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(!! ) ARQUIVAMENTO

Prezado,
!
de PAD.

Os autos me vieram conclusos para parecer quanto ao pleito atinente à substituição do servidor designado para integrar comissão

Pois bem,!em que pese a alta demanda mencionada, a!Unidade Correcional também conta com!reduzido!efetivo e um
número exorbitante de mais de mil processos que necessitam também de movimentação.

Calha destacar que,!a Corregedoria n‹o disp›e de efetivo seja para sua atuaç‹o Þm, muito menos para substituiç›es
imediatas ou ajustes prŽvios entre esta signat‡ria e os servidores designados, sendo este um dos motivos pelos quais têm havido
designaç›es do quadro geral da FUNAI, seguindo orientaç›es da CGU (não sendo necessária a concordância do servidor (é encargo
obrigatório), muito menos sendo possível qualquer contato anterior diante do exíguo tempo que possuíamos em face do exacerbado passivo,
sob pena de transcurso de diversos prazos prescricionais).
Apenas para conhecimento e entendimento da peculiaridade de nossa situação, destaca-se que esta Unidade Correcional passou,
ao longo de 2020, por importantes e impactantes mudanças, fora!os desaÞos impostos pela pandemia mundial do COVID-19. Diversos cargos
tiveram seus titulares substituídos, a saber: COAD-CORREG, CORREGEDOR, SECAT e ASTEC. Sendo que, desde então, a nova gestão
(tendo esta signat‡ria assumido em julho/2020) tem envidado esforços hercœleos, em regularizar a situaç‹o da unidade, todavia, ainda
n‹o Þnalizamos todos os gargalos identiÞcados.
Assim que iniciada a atuaç‹o, identiÞcou-se que a Unidade j‡ estava sem titular h‡ seis meses, contudo, a Corregedora
Substituta e o Coordenador da Unidade, desde março/2020, tentavam levantar a totalidade de processos aqui em trâmite e, ainda, a
redistribuição para os setores respectivos, vez que muitos encontravam-se!em bloco internos e em setor equivocado.
Com a chegada da nova Corregedora, alŽm de identiÞcado tais problemas, constatou-se que as inserç›es no SISCOR (que
seriam obrigat—rias) alŽm de n‹o realizadas (mais de 600 processos n‹o estavam insertos), as que j‡ existiam, n‹o vinham sendo atualizadas, o
que motivou a troca de algumas cheÞas e dos servidores do setor respons‡vel por tal demanda, permanecendo com cargos vagos por alguns
per’odos, aumentando ainda mais o passivo j‡ exorbitante.
Ap—s levantados tais pontos, com o que restava de efetivo, diga-se de passagem, irris—rio (3 cheÞas), passamos a trabalhar
almejando apoio quanto a recursos humanos, identiÞcaç‹o dos processos que estavam pr—ximo de prescriç‹o, objetivando a instauraç‹o e ou
movimentaç‹o, seleç‹o dos j‡ prescritos para an‡lise e arquivamento, e concluir o maior nœmero de lançamentos poss’veis no SISCOR.
Nesse diapasão, seria totalmente inconceb’vel que, alŽm de organizar toda a casa, lançar todos os autos no sistema e
atualizar os que j‡ se encontravam insertos,!ainda visualiz‡ssemos os autos (como dito, mais de mil)!que estavam na iminência de
prescriç‹o (muitos com prescriç‹o prestes a ocorrer dentro de dias), selecion‡ssemos poss’veis integrantes de comiss›es, contatasse um
a um (para ouvir de todos as mesmas diÞculdades e pleitos de que n‹o fossem designados) e a’ sim pass‡ssemos a design‡-los.

Até houve tal tentativa com os autos!08620.003391/2021-61, todavia, como esperado, muitos apenas informavam não dispor de
pessoal, no entanto, desde o in’cio, j‡ fora informado que as indicaç›es constantes dos autos seriam apenas um norte.
De tal forma, n‹o veriÞcando outra possibilidade, em momento anterior ˆs designaç›es, foi autuado o processo SEI
08620.010642/2020-83 (na caixa CPD-CORREG - no sei), contendo vídeos, materiais e modelos para o apoio aos servidores que seriam
designados em apuraç›es disciplinares. AlŽm do mais, foi amplamente divulgado por esta Unidade Correcional e pela CODEP/DAGES
/FUNAI, que haveriam tais convocaç›es do quadro geral da FUNAI, para que n‹o houvesse "surpresa" e, ainda,!que a CGU daria
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in’cio ˆ abertura de inscriç›es para diversos cursos, objetivando n‹o deix‡-los desamparados quanto ˆ necess‡ria instruç‹o, veja um
dos diversos chamados encaminhados aos e-mails funcionais de todos os servidores:

Considerando que,!a força de trabalho demandada n‹o sobrecarrega nenhum setor, j‡ que!tem sido utilizado o mínimo
dos!recursos humanos de cada Unidade, isso, em trabalhos irris—rios e que n‹o ensejam gasto temporal alto, muito menos h‡ o intento
em manter tal trabalho por longo per’odo, como dito, Ž uma força-tarefa. A t’tulo elucidativo, trago ˆ baila o exemplo de um
Coordenador Regional que, hoje, atua no triplo de!PADs que a totalidade acima alinhavada, como Presidente de comiss‹o, tudo isso
em conjunto com seu labor da CR, ao passo que a maioria dos servidores que vêm sendo designados, est‹o sendo em um œnico feito ou
no m‡ximo em dois/três processos, salvo aqueles que se disp›e a colaborar em um nœmero maior. Enquanto que nossas comiss›es Þxas
(06 servidores), estes sim, com dedicaç‹o exclusiva, computam aproximadamente 15 processos cada.

Ressalta-se que, entendemos as diÞculdades apontadas pela Unidade, contudo, o baixo efetivo Ž geral e, se cada Unidade
contribuir com parcela, mesmo que m’nima, conseguiremos destravar os processos correcionais e!abrir o campo de atuação dos
servidores, sem pesar para sua atuaç‹o junto ˆ Unidade de lotaç‹o.!E, mais, nos auxiliando, estar‡ prestando relevantes serviços n‹o s—!à
esta Corregedoria, mas também à esta Fundação e a toda política indigenista, ! passível, inclusive, de elogio inserto ! nos assentamentos
funcionais.!Sendo tais designaç›es necess‡rias, no desiderato de se dar pronta resposta ˆ!crescente demanda desta Corregedoria,!enquanto se
aguarda pela realização de!concurso pœblico, sendo que outras providências para sanar tais convocaç›es j‡ est‹o sendo realizadas, tendo,
inclusive, sido oÞciado ˆs demais Corregedorias Federais, no af‹ de recrutar!servidores aptos a comporem novas comiss›es;!contudo, até o
momento n‹o se obteve o êxito almejado, sendo que, por orientaç‹o da CGU, h‡ a necessidade de utilizarmos nossos pr—prios servidores em
tais designaç›es, inicialmente, atŽ que obtenhamos outra força de apoio.!Por Þm, frisa-se que, a demanda aos servidores que n‹o est‹o lotados
especiÞcamente nesta Corregedoria,!ser‡ limitada a irris—rio nœmero e, ainda, ser‡!de forma transitória, como uma força-tarefa, não havendo
preju’zo das funç›es do servidor junto ˆ unidade de lotaç‹o, vez que, como a distribuiç‹o se dar‡ para servidores em todo o Brasil, n‹o haver‡
sobrecarga.
A!carência de recursos humanos na Unidade Correcional Ž patente, conforme exposto em diversos processos com pleitos de
apoio - veja: 08620.004029/2020-27, 08620.004129/2020-53, 08620.007531/2020-90, 08620.010445/2020-64, 08620.009940/2020-21,
08620.007885/2020-34, 08620.007875/2020-07 e 08620.007836/2020-00, 08620.004643/2021-70 e etc.
Desde o início da pandemia e ! em prol do princípio da economicidade, esta Unidade Correcional vem pontuando que as
comiss›es devem evitar a realizaç‹o de deslocamentos, privilegiando a designaç‹o de secret‡rio no local dos fatos apurados para efetivaç‹o
dos atos, bem como a utilizaç‹o do sistema de videoconferência para realizaç‹o de oitivas e interrogat—rios (podem ser efetuadas por meio de
correio eletrônico institucional, aplicativos de mensagens instantâneas (para telefone funcional ou particular) ou recursos tecnológicos
similares - dever‡ apenas ser observada a certeza de ciência da comunicaç‹o, que pode se dar por diversas formas, como recibo de leitura,
resposta do servidor ou atŽ mesmo ciência Þcta). Assim, deve ser dada prioridade ao uso de recursos tecnol—gicos (ex: e-mail, Whatsapp, etc Ð
para citaç›es/intimaç›es/notiÞcaç›es e Microsoft Teams, Google Meet, Zoom,!etc –!para audiências, oitivas, interrogat—rios, etc), diante da
IN/CGU n¼ 09/2020 (art. 2¼, ¤ 3¼) e, caso n‹o seja poss’vel, passar-se-ia ˆ utilizaç‹o de carta precat—ria. Assim, somente ap—s tais tentativas,
seria poss’vel outra opç‹o, como a realizaç‹o presencial do ato (veja a IN CGU 05/2020 -!https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/43484
/8/IN_5_2020.pdf, a Nota Técnica nº 506/2019/COPIS/DICOR/CRG -!https://corregedorias.gov.br/noticias/arquivos-das-materias-e-noticias
/transcricao-de-oitivas.pdf).
Diante disso, o servidor dever‡ realizar todos os atos, em regra, remotamente, n‹o atrapalhando seus serviços de sua
lotaç‹o, atŽ mesmo considerando-se n‹o ser esse o intuito, j‡ que tem se orientado ˆs comiss›es que dispensem uma hora di‡ria ou um
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dia da semana (tudo isso, quando muito), para as tratativas virtuais do processo no qual se encontra designado.

o Manual de PAD da CGU em sua pg. 108:
(...)

.

, ante a falta de efetivo e quantitativo de

Atenciosamente,
Em 06 de dezembro de 2021.
CORREG
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