a aplicação de penalidades nas hipóteses de advertência e de suspensão por até 30 (trinta)
dias, conforme Portaria nº 380/2021-/DG/ANTAQ, de 15 de dezembro de 2021.

6. Nos procedimentos administra�vos disciplinares e de responsabilização de pessoas jurídicas, a competência da Corregedoria abrange determinadas a�vidades elencadas no
regimento interno da Agência e em norma�vos da Controladoria-Geral da União/Corregedoria-Geral da União, tais como:

a) instaurar e gerir os procedimentos correcionais de cunho inves�ga�vo e acusatório;

b) emi�r  juízo  de  admissibilidade,  que  é  o  ato  administra�vo  por  meio  do  qual  o  corregedor  decide,  de  forma  fundamentada,  pelo  arquivamento  ou  instauração  de
procedimento correcional;

c) celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que está previsto na Instrução Norma�va n° 04/2020-CGU, de 21 de fevereiro de 2020. Ressalta-se que a Corregedoria
prioriza a celebração do TAC como resolução consensual de conflitos disciplinares de reduzida lesividade, por se tratar de uma solução célere, eficiente e racional;

d) Julgar e aplicar penalidades nas hipóteses de advertência e de suspensão por até 30 (trinta) dias;

e) orientar o corpo gerencial sobre a aplicação do Regime Disciplinar; e

f) outras a�vidades.

Competências

7. As competências da Corregedoria estão definidas nos Ar�gos 39 e 40 do Regimento Interno da Agência, Resolução nº 3.585-ANTAQ, de 18 de agosto de 2014; na Portaria
nº 33/2018-DG/ANTAQ, de 24 de fevereiro de 2018, que delegou a realização das apurações e a instauração de procedimentos de responsabilização, nos termos do art. 8º da Lei nº 12.846, de
2013; e na Portaria nº 380/2021-/DG/ANTAQ, de 15 de dezembro de 2021 que delegou os julgamentos dos processos administra�vos disciplinares e a aplicação de penalidades nas hipóteses de
advertência e de suspensão por até 30 (trinta) dias.

8. A Instrução Norma�va nº 01/2021/ANTAQ, que dispõe sobre o gerenciamento, acompanhamento e supervisão das a�vidades de correição no âmbito da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ, em vigor a par�r de 1º de janeiro de 2022, assim dispõe:

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 2º A CRG é a unidade responsável pelo planejamento, direção, orientação, supervisão, avaliação, aprimoramento, condução e controle das a�vidades de correição no âmbito da ANTAQ, em especial pela
apuração de ilícitos administra�vos pra�cados por agentes públicos, bem como pelas ações de responsabilização administra�va de entes privados, na forma da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Art. 3º Sem prejuízo das demais atribuições previstas no Regimento Interno da ANTAQ  e nesta Instrução Norma�va, compete à CRG a gestão das a�vidades relacionadas à prevenção de ilícitos de natureza
correcional, visando contribuir para o fortalecimento da integridade pública e promoção da é�ca e transparência na relação público-privado, como unidade seccional do Sistema de Correição do Poder
Execu�vo Federal, conforme art. 2º, inciso III, do Decreto nº 5.480, de 2005 (com alterações promovidas pelo Decreto nº 10.087, de 2019, que alterou as unidades para setoriais do Sistema de Correição do
Poder Execu�vo Federal).

Avaliação de Maturidade Correcional (CRG-MM) 

9. Em 2021 a CRG elaborou proposta para o a�ngimento de níveis mais elevados do modelo de maturidade da CGU denominado CRG-MM, em comparação com o Nível 1-Inicial em
que se encontra atualmente. Após sua autoavaliação e estabelecimento de um plano da ação para a�ngir o  patamar de desempenho desejado, a CRG obje�vou a�ngir o nível 3 - Integrado em
2021 e o nível 4 - Gerenciado até 2023 (50300.019657/2020-96). Nesse caso, a avaliação de todos os órgão correcionais integrantes do Sistema SisCor, por parte dos gestores do CRG-MM,
ocorrerá neste início de 2022, para avaliação do ano-calendário de 2021. Espera-se que, após a avaliação setorial, a CRG alcance as metas planejadas de a�ngimento do Nível 3 - Integrado no
ano de 2021. 

Quadro de Pessoal

10. O quadro de pessoal da Corregedoria é composto atualmente por 4 (quatro) servidores estáveis, sendo três servidores do próprio quadro e um do Ministério da Saúde com
exercício na Agência para complementar a força de trabalho (Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020, do Ministério da Economia). Além desses servidores, integra ainda o quadro de pessoal uma
secretária, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Pessoal Cargo/Função

Nicolau de Medeiros Faus�no Corregedor

Jediel Sousa Silva Especialista em Regulação

Vanessa Botelho Rodrigues Técnico Administra�vo

Renata Paim Gomes Agente Administra�vo

Elisângela Alves da Silva Secretária 

11. O mandato do atual Corregedor se encerrou em 1º de outubro de 2021, após 6 anos de exercício, e a Agência iniciou o processo de indicação e nomeação do novo Corregedor.

12. Atualmente a CRG possui um quadro de pessoal adequado, que tem conseguido realizar as suas a�vidades internas de gestão da unidade, instrução preparatória dos juízos de
admissibilidade, atendimento de demandas externas, bem como apoio às comissões disciplinares instauradas para apuração de irregularidades. Para a composição temporária das comissões
processantes, a Corregedoria pretende mesclar os integrantes da própria unidade com a relação de servidores indicados pelas unidades da Agência, em especial as Superintendências, a fim de
proporcionar celeridade na instauração dos procedimentos correcionais. Sendo que a relação dos servidores indicados con�nuará com atualização anual, a fim de proporcionar um rodízios
eficiente dos par�cipantes, haja vista a conciliação de suas a�vidades exercidas concomitantemente em seus setores de origem.



13. Com vistas a promover uma estrutura mais adequada à CRG, foi aberto, em 19/03/2021, o processo 50300.005195/2021-19, conjuntamente com a AUD e OUV em que foi
solicitado a disponibilização de cargos comissionados técnicos - CCT-IV para os subs�tutos destas unidades, em virtude da necessidade de se promover condições administra�vas e de pessoal
adequadas para a realização das suas a�vidades, além do tratamento isonômico dispensado às outras unidades equivalentes. O processo foi enviado à Diretoria da Agência e está atualmente na
SAF.

Instalações Físicas

14. A Corregedoria localiza-se no 3º andar do Edi�cio Sede da ANTAQ, situado na SEPN Quadra 514, Conjunto “E”, 3º Andar. Edi�cio ANTAQ, CEP: 70760-545 – Brasília – DF. A CRG
possui uma sala comum para a equipe e uma sala reservada para o Corregedor.

15. Em 21/06/2021 a CRG solicitou à SAF (50300.011086/2021-22) a adequação do seu arranjo �sico, com vistas a a garan�r o sigilo de suas informações e maior comodidade ao seu
corpo funcional, pois a disposição atual tem se demonstrado não apropriada para as suas a�vidades (Relatório de Gestão Correcional 2020 - 1243921 e Relatório de Auditoria Final 02/2021 -
1315340).

16. No espaço atual, os servidores não possuem uma sala reservada (configuração indicada para as unidades correcionais), algumas telas dos computadores estão expostas para a
entrada da unidade (servidor trabalhando de costas para a entrada), o que se configura um risco de exposição indevida das informações sigilosas. Registra-se ainda que apesar do trabalho
remoto executado pelos servidores, a nova composição e os procedimentos adotados pela CRG (realização de vídeo conferência e comunicações digitais) nas suas a�vidades processuais exigem
a adequação do espaço �sico, pois a disposição atual é um dificultador e não propicia o sigilo adequado que as a�vidades exigem.

Recursos Orçamentários e Financeiros

17. A CRG segue as orientações da Agência para racionalização de gastos com diárias e passagens, principalmente em virtude dos efeitos da pandemia de COVID-19. Nesse intento,
passou a realizar todas as suas reuniões, inclusive das comissões processantes, por meio de videoconferência com o uso da plataforma MS-Teams. Tal inovação de se u�lizar os recursos
tecnológicos como ferramenta de comunicação e gestão de seus trabalhos já encontram guarida em norma�vos próprios que amparam suas ações e orientam seus trabalhos, fato esse que veio
agregar bastante para o alcance de resultados sa�sfatório da unidade.  

Procedimentos Correcionais Pendentes de Juízo de Admissibilidade, Instauração e Julgamento

18. No encerramento do ano de 2021, os trabalhos da Corregedoria foram realizados dentro das expecta�vas esperadas. Todos os processos foram impulsionados sem apresentarem
atrasos significa�vos nas suas tramitações ro�neiras, percorrendo o seu trâmite em decorrência de obrigação legal, sendo que, os que ainda não foram concluídos, espera-se que tenham
finalização dentro do programado. 

19. No estoque de análises, constam 2 (dois) processos pendentes da realização do juízo de admissibilidade (fase de instrução preliminar), 1 (um) processo administra�vo disciplinar -
rito sumário em fase de defesa e 1 (um) processo administra�vo disciplinar ordinário em fase de defesa da�va, conforme detalhamento a seguir. 

Normas, Regulamentos Internos e Orientações de Regência da A�vidade Correcional

20. As normas e regulamentos internos a�nentes à a�vidade correcional da Agência são as descritas abaixo, sendo que revisões dos regramentos internos tornam-se necessárias
con�nuamente, à medida em que surjam as necessidades de adequação para aplicação nas a�vidades administra�vas internas.

21. Abaixo segue o repositório de norma�vos que regem a matéria disciplinar e de responsabilização aplicáveis na Agência.

Legislação e norma�vos:

- Lei nº 8.112, de  11 de dezembro de 1990. Regime jurídico dos servidores.  

- Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administra�vo. 

- Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil; 

- Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal; 

- Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito.

- Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. 

- Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Conflito de Interesses.  

- Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Responsabilização de Pessoas Jurídicas.

- Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004. Criação de carreiras e organização de cargos efe�vos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras.

- Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Polí�cas de Transporte, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

- Jurisprudência do STJ. Direito Administra�vo. Processo Administra�vo Disciplinar.  

- Instrução Norma�va nº 14 - CGU, de 14 de novembro de 2018. Regulamenta a A�vidade Correcional no Sistema de Correição do Poder Execu�vo Federal.

- Instrução Norma�va nº 4 - CGU, de 21 de fevereiro de 2020. Termo de Ajustamento de Conduta. 

- Instrução Norma�va nº 8 - CGU, de 19 de março de 2020. Inves�gação Preliminar Sumária. 

- Instrução Norma�va nº 9 - CGU, de 24 de março de 2020. Uso de recursos tecnológicos. 

- Instrução Norma�va nº 01/2021/ANTAQ, de 15 de dezembro de 2021. Gerenciamento, acompanhamento e supervisão das a�vidades de correição no âmbito da ANTAQ.

- Portaria nº 2.463 - CGU, de 19 de outubro de 2020. U�lização do Epad.

- Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007. U�lização do CGU-PAD.

- Portaria CGU nº 1.196, de 29 de maio de 2017. U�lização do CGU-PJ.

Normas Internas da Corregedoria

- Regimento Interno da ANTAQ, aprovado pela Resolução nº 3.585-ANTAQ, de 18 de agosto de 2014.

- Instrução Norma�va nº 01/2021/ANTAQ, de 15 de dezembro de 2021. Dispõe sobre o gerenciamento, acompanhamento e supervisão das a�vidades de correição no âmbito da Antaq.

- Portaria nº 33/2018-DG/ANTAQ, de 24 de fevereiro de 2018. Delega ao Corregedor da ANTAQ a instauração de processo e apuração da responsabilidade de pessoa jurídica de que trata a Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, no âmbito desta Agência

- Portaria nº 380/2021-DG/ANTAQ, de 15 de dezembro de 2021. Delega ao Corregedor a competência para julgar processos administra�vos disciplinares e aplicar penalidades nas hipóteses de
advertência e de suspensão por até 30 (trinta) dias.

- Ordem de Serviço nº 2/2020/CRG, de 26 de novembro de 2020. Estabelece medidas para norma�zar e racionalizar os procedimentos correcionais.

- Ordem de Serviço nº 4/2020/CRG, de 26 de novembro de 2020. Define critérios para priorização dos procedimentos correcionais.

- Ordem de Serviço nº 5/2020/CRG, de 26 de novembro de 2020. Estabelece medidas de tratamento de evidências no que tange à coleta, registro e guarda de elementos que concedam justa
causa a uma eventual persecução disciplinar sancionatória.

Manuais e orientações:

- Manual de Processo Administra�vo Disciplinar da CGU. 2021.  

- Manual Prá�co de Processo Administra�vo Disciplinar da CGU. 2018. 

- Manual de Apuração de Ilícitos Administra�vos da CGE de Minas Gerais. 2020.  

- Manual de Perícia Oficial do Servidor Público Federal. 2017. 

- Anotações sobre Processo Administra�vo Disciplinar. Marcos Salles Teixeira. 2021. 

- Portal de Corregedorias da CGU. RUMO- Roteiro Unificado de Métodos Operacionais. Passo a Passo. 2020.

- Portal de Corregedorias da CGU. Base de Conhecimento - Conhecimentos Correcionais.

III - ATIVIDADES CORRECIONAIS DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021

Planejamento Correcional

Inicia�vas, Metas e Resultados



22. As inicia�vas previstas para 2021 foram detalhadas no Plano de Trabalho Correcional (Item 25 do presente relatório) e �veram como foco:

I - Gestão de pessoas: gestão mais eficiente das pessoas, com mapeamento das competências e promoção de capacitações orientadas:

Realizada por meio do processo 50300.004735/2021-39 e descrição no Item 39 - Capacitações do presente relatório.

II - Inicia�vas para racionalização dos procedimentos correcionais;

Reuniões  com  membros  de  comissão  sobre  procedimentos  a  serem  adotados,  norma�zação  de  procedimentos  (50300.017882/2020-98,  50300.003433
/2021-43),  parâmetros  para  julgamento  de  PAD  (50300.014837/2021-62)  e  fluxos  e  procedimentos  para  atendimento  a  pedidos  de  acesso  à  informação
(50300.015088/2021-91), u�lização do e-Pad e do Guia RUMO da CGU para auxiliar os trabalhos das comissões processantes.

III - Transparência a�va: atualização trimestral do site da corregedoria, com disponibilização do planejamento, plano de trabalho, relatório anual, resultados e ações realizadas:

Atualização da página da Corregedoria no site da Agência, conforme documentos produzidos no processo 50300.006025/2021-43; 

IV - Transparência passiva: respostas tempes�vas ao pedidos de acesso à informação e às demandas da Ouvidoria:

Inicia�va realizada, conforme Item 46 - Pedidos de Acesso à Informação, no presente relatório;

V - Capacitação: divulgação dos cursos de capacitação sobre temá�ca correcional para os servidores da agência:

Divulgação por e-mail a todos os servidores da Agência sobre as inscrições dos cursos de PAD e PAR e outros eventos referentes à correição. 7 (sete) servidores da Agência
par�ciparam dos cursos;

VI - Ações preven�vas: reuniões com gestores e servidores e realização de campanha sobre a Lei n° 12.846, de 2013, Lei An�corrupção, junto aos regulados:

A presente inicia�va está em andamento, com previsão de conclusão em 2022; e  

VII - Recursos: u�lização das soluções tecnológicas disponíveis e a introdução de ferramentas ágeis nos processos.

A CRG e as comissões processantes passam a adotar o sistema e-Pad, como ferramenta ágil de produ�vidade, além de u�lização de videoconferência para oi�vas e
reuniões. 

23. As metas definidas para o período foram:

I - Alcançar o Nível 3 do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM):

Conforme explicado no Item 9 - Avaliação de Maturidade Correcional (CRG-MM), em 2021, a CRG elaborou proposta para a�ngir o nível 3 - Integrado, mas a avaliação
estará disponível no início de 2022 pela Corregedoria-Geral da União; 

II - Realizar reuniões para apresentação da Corregedoria e dos principais riscos da área correcional com 100% das Unidades Regionais, contando com a par�cipação das chefias e
respec�vos servidores, e 100% das Superintendências, com a par�cipação do Superintendente e respec�vos gerentes: 

Meta alcançada, conforme detalhamento do Item 45 - A�vidades preven�vas do presente relatório;

III - Promover campanha informa�va com os regulados sobre alguns aspectos da Lei n° 12.846, de 2013, Lei An�corrupção:

A presente inicia�va está em andamento, com previsão de conclusão em 2022;

IV - Promover a capacitação na temá�ca correcional de 4 servidores da Agência;

Meta alcançada com a capacitação em cursos de PAD e PAR para 7 (sete) servidores da Agência;

V - Promover 40 horas de capacitação para os servidores da CRG;

Meta alcançada, conforme detalhamento do Item 39 - Capacitações do presente relatório;

VI - Incluir a matriz de responsabilização em 100% dos processos acusatórios;

Meta alcançada, sendo adotada para todos os processos correcionais instaurados a par�r de 2021; e

VII - Receber o planejamento das a�vidades das comissões em 100% dos processos acusatórios.

Meta alcançada e adotada por todas as comissões instauradas a par�r de 2021.

24. Os resultados esperados com as ações desenvolvidas foram:

I - Maior divulgação da atuação da CRG pela Agência, em especial da suas inicia�vas preven�vas;

Resultado alcançado pela realização de campanhas preven�vas de conscien�zação por e-mail e intranet para todos os servidores e colaboradores da Agência, em parceria
com a ASCOM;

II - Consolidação da atuação correcional, com amadurecimento dos procedimentos; e

Resultado  alcançado,  com  a  norma�zação  de  procedimentos  (50300.017882/2020-98,  50300.003433/2021-43),  parâmetros  para  julgamento  de  PAD
(50300.014837/2021-62) e fluxos e procedimentos para atendimento a pedidos de acesso à informação (50300.015088/2021-91);

III - Redução no prazo dos procedimentos acusatórios, com melhor instrução processual.

Várias inicia�vas foram implementadas com vistas a racionalização dos procedimentos acusatórios, mas entende-se ser necessário mais tempo para amadurecimento
dos trabalhos dos colaboradores e engajamento de equipes para alcance dos resultados esperados.

Plano de Trabalho Correcional

25. Em relação às a�vidades previstas Plano de Trabalho Correcional – PCOR/2021 (50300.005268/2021-64), segue quadro consolidando as informações:

Nº KPA A�vidade O que deve ser feito
O que é

necessário para
executar

Unidade
Área da

inicia�va
Início Conclusão Situação Processo Documento

* 2.1.2
Adotar critérios de priorização

para análise de no�cias/denúncias
/representações.

Elaborar norma�vo com os
critérios de priorização

para análise de
no�cias/denúncias/

representações.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

nov/20 jan/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 4
(1161711

*
2.2.1

Adotar critérios de priorizações
para instauração dos

procedimentos correcionais
acusatórios.

Elaborar norma�vo com os
critérios de priorização
para instauração dos

procedimentos
correcionais acusatórios.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

nov/20 jan/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 4

(1161711)

* 2.2.3

U�lizar matriz de
responsabilização como elemento

norteador do procedimento
correcional acusatório.

Incluir a obrigatoriedade
do preenchimento da

matriz de
responsabilização como
elemento norteador do

procedimento correcional
acusatório.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

nov/20 jan/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 2

(1151428)

* 2.6.1
Estabelecer interlocução regular

com a alta administração.

Estabelecer reuniões
periódicas com a Diretoria

para apresentação do
planejamento anual,

principais riscos
iden�ficados e do relatório

de gestão correcional.

Definir a
periodicidade de

reunião com a
Diretoria.

Diretoria
e CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 fev/21 Concluída

Par�cipação da reunião
dos gestores e do

Comitê Estratégico de
Governança.

-

* 3.1.3

Estabelecer orientações para dar
suporte às análises da

regularidade processual de PADs e
PARs.

Elaborar norma�vo com
orientações sobre a gestão

e análise dos
procedimentos

correcionais.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 fev/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 2

(1151428)



Nº KPA A�vidade O que deve ser feito
O que é

necessário para
executar

Unidade
Área da

inicia�va
Início Conclusão Situação Processo Documento

* 2.2.2

Estabelecer que a comissão
processante elaborará plano de

trabalho e o submeter à
aprovação da UC.

Elaborar norma�vo com
orientações sobre a gestão

e análise dos
procedimentos

correcionais.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 mar/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 2

(1151428)

* 2.2.4

Estabelecer medidas para que os
procedimentos correcionais

acusatórios sejam executados
resguardando os dados dos

envolvidos e as informações de
acesso restrito ou sigiloso.

Elaborar norma�vo com as
medidas a serem

observadas para que os
procedimentos

correcionais acusatórios
sejam executados

resguardando os dados
dos envolvidos e as

informações de acesso
restrito ou sigiloso.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 mar/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 5

(1161904)

* 2.2.5
Registrar a obtenção de evidências

no procedimento correcional
acusatório.

Elaborar norma�vo com as
medidas a serem

observadas para registrar
a obtenção de evidências

no procedimento
correcional acusatório.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 mar/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de
Serviço 5

(1161904)

* 2.2.6

Estabelecer orientações e
instrumentos para pautar a

análise
dos procedimentos correcionais
acusatórios após sua conclusão.

Elaborar norma�vo com
orientações sobre a gestão

e análise dos
procedimentos

correcionais.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 mar/21 Concluída 50300.017882/2020-98
Ordem de Serviço 2

(1151428)

* 2.6.2
Estabelecer mecanismos para

compar�lhar informações.

Prospecção de possíveis
parcerias com outros

órgãos para
compar�lhamento de

informações.

Iden�ficar quais
são as demandas
de informações
que podem ser

sanadas por
parcerias.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

mai/21 jul/21 Concluída 50300.010485/2021-76 1346840

1 2.4.2
Elaborar o planejamento anual

com a par�cipação dos membros
da UC.

Definir um modelo de
planejamento e gestão das

a�vidades da
Corregedoria.

Elaborar o
planejamento

anual da
Corregedoria e
submeter a sua

aprovação à
Diretoria.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 jan/21 Concluída 50300.002555/2021-12
Nota Técnica
2 (1247241)

2 2.5.1

Definir as informações para dar
suporte à tomada de decisão e

avaliação dos resultados
correcionais.

Definir e organizar as
informações principais dos

procedimentos
correcionais.

Definir a ro�na
para a coleta e

alimentação das
informações.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

dez/20 fev/21 Concluída 50300.005559/2021-52
Nota Técnica
7 (1283749)

3 2.4.3 Elaborar o plano de trabalho.

Definir um modelo de
planejamento e gestão das

a�vidades da
Corregedoria.

Elaborar o plano
de trabalho anual.

CRG
Transparência

a�va
dez/20 jan/21 Concluída 50300.002555/2021-12

Plano de
Trabalho

CRG
(1257732)

4 2.5.3
Elaborar relatório de gestão

correcional.

Definir um modelo de
planejamento e gestão das

a�vidades da
Corregedoria.

Definir o modelo
do relatório e os
prazos para a sua

elaboração.

CRG
Transparência

a�va
jan/21 fev/21 Concluída 50300.002555/2021-12

Nota Técnica
2 (1247241)

5 3.5.1 Planejar a�vidades de prevenção.

Incluir no planejamento
anual a realização de pelo

menos 4 (quatro)
a�vidades de prevenção,
focadas no maiores riscos
de incidentes correcionais.

Organizar e
executar as

a�vidades de
prevenção.

CRG
Ações

preven�vas
jan/21 fev/21 Concluída 50300.002555/2021-12

Plano de
Trabalho

CRG
(1257732)

6 4.4.2
Validar o modelo organizacional

para a distribuição das
competências correcionais.

Analisar o modelo
organizacional e as

competências
correcionais.

Realizar a análise
da UC.

Diretoria
e CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

jan/21 fev/21 Concluída 50300.003433/2021-43
Nota Técnica
4 (1261952)

7 2.1.1
Definir procedimentos para o

tratamento de no�cias/denúncias
/representações

Elaborar norma�vo com a
Ouvidoria e a Comissão de

É�ca para definir o
procedimento para

tratamento de denúncias.

Realizar reunião
com as outras

unidades e
elaborar minuta
de norma�vo.

OUV, CRG
e CEA

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

fev/21 jun/21 Concluída -
Fluxograma de
tratamento de

denúncias

8 3.1.1
Estabelecer competência para a 

UC julgar PADs.

Submeter à Diretoria a
delegação de competência
para julgamento de PADs.

Elaboração de
proposta de

delegação de
competência.

Diretoria
e CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

fev/21 mai/21 Concluída 50300.003433/2021-43
PORTARIA-

DG ANTAQ Nº
390/2021 (1497880)

9 4.4.1
Estabelecer prerroga�vas para o

desempenho da a�vidade
correcional.

Elaborar norma�va a ser
subme�do para a Diretoria

regulamentando o
desempenho da a�vidade

correcional.

Elaborar e aprovar
o norma�vo.

Diretoria
e CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

fev/21 mai/21 Concluída 50300.003433/2021-43

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº
01/2021/ANTAQ

(1499261)

10 3.1.2
Estabelecer competência para a

UC julgar PARs.

Submeter à Diretoria a
delegação de competência
para julgamento de PARs.

Elaboração de
proposta de

delegação de
competência.

Diretoria
e CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

fev/21 mai/21 Concluída 50300.003433/2021-43

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº
01/2021/ANTAQ

(1499261)

11 3.2.1 Criar um Projeto de Capacitação

Elaborar repositório de
cursos disponíveis
a�nentes à área

Correcional.

Pesquisar sites 
que oferecem
capacitação.

CRG Capacitação fev/21 abr/21 Concluída 50300.004735/2021-39
Nota Técnica
5 (1274227)

12 2.5.2
Coletar e tratar dados para

apresentação de resultados.

Definir e organizar as
informações principais dos

procedimentos
correcionais.

Definir a ro�na
para a coleta e

alimentação das
informações.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

fev/21 abr/21 Concluída 50300.005559/2021-52
Nota Técnica
7 (1283749)

13 3.3.2
Publicar informações correcionais

em transparência a�va.

Publicar no site da
Agências as informações

dos procedimentos
correcionais.

Criar página da
Corregedoria no
site da Agência e
definir a ro�na
para a coleta e

alimentação das
informações.

ARI e
CRG

Transparência
a�va

fev/21 abr/21 Concluída 50300.005559/2021-52
Nota Técnica
7 (1283749)

14 3.3.3

Estabelecer responsabilidades,
prazos e ro�nas para a atualização

periódica das informações
disponibilizadas em transparência

a�va.

Definir o procedimento
para atualização das

informações em
transparência a�va.

Definir a ro�na
para a coleta e

alimentação das
informações.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

fev/21 abr/21 Concluída 50300.000044/2021-66
Nota Técnica
1 (1231014)



Nº KPA A�vidade O que deve ser feito
O que é

necessário para
executar

Unidade
Área da

inicia�va
Início Conclusão Situação Processo Documento

15 -
Orientar os gestores sobre os
principais riscos correcionais.

Realizar reuniões para
apresentação da

Corregedoria e dos
principais riscos da área

correcional com as
Superintendências e

gerentes.

Preparar a pauta e
realizar as

reuniões com as
superintendências.

CRG
Ações

preven�vas
mar/21 abr/21 Concluída - -

16 2.4.1

Realizar diagnós�cos dos
processos de trabalho, das

a�vidades e da situação dos
recursos.

Definir um modelo de
planejamento e gestão das

a�vidades da
Corregedoria.

Elaborar e publicar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais

mar/21 mai/21 Concluída 50300.002555/2021-12
Nota Técnica
2 (1247241)

17 3.2.2
Selecionar e recrutar servidores
para realização das capacitações

Divulgar cursos oferecidos
Definir público-

alvo

CRG e
Chefias

imediatas
Capacitação mar/21 abr/21 Concluída 50300.008873/2021-97

Seleção de
servidores e

divulgação dos
cursos

18 3.5.2
Executar a�vidades de

prevenção.

Realizar as a�vidades de
prevenção previstas no

planejamento anual.

Executar as
a�vidades

planejadas.
CRG

Ações
preven�vas

mar/21 abr/21 Concluída 50300.002555/2021-12
Plano de

Trabalho CRG
(1257732)

19 -
Orientar os gestores sobre os
principais riscos correcionais.

Realizar reuniões conjunta
com a SFC para

apresentação da
Corregedoria e dos

principais riscos da área
correcional com as URE's e

servidores.

Preparar a pauta e
realizar as

reuniões com as
URE's.

CRG
Ações

preven�vas
abr/21 jun/21 Concluída - -

20
KPA

3.2.3
Promover a efe�va capacitação

dos agentes envolvidos.

Acompanhar inscrições,
realizar controle de datas

com lembretes.

Definir
responsáveis pelo
acompanhamento

do processo de
capacitação.

CRG/
Chefias

imediatas
Capacitação abr/21 jun/21 Concluída - -

21
KPA

4.3.1
Estabelecer mecanismos de

aferição de resultados.

Definir um modelo de
avaliação das a�vidades da

Corregedoria.

Elaborar e aprovar
o norma�vo.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

abr/21 jun/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022.

22
KPA

4.3.2
Avaliar desempenho. Realizar a avaliação.

Realizar a
avaliação.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

abr/21 jun/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022.

23
KPA

3.1.4

Estabelecer parâmetros para
julgamento de PADs e PARs a

par�r de procedimentos
administra�vos.

Criar um histórico dos
processos administra�vos

concluídos com
respec�vas penalidades
para ajudar na definição

de parâmetros.

Criar uma planilha
com os

parâmetros para
julgamento de

processos com o
histórico dos

processos
concluídos.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

mai/21 jul/21 Concluída 50300.014837/2021-62 1402922

24
KPA

3.2.4
U�lizar mecanismos de feedback.

Criar mecanismo de
recebimento de

cer�ficados de conclusão
de cursos e avaliações
sobre as capacitações.

Criar formulários
para feedback

com anexação de
cer�ficados.

CRG/STI

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

mai/21 jun/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022.

25
KPA

3.1.5
Monitorar o cumprimento de

decisões.

Estabelecer a ro�na para
acompanhamento das

decisões.

Definir e
ins�tucionalizar a

ro�na de
acompanhamento

das decisões.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

mai/21 jul/21 Concluído 50300.012509/2021-21 1399511

26
KPA

3.3.1

Definir fluxos e procedimentos
para atendimento aos pedidos de

acesso à informação dirigidos à UC
(transparência passiva).

Elaborar norma�vo
definindo o rito para

atendimento aos pedidos
de acesso à informação.

Elaborar
norma�vo.

CRG
Transparência

passiva
mai/21 jul/21 Concluído 50300.015088/2021-91 1426775

27
KPA

4.2.1
Ins�tuir prá�cas de gestão de

equipes com foco em projetos.

Elaborar norma�vo e
orientações para uma

abordagem por projeto
dos trabalhos correcionais.

Elaborar
norma�vo.

CRG
Gestão de
pessoas

jun/21 ago/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022.

28
KPA

4.2.2

Alocar as equipes que atuam na
a�vidade correcional com base

em critérios de eficácia.

Criar uma base de dados
dos procedimentos e
equipes e índices de

desempenho.

Definir as
informações

necessárias e criar
a ro�na para a

coleta e
alimentação delas.

CRG
Gestão de
pessoas

jun/21 ago/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022.

29
Divulgar a Lei n° 12.846, de 2013

(Lei An�corrupção)
com os agentes regulados.

Promover campanha
informa�va com os

regulados sobre a Lei n°
12.846, de 2013, Lei

An�corrupção.

Definir conteúdo
e estratégia para

divulgação.
ARI/CRG

Ações
preven�vas

ago/21 out/21
Em

andamento
-

Será
concluída
em 2022.

30 Mapear o perfil das infrações.

Organizar as informações
disciplinares com vistas a

gerar informações sobre as
infrações.

Definir as
informações

relevantes das
infrações.

CRG

Racionalização
dos

procedimentos
correcionais.

ago/21 out/21 Concluída 50300.005559/2021-52 1283749

31
Estabelecer ro�na de avaliação

individual com base nos obje�vos
e metas definidas em equipe.

Definir critérios e ro�na de
avaliação individual das

equipes de trabalho.

Definir modelo de
avaliação,

reconhecimento e
incen�vo

individual para as
equipes de
trabalho.

CRG
Gestão de
pessoas

ago/21 out/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022

32

Definir critérios de
reconhecimento e incen�vo

individual com base em
meritocracia.

Elaborar uma polí�ca de
reconhecimento e

incen�vo individual com
base em meritocracia.

Definir modelo de
avaliação,

reconhecimento e
incen�vo

individual para as
equipes de
trabalho.

CRG
Gestão de
pessoas

ago/21 out/21 Adiada -
A�vidade

adiada para
2022

34
Atuar na mi�gação de riscos e

vulnerabilidade da organização.

Propor medidas para
mi�gação dos riscos e

vulnerabilidades da
organização.

Realizar o
levantamento dos

riscos e
vulnerabilidades

e propor medidas
de mi�gação.

CRG
Ações

preven�vas
out/21 dez/21 Adiada -

A�vidade
adiada para

2022.



26. Durante a execução das ações do Plano de Trabalho, a equipe decidiu por adiar para 2022 as inicia�vas previstas para o alcance do nível 4 de maturidade e outras referente à
gestão da equipe, por entender que elas precisariam de um tempo maior para uma discussão adequada sobre os assuntos por parte da equipe.

No�cias/Denúncias/Representações Recebidas

27. No  ano  de  2021,  houve  o  recebimento  de  7  (sete)  denúncias/representações,  sendo  1  (uma)  originária  de  representação,  3  (três)  denúncias  via  Fala.BR,
1 (uma) denúncia originária de órgão externo e 2 (duas) por encaminhamentos internos, conforme quadro abaixo. Os resultados decorrentes das denúncias foram: 4 (quatro) concluídas com o
arquivamento; 2 (duas) que estão em fase de instrução preliminar; e 1 (uma) que ensejou a abertura de PAD. O prazo médio para conclusão dos juízos de admissibilidade foi de 71,8 dias e a
mediana de 57 dias (considerando os procedimentos concluídos em 2021).

28. O quadro abaixo sinte�za as informações. 

Nº Processo Origem
Data do

Conhecimento
Natureza do Fato

Data do
Encerramento

Resultado

50300.021274/2021-69 Representação 12/11/2021
Ques�onamentos referentes à gestão de arquivos em

fase de transição de chefias.
- Em andamento

50300.020878/2021-98 Fala.BR 08/11/2021
Suposto exercício de gerência/administração de
sociedade privada por parte de servidor público.

- Em andamento 

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

50300.016504/2021-78 Fala.BR 31/08/2021 Aparente conflito de interesse. 28/09/2021 Arquivado

50300.011008/2021-28
Encaminhamento

interno
10/05/2021 Apuração de assiduidade do servidor 05/08/2021 Arquivado

50300.009677/2021-30
Encaminhamento

externo
23/04/2021

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.

15/06/2021 Arquivado

50300.002262/2021-35
Encaminhamento

interno
02/02/2021 Desempenho insa�sfatório de servidor. 16/06/2021 Instauração de PAD

Procedimentos Correcionais Instaurados e Julgados, bem como Eventuais Recursos Administra�vos Interpostos

29. Abaixo, segue um quadro demonstra�vo dos processos administra�vos disciplinares que tramitaram durante 2021. 

Nº Processo Tipo de Processo Data da Instauração Local do Fato Fase Atual Data da Fase Atual

50300.002180/2020-18 Rito Sumário Lei 8.112/1990 10/02/2020   SFC Defesa 01/12/2021

50300.011002/2021-51 PAD Lei 8.112/1990 25/06/2021   SFC Defesa 30/11/2021

Penalidades Aplicadas

30. Não houve penalidades disciplinares aplicadas no ano de 2021. 

Termos de Ajustamento de Conduta e Processos Administra�vos de Responsabilização

31. Não houve no ano de 2021 TAC celebrado e/ou em vigência no período.

32. Também não houve procedimento correcional envolvendo pessoas jurídicas – PAR (Lei nº 12.846, de 2013).

Prescrições

33. Não houve prescrições nos procedimentos correcionais em 2021. 

Iden�ficação de Riscos à Integridade

34. A Corregedoria efetuou um levantamento dos principais riscos correcionais, com base em seus procedimentos concluídos. Com base neste estudo foi realizado uma orientação
com os gestores e servidores das unidades, abordando:

a) a necessidade de se ter controles de frequência ou de resultado (trabalho remoto);

b) dedicação exclusiva;

c) independência funcional (interferências externas e internas)

d) assédio moral e sexual; e

e) discriminação e urbanidade.

35. Sobre o controle de resultados, a Corregedoria provocou uma reunião com o Comitê Gestor do Teletrabalho - CGT, em 9/4/2021, para apresentar a demanda iden�ficada nas
reuniões com os gestores e servidores sobre a necessidade de se definir um procedimento padronizado a ser adotado pelas chefias nos casos de servidores que não a�ngirem as metas
estabelecidas para o trabalho remoto. Até o presente momento ainda não houve definição sobre o procedimento.

36. A CRG par�cipou de reunião com a Corregedoria Geral da União em que foi feita a apresentação do estudo realizado pela CGU sobre o Modelo de Gestão de Riscos de Corrupção
para as Agências Reguladoras. As informações deste estudo foi encaminhado à Diretoria Colegiada para conhecimento e previdências, conforme Processo 50300.005551/2021-96.

37. Também foi aberto o Processo 50300.009058/2021-45, com a solicitação de emissão de relatório do sistema SEI em que constasse os processos que estão há mais de 90 dias sem
movimentação nas unidades organizacionais, com vistas a empreender medidas para fortalecer a integridade e transparência nos nosso processo internos. Por dificuldades técnicas o relatório
ainda não foi emi�do.

38. Por fim, destaca-se que a CRG precisa estruturar a metodologia de análise e gestão de riscos em 2022 e realizar a sua aplicação.

Capacitações

39. Os servidores da Corregedoria par�ciparam dos cursos de capacitação de forma on line oferecidos pela Corregedoria-Geral da União, Agência Nacional de Mineração - ANM e
Escola Nacional de Administração Pública (Enap). No total, foram 246 horas de capacitação de seus servidores.

40. Com vistas a estruturar a formação de seus servidores, foi elaborada a Nota Técnica 5 (1274227) que estabeleceu uma trilha de capacitação dos servidores da Corregedoria e dos
membros das Comissões Permanentes, com segregação por áreas de conhecimento e o inventário de cursos correcionais e relacionados.

41. Em reforço às inicia�vas de seleção de servidores para realização das capacitações, foi feita a divulgação de eventos correcionais realizados no período e a atualização dos
servidores  indicados  pelas  Superintendências  para  par�cipar.  A  CRG  promoveu  também  reuniões  pontuais  para  apresentação  do  trabalho  aos  servidores  indicados,  como  capacitação
introdutória, esclarecendo sobre a atuação da Corregedoria, qual seria a contribuição deles na condução de PAD, além de encaminhar conteúdos e divulgação de cursos mais específicos aos
servidores.

Uso dos Sistemas de Informação da CGU

42. A  Corregedoria  não  dispõe  de  ferramenta  própria  para  o  controle  dos  procedimentos  correcionais,  u�lizando-se  de  planilha  interna  e  dos  sistemas  disponibilizados  pela
Corregedoria-Geral da União (CGU). Esclarece-se que o CGU-PAD e CGU-PJ estão em vias de desa�vação grada�va, sendo que passará a prevalecer somente o ePAD, a saber:

a) ePAD  - h�ps://epad.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f

b) CGU-PAD - h�ps://siscor.cgu.gov.br/web/index.aspx

c) CGU-PJ  -  h�ps://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj

Par�cipação em Eventos e/ou Ações Ins�tucionais e Interins�tucionais

43. Os servidores da Corregedoria par�ciparam de workshop e reuniões virtuais ao longo do ano de 2021, sobre LGPD, modelo de maturidade, u�lização dos sistemas correcionais

https://epad.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
https://epad.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
https://siscor.cgu.gov.br/web/index.aspx
https://siscor.cgu.gov.br/web/index.aspx
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj


realizados pela Corregedoria Geral da União, no sen�do de aperfeiçoamento na u�lização do Sistema e-Pad e atualização na legislação a�nente aos assuntos correcionais. Registra-se também a
par�cipação das reuniões do SISCOR ocorridas em 04/03 e 14/09 e o II Encontro de Unidades Correcionais do PROCOR e SISCOR realizada em 22/11/2021.

44. A Corregedoria par�cipou no comitê temá�co des�nado à elaboração do novo Plano de Integridade da Antaq, em conformidade com o Art. 12 da Portaria-DG ANTAQ Nº 277/2021
(50300.020795/2021-07).

A�vidades preven�vas

45. Em cumprimento às inicia�vas 5 -  Planejar a�vidades de prevenção. (KPA 3.5.1) e 19 - Orientar os gestores sobre os principais riscos correcionais, ocorreram reuniões por
videoconferência, no ano de 2021, com as 5 (cinco) superintendências da Agência e respec�vos gerentes (com a par�cipação total de 27 servidores), além de reunião com a SFC e suas gerências,
além da SFC e as chefias das URE's (16 par�cipantes), no mês de março de 2021. Ocorreram também reuniões com todas as Unidade Regionais, conjuntamente com a SFC, para apresentação do
trabalho da Corregedoria e discussão sobre os principais riscos correcionais, que precisam ser observados pelos servidores. Das reuniões realizadas com a sede e URE's no período, par�ciparam 
178 (cento e setenta e oito) servidores, conforme tabela abaixo:

Unidade Regional Data
Quan�dade de

servidores

SDS/GEA/GDE/GMA 16/03/2021 5

SRG/GRM/GRI/GRP 16/03/2021 5

SAF/GOF/GRH/GRL/GLC 17/03/2021 5

SOG/GPO/GAP/GAN/GAF 18/03/2021 7

SFC/GPF/GFP/GFN 19/03/2021 5

SFC/URE's 25/03/2021 16

UREBL 02/02/2021 20

UREMN 16/04/2021 10

UREPV 29/04/2021 5

URESL 04/05/2021 7

URERE 11/05/2021 13

UREFT 12/05/2021 9

URESV 18/05/2021 12

UREVT 02/06/2021 7

URECO 02/06/2021 2

URECB 10/06/2021 5

UREPL 17/06/2021 5

UREFL 23/08/2021 13

URERJ 24/08/2021 17

URESP 26/08/2021 10

Total 178

Pedidos de Acesso à Informação

46. Durante o ano de 2021, foram solicitados à Corregedoria 04 (quatro) pedidos de acesso à informação, em decorrência da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, os quais
foram tempes�vamente atendidos, com prazo médio de resposta menor de que 1 (um) dia, conforme quadro abaixo. 

Nº Processo Pedido Situação Recebimento Resposta

50001.018355/2021-56
Planos de ação (plano de trabalho) e os relatórios de gestão da unidade de correição da

ANTAQ referentes aos úl�mos 5 anos. Deferido
07/04/2021 07/04/2021

50001.038877/2021-74
Informações sobre as denúncias recebidas e os processos administra�vos disciplinares.

Deferido
27/07/2021 27/07/2021

50001.051461/2021-41

Informação sobre quais as medidas adotadas para que os procedimentos correcionais
inves�ga�vos e acusatórios sejam executados de modo a resguardar os dados dos envolvidos

e as informações de acesso restrito e sigiloso
Deferido

28/07/2021 28/07/2021

50001.059281/2021-16

Informar as medidas adotadas por esta Corregedoria para registrar a obtenção de evidências
nos procedimentos correcionais inves�ga�vos e o procedimento correcional acusatório, bem

como, u�lizar matriz de   responsabilização como elemento norteador do procedimento
correcional acusatório e do procedimento correcional inves�ga�vo.

Deferido
15/10/2021 18/10/2021

47.  Nesse contexto, a Corregedoria revisou os procedimentos de recebimento e análise de Pedidos de Acesso à Informação e os consolidou no Processo SEI 50300.015088/2021-91,
nos termos da Nota Técnica nº 17/2021/CRG (1401882) e do Guia referente aos fluxos e procedimentos para atendimento aos pedidos de acesso à informação dirigidos à Unidade Correcional
(1426775).

IV - PLANEJAMENTO PARA 2022

48. A Corregedoria priorizará em 2022 no seu planejamento:

a) revisão dos guias, normas e manuais internos com vistas a atualização e racionalização dos procedimentos e adequação às diretrizes e orientações referentes à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

b) elaboração e execução de plano de ação para alcançar o Nível 4 do Modelo de Maturidade (CRG-MM) em 2023;

c) migração das informações correcionais disponibilizadas em transparência a�va para o formato painel;

d) realização de campanha/pesquisa junto aos servidores para iden�ficar condutas que são riscos à integridade e promover inicia�vas para a sua mi�gação;

e) promoção de ações de capacitação internas e externas sobre questões correcionais;

f) realização de reuniões preven�vas para reduzir os riscos à integridade pública; e

g) consolidação da abordagem por projeto na gestão das equipes dos procedimentos correcionais.

V - CONCLUSÃO

49. O presente relatório apresentou as principais ações realizadas pela Corregedoria em 2021, sendo que, apesar das limitações colocadas pela pandemia da COVID-19, tendo como
consequência  a  suspensão das  a�vidades  de  prevenção em visitas  presenciais  às  unidades  regionais,  ob�veram-se,  mesmo assim,  resultados  sa�sfatórios  por  meio  do uso de recursos
tecnológicos de videoconferência com todas as unidades da Agência distribuídas pelo país.

Documento assinado eletronicamente por Nicolau de Medeiros Faus�no, Corregedor, em 28/01/2022, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o código verificador 1517271 e o código CRC 169940B2.
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