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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como escopo demonstrar como o uso da técnica de mediação 
poderia auxiliar na gestão de conflitos no âmbito da Fundação Universidade Federal 
de Rondônia fornecendo apoio ao sistema processual disciplinar. Nesse sentido, esta 
dissertação visa à proposição de uma alternativa à gestão de conflitos, sustentada em 
considerações sobre a economicidade dos custos procedimentais e na consequente 
necessidade da taxonomia dos conflitos, em apoio ao setor disciplinar. Dessa forma, 
os objetivos específicos pautaram-se em: identificar os custos por fase executória e 
os custos totais para cada tipo de procedimento disciplinar; identificar os custos dos 
desperdícios provenientes dos procedimentos disciplinares; e mapear as espécies e 
as causas dos conflitos organizacionais do período compreendido entre 2013 e 2016. 
A pesquisa constituiu-se como descritivo-exploratória, desenvolvida em duas etapas, 
sendo uma quantitativa e outra qualitativa, com levantamento dos dados por meio de 
análise documental e bibliográfica ‒ utilizando-se, na fase inicial, a estatística 
descritiva; e, na fase seguinte, a análise de conteúdo. A base teórica foi pautada na 
perspectiva atual da Teoria do Conflito, aliada aos estudos realizados por teóricos da 
área no que tange aos custos e às características desse fenômeno. Assim, verificou-
se um elevado custo no tratamento dos conflitos pela via disciplinar repressivo-
punitiva, com relevante custo por desperdício, evidenciando a necessidade de 
melhoria na eficiência; além da possibilidade de diminuir o volume excessivo de 
processos por meio de tratamento prévio, logo preventivo, ao ser alterada a estrutura 
da gestão de conflitos institucionais. Com base nos resultados, foi proposta a criação 
de uma câmara de mediação e juízo de admissibilidade para melhoria da gestão de 
conflitos e apoio ao setor disciplinar, com vistas a minimizar os pontos negativos no 
atual modelo de gestão; e elevar as chances de encontrar uma solução que satisfaça 
tanto aos interesses institucionais e quanto aos dos envolvidos.  
 
Palavras-chave: Custos. Gestão de Conflitos. Mediação. Procedimento Disciplinar.  
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ABSTRACT  

 
This research aims to demonstrate how the use of mediation technique could assist in 
the management of conflicts in the ambit of Fundação Universidade Federal de 
Rondônia by providing support to the disciplinary procedural system. In this sense, this 
dissertation aims to suggest an alternative to conflicts management, supported by 
considerations about the economicity of procedural costs and the consequent 
necessity of the taxonomy of conflicts, in support of the disciplinary sector. Thus, the 
specific objectives were: to identify the costs per execution phase and the total costs 
for each type of disciplinary procedure; to identify the costs of waste arising from 
disciplinary procedures; to map the species and causes of conflicts between 2013 and 
2016. The research was a descriptive-exploratory, developed in two stages, one 
quantitative and another qualitative, with data collection through documentary and 
bibliographic analysis. ‒ using descriptive statistics in the initial phase; and, in the next 
phase, the content analysis. The theoretical basis was based on the current 
perspective of Conflict Theory, combined with studies by theorists in the area regarding 
the costs and characteristics of this phenomenon. Thus, there was a high cost in the 
treatment of conflicts through the repressive-punitive disciplinary route, with relevant 
cost for waste, highlighting the need for improvement in efficiency; and the possibility 
of reducing the excessive volume of processes through previous treatment, thus 
preventive, by changing the structure of institutional conflicts management. Based on 
the results, it was proposed to create a mediation and admissibility judgment chamber 
to improve conflicts management and support to the disciplinary sector, with a view to 
minimizing the negative points in the current management model; and increase the 
chances of finding a solution that satisfies as much as institutional and stakeholder 
interests. 
 
Keywords: Costs. Conflict Management. Mediation. Disciplinary Procedure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conflito foi investigado pela sociologia e compreendido como um produto do 

comportamento humano essencial para promover mudanças em um processo 

evolutivo. Importante nos meios social, pessoal e organizacional, por envolver as 

relações humanas de maneira dual, capaz de fortalecer as interações, proporcionar 

um ambiente íntegro, regido por valores, princípios, assim como por dissociar as 

relações, romper padrões de modo negativo, resultar em infrações e violência. 

A sociologia observa as relações e a ordem social e se ajusta à área jurídica 

quando esta estabelece regras que visam regular o comportamento da sociedade. 

Assim, as duas áreas se deparam com o fenômeno do conflito, que por diferentes 

estratégias teóricas seguem a Teoria do Conflito (SABADELL, 2017). 

Os conflitos permeiam outras áreas, tais como a psicologia social, incluindo 

autores como Smith (1966), Tjosvold (1997), De Dreu (2008), além de teóricos 

organizacionais como Litterer (1966), Pondy (1967) e Robbins (2005). Os teóricos do 

conflito investigam os elementos comuns desse fenômeno, conectados aos processos 

e à gestão organizacional típicos deste ambiente.  

Há uma convergência diante da ideia de que o conflito é inevitável, porém 

outras perspectivas despontaram dicotomias como conflito funcional ou disfuncional e 

construtivo ou destrutivo e, até mesmo, vinculado à busca ou ao potencial de 

transformar o conflito em colaboração entre as partes (DEUTSCH, 2003; MOORE, 

2014).  

Ocorre uma evolução diante da maneira de compreender os conflitos que se 

apresentam de forma complexa, vinculados a causas diversas, que precisam ser 

tratados e solucionados, a fim de se evitar uma escalada gradual nos embates 

organizacionais.  

Os conflitos são inerentes à condição humana e naturais de ficções jurídicas. 

Um conflito pode se transformar em litígio quando se recorre a uma autoridade 

superior, na figura de um juiz, ou utilizar outras formas consensuais chamadas de 

Alternative Dispute Resolution ou Método de Resolução de Disputas (ADR), como a 

mediação e a conciliação judiciais, distintos do processo judicial (CUNHA; LOPES, 

2011). 

Opções alternativas de resolução alteraram a realidade teórico-prática nas 

últimas décadas do século XX, como o método extrajudicial, a partir da percepção das 
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dificuldades do formalismo judicial estatal, da pouca reação frente ao dinamismo 

exigido e frente à complexidade das inter-relações (NETO; SAMPAIO; 2011). 

Conflitos na Administração Pública não permeiam apenas o meio do poder 

judiciário com a cultura do litígio, a demanda excessiva e a desconsideração à 

eficiência. Em paralelo a essa metodologia, tem-se a alteração de paradigma, ao 

passo que a atividade administrativa brasileira se abstém das imposições autoritárias 

e se volta aos mecanismos consensuais de resolução de conflitos (DI SALVO, 2018). 

Nesse contexto, ressurge a mediação como instituto de autocomposição e 

atividade técnica não adversarial para resolver conflitos na Administração Pública, 

com a aprovação da Lei de Mediação, Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, como 

forma de legitimar o método para a Administração Pública direta, suas autarquias e 

fundações.  

A ADR é composta por uma variedade de métodos, porém a mediação se 

destaca e é a mais visada no meio institucional, uma vez que apresenta vantagens 

como “rapidez, confidencialidade, menores custos, grande possibilidade de êxito e 

qualidade da decisão acordada” (CALMON, 2007, p. 124).  

Vários sistemas de resolução de conflitos são criados, como o modelo prático 

de processo de mediação elaborado por Moore em 1998, o sistema de resolução de 

conflitos para reduzir custos concebido por Ury, Brett e Goldeberg (2009). Além disso, 

Faleck (2018) também trata da técnica de desenho de sistemas de resolução de 

disputas. Todos aplicáveis na esfera corporativa, de ordem laboral. O diagnóstico da 

situação conflitiva é tratado por todos os autores acima mencionados como ponto 

relevante e, nesse contexto, compreender e cartografar o conflito permite embasar as 

estratégias, a fim de se alcançar um acordo. 

Os gestores organizacionais são aplicadores do Direito no meio organizacional, 

mas a conformidade com a lei pode não representar o que os envolvidos entendem 

como justiça, pois o conflito possui um aspecto cognitivo. Essa forma de atuação para 

fazer a justiça como um dever de agir e de apurar aquilo que é irregular à ordem 

adentra o âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) pelo exercício 

do regime disciplinar dos servidores públicos civis da União.  

O Estado brasileiro institucionalizou um sistema de gestão de conflitos com 

algumas características que compreendem àquelas dos sistemas de resolução do 

meio corporativo, porém no âmbito do poder Público. As legislações permitem a 

criação de novas estruturas e estipulam os critérios formais e subjetivos para a 
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classificação da demanda perante irregularidades funcionais, além das normas e 

regulamentos de órgãos de controle externo que detalham o cabimento e o juízo de 

admissibilidade. São critérios que auxiliam na tomada de decisão pelo procedimento 

disciplinar adequado, contudo são instaurados sem o conhecimento da real dimensão 

do conflito, que é aspecto necessário para direcioná-lo a outro meio de resolução, o 

qual pode ser consensual.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As Instituições de Ensino Superior podem ser entendidas, dentro da 

perspectiva de Chauí (2003, p. 6), como uma organização social “por definir-se por 

uma prática social”. No Brasil, as universidades passaram a ser tratadas como 

organizações sociais em 1995, a partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado. Nesse contexto, foi exposta a relação entre universidade e sociedade, ao 

afirmar que “vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, 

atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade” 

(CHAUÍ, 2003, p. 5). 

Chauí (2003, p. 6) destaca que, por ser uma organização social e ser “definida 

por sua autonomia intelectual, [...] a universidade pode relacionar-se com o Estado de 

maneira conflituosa”. Essa relação antagônica é evidente, também, com seu público 

interno ou comunidade acadêmica, grupos e indivíduos que a compõem, 

caracterizando uma interação social interna que, segundo os autores Newman e 

Warren (1980) e Deutsch (2003; 2004), pode ser construtiva ou destrutiva.  

As condutas nas organizações de educação superior federais são tratadas, 

predominantemente, por um conjunto de normativas e princípios, os quais buscam, 

de forma direta ou indireta, delinear e limitar o comportamento do indivíduo.  

A Administração Pública exerce alguns poderes e, entre eles, o disciplinar, de 

natureza sancionatória, com critérios delimitados contidos na legislação destinada ao 

funcionalismo federal. Na transição desse poder em ato, constituem-se os processos 

disciplinares. Desse modo, também cabe à administração, de forma geral, o controle 

da conduta, a apuração dos desvios e a aplicação de penalidades. Colombo e 

Rodrigues (2011, p. 142), ao tratarem da gestão universitária, afirmam que “Quando 

conservadora e centralizada, geralmente a tendência é disciplinar e punir, onde se 

destaca o ‘poder sobre’, e não o empowerment na empresa”. 
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Nas últimas três décadas o Estado aprovou medidas e normas que se ligam, 

em algum aspecto, ao comportamento dos seus servidores, assim, nesse período, 

instituiu-se um sistema de correição, de ética, de participação do cidadão por meio da 

ouvidoria, com inclusão de instrumentos de conciliação no âmbito organizacional, 

além de fortalecer os meios consensuais como o novo Código de Processo Civil (CPC) 

e a Lei de Mediação. 

Essas iniciativas convergem para o alcance da eficiência em um contexto de 

escassez de recursos públicos. Com isso, aprova a Lei da Desburocratização, Lei n° 

13.726, de 08 de outubro de 2018, que suprime ou simplifica formalidades e 

obrigações desnecessárias quando o custo econômico e social for superior aos 

benefícios, com reflexo direto para o erário e para os cidadãos.  

Surge, com isso, a necessidade de conhecer a dimensão que o conflito possui 

no meio institucional e os custos gerados para tratar seus conflitos internos, 

prioritariamente, pelo exercício do poder disciplinar. Disso, desdobra-se todo um 

aparato normativo que permite à Universidade inovar na gestão das inter-relações 

humanas, fora do sistema processualista típico do regime disciplinar.  

Os efeitos dos processos disciplinares são destacados pela literatura por várias 

perspectivas. A partir da visão administrativa, estes possuem ritos onerosos, reflexos 

negativos sobre a produtividade da atividade-fim da instituição, promovem desconforto 

no ambiente organizacional e na saúde do servidor, além de repercutirem sobre a 

imagem do órgão (CGU, 2019). 

Outro olhar parte da emissão do juízo de admissibilidade, que evita acolhimento 

de denúncias inconsistentes, as quais repercutem sobre a honra do servidor 

denunciado, sem haver uma justa causa. Assim, a aplicação correta da norma 

impossibilita fazer uso do serviço público para formalizar um instrumento de vingança, 

capaz de satisfazer o capricho ou incitá-lo por motivo emocional (GUIMARÃES, 2006). 

O gerenciamento adequado evita o excesso de denúncias aleatórias que 

provocam sobrecarga de procedimentos instaurados de modo desnecessário, além 

de reduzir o desperdício de recursos financeiros e de tempo dos recursos humanos 

(DENYS, 2019). 

Sob o ponto de vista instrumental, o Estado arca com as despesas de 

tramitação do processo, que tem como produto uma decisão, a qual pode ser uma 

penalidade, cujo custo pode ser medido pela quantidade, mão de obra direta e indireta 
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de agentes e servidores públicos e tempo médio trabalhado, para desenvolver e 

finalizar o processo (MACHADO, 2016).  

A forma de conduzir esse sistema processual, burocratizado e oneroso pode 

motivar uma reforma interorganizacional voltada para a decisão fundamentada mais 

eficiente e econômica, unida a uma solução mediada acessível pelo ordenamento 

jurídico e normativo.  

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está incorporada à 

realidade do gerenciamento dos conflitos vinculado a um sistema punitivo, moroso, 

com reflexos negativos e de alto custo que, indubitavelmente, mescla conflito e 

irregularidade. Direciona as suas demandas formais para poucas unidades que não 

se associam para tomada de decisões, culminando na apuração disciplinar. A UNIR, 

com isso, trabalha com os efeitos dos conflitos, não explora outros mecanismos de 

resolução permitidos pela legislação, trata as demandas inicialmente de modo 

descentralizado, sem integração entre as instâncias, além de, ao final, convergir a 

ação na administração superior e no setor disciplinar.  

De acordo com o contexto apresentado, recomenda-se demonstrar a realidade 

institucional para responder à seguinte questão: como o uso da técnica de mediação 

poderia auxiliar na gestão dos conflitos, na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, e apoiar o sistema processual disciplinar? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

1.2.1 Geral 

 

Propor a criação de uma câmara de mediação e juízo de admissibilidade, como 

uma alternativa à gestão de conflitos, a partir da perspectiva sobre os custos 

procedimentais e da taxonomia dos conflitos da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, em apoio ao setor disciplinar. 

 

1.2.2 Específicos 
 

Para atingir o objetivo deste estudo, fez-se necessário averiguar os 

procedimentos disciplinares instaurados entre 2013 e 2016, para:  
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 identificar os custos por fase procedimental e os custos totais de cada tipo de 

procedimento disciplinar; 

 identificar os custos dos desperdícios provenientes dos procedimentos 

disciplinares; 

 mapear os tipos e as causas dos conflitos organizacionais. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 

 

Percebe-se que negar a existência do conflito no ambiente organizacional é a 

primeira reação dos gestores. Com o posterior agravamento da situação adversa, a 

solução que se busca é um tratamento de modo funcional que, na ocasião, se mostra 

mais prático e não envolve a busca alternativa de resolução.  

Gestores consomem muito tempo ao se dedicarem à resolução de conflitos 

entre os indivíduos de sua equipe. A natureza do meio acadêmico demonstra a 

complexidade e os desafios de gestão em um ambiente cujas discussões lhe são 

inerentes.  

Aspectos como tempo, custo e êxito demonstram os desafios de gerir, de modo 

mais eficaz, os conflitos internos existentes e desqualificam os moldes tradicionais 

aplicados nas organizações. Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 455) informam que na 

mediação “o índice de acordos é de aproximadamente 60 por cento, com 75 por cento 

em média de satisfação dos negociadores”, demonstrando que a eficácia do mediador 

é significativa. Pesquisas sobre as vantagens do uso da mediação e sobre os pontos 

negativos do sistema disciplinar são mais frequentes do que o estudo sobre os custos 

dessa atividade, ainda pouco debatido.  

Outra lacuna é a exploração dos custos procedimentais apenas na esfera 

judicial, quando se trata da economia processual, ou, no âmbito do Poder Executivo 

Federal, na Controladoria-Geral da União. O mesmo ocorre quanto ao mapeamento 

dos conflitos organizacionais elaborados de acordo com a realidade de cada 

instituição e, por esse motivo, não são divulgados. Resulta disso a necessidade de 

adequação desses estudos para o âmbito acadêmico, de maneira prática, como 

ferramenta de apoio à gestão dos conflitos.  

Com base em três pesquisas sobre custos procedimentais, dos autores Alves 

(1998), Cavalcanti e Amorim (2012) e Nóbrega e Tabak (2017), torna-se possível 
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aprimorar o método a partir dos procedimentos de cálculo apresentados e adaptá-lo 

para a realidade de uma Instituição Federal de Ensino Superior.  

O mapeamento dos conflitos parte da criação do mapa conceitual apresentado 

nos estudos de Moore (1998) com tipos, causas e sugestões de intervenção, criando 

um esquema que serve para conduzir o mediador, com complemento fornecido por 

Moore (2014) ao indicar os contextos possíveis.  

O tema da ADR tem sido debatido, internacionalmente, desde a década de 

1970, mas no Brasil começou a ser delineado na Constituição Federal de 1988, e 

entrou em pauta na década de 1990, no Congresso Nacional. Passou de meio 

alternativo para uma visão de método primeiro de resolução de conflitos com a 

instituição do Novo Código Civil e da Lei de Mediação, ambas em 2015 (NICÁCIO, 

2017). 

As mudanças na lei são recentes, contudo nas Instituições Federais de Ensino 

as mudanças já se mostram presentes. A Lei da Ouvidoria, Lei de nº 13.460, de 26 de 

junho de 2017, determina a mediação e a conciliação entre cidadão, órgão ou entidade 

pública, sendo a esfera responsável criada em todas as IFES. Surgem, de maneira 

formal, a Comissão de Combate ao Assédio Moral na UFAM; a Comissão de Mediação 

de Conflitos na UFRN; o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Mediação de Conflitos 

na UFPB; o Comitê Gestor na UFF – que atua no processo de negociação e 

administração de conflitos –, assim como as Câmara de Conciliação, de Mediação e 

de Juízo de Admissibilidade da UNIFESP. 

A mediação como forma de resolução pela via do diálogo e iniciativas voltadas 

para a prevenção aos poucos ganham espaço nas Universidades Federais, mas a 

atividade disciplinar é necessária e ainda muito atuante. Com isso, mais do que apurar 

os ilícitos administrativos e transgressões, um dos desafios consiste em gerenciar 

conflitos ao invés de negá-los ou passá-los para outra instância.  

Torna-se oportuno ponderar a questão dos custos e levantar dados das 

características dos conflitos da UNIR, a fim de criar um meio para solucionar e preveni-

los, indo ao encontro do Estatuto da Instituição, que, em seu artigo 53, atribui aos 

membros da comunidade acadêmica a competência de contribuir para criar e manter 

“padrões éticos, autodisciplina, abertura, sadia convivência, mútuo respeito e 

colaboração, sensibilidade social e dedicação ao trabalho” (UNIR, 2017a).  

Assim, a pesquisa justifica-se em virtude de aderir aos objetivos de 

racionalização e à otimização dos procedimentos administrativos, além de se voltar 
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para a melhoria na eficiência ao propor a alteração da gestão de conflitos com a 

instituição de uma câmara de mediação e juízo de admissibilidade. 

Evidencia-se, assim, a relevância da pesquisa para o campo científico das 

IFES, visto que a problemática é comum e é tratada por variadas frentes pelo Estado, 

sendo, ainda, pouco estudada e passível de gerar impactos positivos sobre a 

eficiência e a economia processual. Por conseguinte, também pode contribuir para a 

promoção do diálogo e para a melhoria do convívio social. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está estruturado em sete partes, sendo a primeira destas a 

introdução e, a última, destinada às considerações finais. Apresenta, ainda, dois 

anexos e quatro apêndices. 

Na introdução o tema está apresentado de modo geral, e é estabelecida uma 

relação entre conflito, modos de resolução e regime disciplinar na Administração 

Pública Federal; são declarados o problema de pesquisa e os objetivos, com 

justificativa da escolha do tema.  

No segundo capítulo os elementos do tema são contextualizados com a 

finalidade de formular a ideia geral sobre conflitos aliada à necessidade de 

implementar mecanismos de gerenciamento que podem ser utilizados na esfera 

organizacional, e que ultrapassem a perspectiva punitiva do regime disciplinar.  

No terceiro capítulo é estabelecida a metodologia, em que é caracterizada a 

pesquisa, e é apresentada a forma de condução em duas etapas. 

No quarto capítulo está apresentada a caracterização do local de estudo, assim 

como a análise e a discussão dos resultados das duas etapas propostas. O tema e o 

problema são comentados e os objetivos alcançados também o são. 

No quinto capítulo, após ter sido apresentada a gestão de conflitos atual, é 

realizada a proposta de melhoria para a situação-problema discutida.  

No sexto capítulo são expostas as contribuições social e econômica 

proporcionadas pela proposta para a instituição, para a comunidade acadêmica e para 

a sociedade. Por fim, são apresentadas as considerações finais.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta pesquisa partirá da teorização sobre conflito, abrangendo a gestão, as 

técnicas de resolução desses conflitos, o regime disciplinar e os custos relacionados, 

que constituem os fatores essenciais para o alcance dos objetivos do presente 

trabalho. 

 

2.1 TEORIA DO CONFLITO 

 

A sociologia é uma ciência que integra as questões subjetivas ligadas ao 

indivíduo, à sociedade, e, em tese, investiga o comportamento social humano. Em 

estudo relativo ao conflito, o sociólogo Simmel (1983, p. 23) anuncia que o conflito é 

uma 

 

forma pura de socialização e tão necessário à vida do grupo e sua 
continuidade como o consenso. E ele indispensável à coesão do grupo. O 
conflito não é patológico nem nocivo à vida social, pelo contrário, é condição 
para sua própria manutenção, além de ser o processo social fundamental 
para a mudança de uma forma de organização para outra.  

 

O conflito surge da dualidade divergente e do antagonismo capaz de prover o 

desequilíbrio nas relações. A respeito do tema, Moore (1998) evidencia que “todas as 

sociedades, comunidades, organizações e relacionamentos interpessoais 

experimentam conflitos em um ou outro momento no processo diário de interação. O 

conflito não é necessariamente ruim, anormal ou disfuncional, é um fato da vida” 

(MOORE, 1998, p. 5).  

Segundo Vinyamata (2005), a conflitologia não se limita à sociologia, por ser  

uma ciência com foco no conflito influenciada pelas teorias do caos, das necessidades 

humanas e dos jogos, portanto é aberta e plural. O autor explica que essa ciência 

surgiu de forma sistematizada entre as décadas de 1950 e 1960, com maior expansão 

na década de 1970 e defende que vai além do uso de técnica de resolução, pois busca 

conhecer e aprofundar as causas, mapear e compreender o conflito, bem como 

encontrar estratégias de resolução (VINYAMATA, 2005).  

Nesse contexto, Oliveira (2011) esclarece que uma sociedade pautada no 

consenso seria vista como uma sociedade ideal, de absoluta cooperação, alheia à 

patologia social do conflito. Prossegue afirmando que a Teoria do Conflito reavalia a 
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conotação negativa e destaca um potencial de inovação e de mudança social. Dentro 

dessa nova perspectiva, a partir da segunda metade do século XX, duas abordagens 

se destacaram, sendo enquadradas como Teoria Microssociológica ou Condutismo, 

que analisa o indivíduo, a interação e o comportamento entre eles em pequenos 

grupos, e a Teoria Macrossociológica ou Teoria Clássica, que analisa as relações, 

como um sistema formado por grupos sociais e que inclui fatores externos (LUCENA 

FILHO, 200-; SABADELL, 2017). 

A corrente condutista tem um foco em pequenas partes, no nível micro, pois 

observa o ser humano como indivíduo. Um dos elementos estudados é o inconsciente 

na formação do conflito, fixa-se, portanto, no comportamento. Essa corrente utiliza 

poucas variáveis e as aplica a um grande número de situações de conflito para 

entender o papel que tais variáveis exercem no processo entre disputa e solução 

(OLIVEIRA, 2011). 

As correntes macrossociológicas se consolidam por duas vertentes formadas 

pelas teorias funcionalistas e as teorias do conflito social. De modo geral, Sabadell 

(2017) explicita que os funcionalistas se apoiam em um modelo de equilíbrio e de 

estabilidade social, interpretam a sociedade como um sistema harmônico, no qual o 

conflito ou outra crise são vistos como disfuncionais. Pode-se considerar, ainda, em 

uma visão funcionalista, que o sistema jurídico busca essa harmonia pelo controle 

social, ao fixar modelos de comportamento funcional e garantir valores de uma 

sociedade por meio da aplicação de sanções (SABADELL, 2017). Assim, pode-se 

buscar o sistema judicial ou soluções extrajudicias.  

De maneira oposta, as teorias do conflito social objetivam a mudança da 

estrutura social e são interdisciplinares. Nesse sentido, conflitos e crises são 

fenômenos naturais e normais, pois a sociedade age em grupos de interesses 

opostos, com isso o que liga os membros da sociedade não é o consenso, mas a 

coação e a dominação ideológica.  

Desse modo, conflito não se restringe ao campo social, mas engloba aspectos 

de intersubjetividade do âmbito jurídico. Segundo Lopes (2016), conflito é matéria 

prima do direito, porém funde substâncias tipicamente jurídicas, com elementos que 

envolvem histórias particulares fora dos limites da atuação estatal. Superam-se as 

diferenças ao sair do foco de ritos e fórmulas para restabelecer o diálogo. 

Assim, perante uma disputa que exige a gestão dos interesses antagônicos, 

compreende-se que o alvo da relação processual são as partes. O ser humano é o 
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elemento fundamental que deve ser considerado por quem opera o direito, para não 

enfraquecer os relacionamentos sociais (CNJ, 2016). Observa-se que “processo 

judicial aborda o conflito como se fosse um fenômeno jurídico e, ao tratar 

exclusivamente daqueles interesses juridicamente tutelados, exclui aspectos do 

conflito”, que também são essencialmente importantes (CNJ, 2016, p. 15).  

Dessa forma, a mera existência de uma ordem jurídica é insuficiente para 

concretizar o ideal de justiça, incluindo a percepção deste conceito no âmbito 

organizacional interno. O mecanismo para solver esse impasse foi o desenvolvimento 

natural e gradativo de técnicas de resolução de conflitos, como a autotutela, a 

mediação, a conciliação, a arbitragem e a jurisdição (LUCENA FILHO, 200-; 

GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 1998). 

A percepção do conflito sofre uma renovação a partir de uma ótica positiva. Isso 

demonstra a principal contribuição da moderna teoria do conflito. Por sua vez, Deutsch 

(2004) destacou os conflitos construtivos e destrutivos no processo de resolução de 

disputas, caracterizados, respectivamente, por resultados positivos ou negativos. 

Contudo, para o autor o ponto crucial não é a eliminação ou a prevenção do conflito, 

mas o meio para torná-lo produtivo.  

Todavia, o julgador, seja administrador, mediador ou conciliador, deve ter 

consciência da ordem funcionalista como as do conflito social, dispersar os polos 

distintos, a fim de concluir a relação processual de modo construtivo, de acordo com 

as correntes mais modernas. 

 

2.2 GESTÃO DE CONFLITO ORGANIZACIONAL 

 

O conflito foi tratado na literatura como um fenômeno social geral, que 

acarretou na sua compreensão nas organizações (PONDY, 1967). Alguns autores 

argumentam que o conflito, típico do meio organizacional, pode seguir cursos 

variados. Assim, se “por um lado, o conflito melhora a qualidade da decisão; por outro, 

pode enfraquecer a capacidade do grupo de trabalhar em conjunto no futuro” 

(SCHWEIGER; SANDBERG; RAGAN, 1986, p. 67).  

Cosier, Dalton e Taylor (1991) destacam que o conflito gera emoções e 

sentimentos ruins, ameaça indivíduos com interesse no status quo e desperta 

ressentimentos e aversões. Por outro lado, os autores defendem a inclusão do conflito 

em programas organizacionais como, por exemplo, em programas de auditorias e em 
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revisões de práticas que levam a decisões superiores e à democracia no local de 

trabalho, que pode promover o debate direcionado à necessidade de adequação da 

gestão, apesar do risco em gerar certo nível de conflito no meio interno. 

O conflito envolve condições antecedentes para sua formação, as quais podem 

ser diferenças políticas, recursos escassos ou estados afetivos. Dentre os estados 

afetivos, destacam-se o estresse e os estados cognitivos da consciência em situações 

conflitantes e em comportamentos de conflito, tais como ameaçar o oponente ou fazer 

concessões (PONDY, 1967; SCHMIDT; KOCHAN, 1972; THOMAS, 1992).  

Além desses fatores, para Rahim e Bonoma (1979) a maneira como os atores 

dentro de uma organização estruturada percebem o gerenciamento dos conflitos gera 

impacto sobre ideias, atitudes, crenças, regras e regulamentos. Conforme esses 

autores, o modo de conduzir a resolução de conflitos implica, de maneira geral, em 

sua redução ou na eliminação, mas é necessário gerir no nível de indivíduo, de grupo 

ou de intergrupo, que é mais abrangente por envolver elementos preditores.  

Nesse sentido, o gerenciamento de conflitos, seja empreendido pelas partes 

em conflito, seja envolvendo a intervenção de uma parte externa, segundo Bercovitch 

(1983, p. 109), objetiva “afetar toda a estrutura de uma situação de conflito, para conter 

os componentes destrutivos no processo de conflito (por exemplo, hostilidade, uso de 

violência) e ajudar as partes que possuam objetivos próprios a encontrar alguma 

solução”. Esse autor também esclarece que é dever de uma gestão de conflitos 

minimizar as perturbações decorrentes e fornecer solução satisfatória e aceitável, 

para que seja considerada eficaz.  

Pondy (1992, p. 260) aponta um outro objetivo da gestão de conflitos, que 

remete à ideia de continuidade organizacional, a qual consiste em institucionalizar o 

conflito e a diversidade dentro do corpo institucional, destacando as universidades 

como “organizações duradouras”. Dentro da perspectiva do autor, o conflito não é 

apenas funcional, mas “a própria essência do que uma organização é” (PONDY, 1992, 

p. 260). Desse modo, a gestão de conflitos “pode impactar substancialmente a 

resolução de problemas organizacionais e as atitudes individuais em relação ao 

trabalho” (TJOSVOLD, 1997, p. 28). 

Ao optar pelo gerenciamento dentro de uma postura moderna, a organização 

deve sugerir maneiras de lidar com os conflitos produtivamente, com abordagem em 

quatro níveis: 1) indivíduo com a organização; 2) entre indivíduos; 3) entre unidades 
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organizacionais da mesma organização; e 4) relações entre organizações (BURKE, 

2014). 

Caso se evite o tratamento ou a compreensão do conflito, Pruitt, Rubin e Kim 

(1994) alertam para a deterioração dos relacionamentos, pois o conflito pode adentrar 

no chamado Modelo da Espiral do Conflito, que forma uma escalada composta de 

ação e reação contenciosa, com início de uma próxima interação mais intensa, 

formando um círculo vicioso.  

Por conseguinte, a gestão de conflitos implica em reconhecer a existência das 

relações conflitivas em um nível relevante a ponto de precisar ser administrada por 

impactar de alguma forma ou ser impactadas por recursos, processos e pessoas 

(LEVY et al, 2016). Cada componente do conflito o caracteriza de uma maneira 

diferente, assim, os estudos dos teóricos do conflito concentram-se, de modo geral, 

em pontos específicos, por vezes definindo esse fenômeno pela causa, por tipo, 

efeitos, ambiente e pela circunstância. 

 

2.2.1 Conceito de Conflito  

 

A busca pelo conhecimento sobre o conflito levou, de modo consensual na 

literatura, à afirmação de que esse fenômeno se encontra presente intrinsecamente 

em todas as relações e que é inerente à natureza humana, tal como as disputas, as 

lutas e as resistências. 

Smith (1966, p. 511) define conflito como “uma situação em que as condições, 

práticas ou metas para os diferentes participantes são inerentemente incompatíveis”. 

O autor delineia conflito dentro de um cenário organizacional. Por outro lado, Litterer 

(1966, p. 180), considera que o conflito “é um tipo de comportamento que ocorre 

quando duas partes estão em oposição ou em batalha, como resultado de uma 

percepção de privação relativa das atividades ou de interação com outra pessoa ou 

em grupo”. Para este autor, trata-se de uma conduta. Entretanto, para ambos autores 

resulta de incompatibilidades, de antagonismos e da interação entre as pessoas. 

Pondy (1967) pontuou elementos de variadas definições existentes, em 

categorias que, relacionadas, poderiam resultar em uma controvérsia vazia, como: 

condições antecedentes, estados afetivos ou emoções, estados cognitivos ou 

percepções e comportamentos. Com isso, defendeu a definição de conflito como todo 
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o processo dinâmico subjacente ao comportamento organizacional que abrange essas 

categorias. 

Para Fink (1968), as primeiras definições de conflito focaram em uma ampla 

variedade de fenômenos sociais diferentes. Segundo o autor, padrões e processos 

que caracterizam conflito em uma área também podem caracterizá-lo em outra. Essa 

visão corrobora com Pondy (1967) ao afirmar que apesar das generalizações, cada 

episódio de conflito exibe como característica uma sequência ou um padrão estável 

de desenvolvimento.  

De modo complementar, Thomas (1992, p. 255) considera o conflito também 

como “um processo que começa quando uma parte percebe que o outro frustrou ou 

irá frustrar alguma expectativa pessoal”. Esse autor aborda a percepção, como o ato 

que dá o início ao processo do conflito, aponta o momento em que os processos 

sociais (por exemplo, a tomada de decisão, as discussões) se transformam em 

conflitos.  

Brown (1983) esclarece que as partes em conflito muitas vezes negam a 

existência do problema ou reduzem sua importância para evitar lidar com o 

enfrentamento. No mesmo sentido, Baron (1990) verifica, em variadas definições, que 

interesses opostos precisam ser reconhecidos pelas partes para que exista o conflito. 

É mais comum a ideia de conflito como uma questão de percepção, pois “se ninguém 

tiver noção de sua existência, ele não existe” (ROBBINS, 2005, p. 236).  

Rondeau (1996) também defende que o conflito existe em uma organização 

quando uma parte, seja um indivíduo ou um grupo, percebe o outro como obstáculo à 

satisfação de suas preocupações, fato que provocará frustração e posterior reação. 

Neste entendimento, além da percepção, estão inclusos sentimentos e condutas 

negativas. 

Características comuns a todos os conflitos foram pontuadas por Putnam e 

Wilson (1990), mediante investigação empírica, quais sejam: interdependência;  

percepção de incompatibilidade entre os anseios das partes; e alguma forma de 

interação. Esses elementos, segundo Robbins, Judge e Sobral (2010) são comuns 

quando as definições se referem a conflitos experimentados nas organizações.  

Segundo De Dreu e Weingart (2003), o conflito é resultante de um processo de 

tensão entre as partes ou, ao menos, uma das partes, por causa de diferenças reais 

percebidas na interação. Essa definição que parte da causa da relação conflituosa 

comporta a percepção, a divergência e a interação como fatores. 
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Deutsch (2003) fornece outra noção, ao propor que a ocorrência do conflito 

pode não partir da incompatibilidade de interesses, mas emergir durante a atuação 

em processos de criação, embora os objetivos sejam comuns.  

Robbins, Judge e Sobral (2010), ao tratarem dos conflitos organizacionais 

retomam a ideia da incompatiblidade, que se apesenta diante de objetivos, de 

interpretação dos fatos, de expectativas de comportamento, entre outras 

circunstâncias, que levam a desacordos sujeitos à gestão. Dessa forma, as diversas 

definições de conflito, de modo geral, compreendem os elementos caracterizadores 

desse fenômeno. 

 

2.2.2 Perspectiva do Conflito 

 

O conflito foi tratado pelos teóricos organizacionais sob o ponto de vista da 

influência, da função, da consequência que exerce, notada de forma distinta entre os 

autores, diferente da conflitologia das ciências sociais, mas, em ambas as áreas, a 

perspectiva acerca do conflito perpassou por evolução semelhante. 

Rahim (2001), Robbins (1974, 2005) e Robbins, Judge e Sobral (2010) 

diferenciaram a forma como o conflito foi percebido nas organizações com base nos 

períodos das abordagens administrativas.  

Nesse sentido, Rahim (2001) dividiu as mudanças de percepção em: Visão 

Clássica, com téoricos clássicos como Henri Fayol; Frederick W. Taylor e, inclui, Max 

Weber, da teoria burocrática; Visão Neoclássica, que reafirma algumas posturas dos 

classistas, também abrange a teoria das relações humanas; e Visão Moderna, 

caracterizada pela abordagem interacionaista.  

As divisões dos momentos de transição das perspectivas foram abordadas por 

Robbins (1974, apud Rahim, 2001), com alterações na classificação no decorrer da 

evolução dos seus estudos. Inicialmente, o autor os dividiu em filosofia do conflito: dos 

classistas ou tradicionalistas, dos behavioristas e dos interacionistas. O mesmo autor, 

em 2005, os pontuou como: Visão Tradicional, Visão das Relações Humanas e Visão 

Interacionista. Posteriormente, Robbins, Judge e Sobral (2010), destacaram também 

a Visão do Conflito Focada na Resolução.  

A visão clássica se sobressaiu nas décadas de 1930 e 1940. O conflito foi 

entendido como prejudicial para as organizações, por isso o foco era reduzi-lo ou 

eliminá-lo. Segundo Rahim (2001), essa postura foi assumida implicitamente, ao 
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projetarem orgnizações mecanicistas e burocráticas. Para a eficácia organizacional 

os preceitos eram: harmonia, cooperação e inexistência de conflito (RAHIM, 2001).  

Taylor (1911) procurou desenvolver uma ciência que substituísse os 

tradicionais métodos de trabalho. Para isso, os trabalhadores seriam selecionados e 

treinados cientificamente, visando à cooperação cordial entre os homens em todo 

trabalho, que era realizado de acordo com princípios, leis e regras da gestão clássica. 

No entanto, reconhece que apesar de visar a “máxima prosperidade” para 

empregados e empregadores, “os interesses fundamentais dos empregados e 

empregadores são necessariamente antagônicos” (TAYLOR, 1911, p. 3). 

Nesse período o conflito não foi considerado um fator a ser estudado, pois a 

postura estava mais voltada para a prevenção, é o que marcam os trabalhos de Taylor 

e Fayol, com prescrição de moldes e princípios científicos, os quais, quando não 

aplicados, incorriam em erros (BASTOS; SEIDEL, 1992). Os esforços eram 

direcionados para os mecanismos estruturais inibidores de sua ocorrência 

(RONDEAU, 1996).  

Robbins (2005) relembra que alguns termos como ato irracional, violento e 

destrutivo caracterizavam o conflito. Robbins (2005, p. 326) explica que o conflito era 

ruim, contraproducente, considerado danoso, devendo “ser evitado a todo custo”. A 

atenção recai sobre as causas e na correção daquilo que impossibilita o bom 

desempenho (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).  

Na visão das relações humanas, o conflito foi tema recorrente da década de 

1940 até meados de 1970, no percurso da Abordagem Humanística (ROBBINS, 

2005). Rahim (2001) explica que as pesquisas de Elton Mayo, nos anos 1920 e 1930, 

culminaram nesta nova visão, com objetivo de minimizar ou eliminar os conflitos, por 

meio da melhoria no sistema social da organização.  

Segundo McIntyre (2007), para Elton Mayo (1933, 1945, 1947) o conflito era 

indesejável, negativo e um indicador de problemas na gestão ou apontava falhas de 

competência social. Bastos e Seidel (1992, p. 50) ressaltam que tanto da visão 

clássica quanto das relações humanas, o conflito “desagrega as organizações, 

provoca problemas e impede o desempenho ótimo”.  

A medida que essa abordagem avança, segundo Robbins (2005), o conflito 

passa a ser aceito, e por outros seguidores foi percebido como natural e inevitável. 

Ocorre a racionalização desse fenômeno ao considerar um potencial benéfico perante 

a eficiência do grupo (ROBBINS, 2005).  
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Posteriormente, uma nova variação no modo de perceber o conflito 

organizacional despontou na segunda metade do século XX, chamada de visão 

interacionista (ROBBINS, 2005; ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010) ou visão 

moderna, de abordagem contemporânea (RAHIM, 2001). Essa perspectiva 

contemporânea abarca as abordagens sistêmica, contingencial e cultural (ROBBINS, 

2005).  

Segundo Robbins (1974, apud Rahim, 2001), na filosofia interacionista 

reconhece-se a necessidade do conflito com incentivo deste no meio organizacional, 

o gerenciamento passa a ser discutido para desenvolvimento de técnicas de 

resolução, e torna a gestão das situações conflitivas uma responsabilidade do 

administrador. 

Para Rondeau (1996), o conflito por vezes pode ser desejável, mas apenas 

quando servir de estímulo aos membros da organização e quando ideias divergentes 

conduzirem a resultados positivos. Dessa forma, De Dreu (1997) sugere que o conflito 

pode ser estimulado e benéfico para o desempenho individual, grupal ou 

organizacional. Argumenta, também, que quando evitado reduz a criatividade, a 

qualidade da decisão, a produtividade e a comunicação no ambiente de trabalho. 

Rahim (2001) pontua que o conflito é um fenomeno inevitável, não 

necessariamente disfuncional, com potencial positivo sobre a produtividade. O autor 

explica que a harmonia não é um objetivo a ser alcançado e destaca a importância de 

desenvolver mecanismos de solução de conflitos. Na visão moderna, “uma quantidade 

moderada de conflito, tratada de forma construtiva, é necessário para atingir um nível 

ótimo de efetividade organizacional” (RAHIM, 2001, p. 14) 

Robbins (2005) explica que manter um nível mínimo de conflito é fundamental 

e pode fazer com que o grupo e os indivíduos continuem autocríticos, criativos e 

mantenham a viabilidade. Assim, para o autor, o conflito é encorajado quando voltado 

para a mudança e a inovação.  McIntyre (2007, p. 296) corrobora com esse 

entendimento quando afirma que níveis manejáveis de conflito podem ser 

compreendidos como ponto positivo e como indicadores de eficiência na gestão.  

Diante do estímulo ao conflito, em seus estudos alguns autores reconheceram 

a existência de problemas no meio laboral. Assim, Penney e Spector (2005) 

demonstraram que conflitos produzem estresse no ambiente de trabalho, com 

potencial para gerar nos líderes o que chamaram de incivilidade. De Dreu (2008) 

evidenciou que as funções positivas são observadas em circunstâncias muito 
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específicas. Para Jehn et al (2008) os conflitos reduzem estados emergentes positivos 

em grupo e diminuem a viabilidade destes. Robbins, Judge e Sobral (2010) concluíram 

que os conflitos, de modo geral, não são produtivos, por tomarem tempo, provocarem 

mágoa e raiva que permanecem no indivíduo até mesmo após a solvência. 

Nesse sentido, o conflito pode ser funcional ou disfuncional. Essa visão 

interacionista não propõe que todos os conflitos possuam formas funcionais e 

construtivas, mas considera que alguns destes comprometem o desempenho do 

grupo ao adquirir uma forma destrutiva ou disfuncional (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 

2010). 

Os teóricos passaram a concentrar seus estudos nas habilidades e técnicas de 

gerir conflitos, o que demonstrou uma mudança de foco, porém, mesmo assim, “os 

conflitos nas organizações nem sempre são tolerados e raramente incentivados” 

(RAHIM, 2001, p. 14).  

Tendo em vista os novos resultados de pesquisas, inicia-se a abordagem com 

Visão de Conflito Focada na Resolução. O foco muda para administrar o conflito 

considerando o contexto, prevenir preparando as pessoas, desenvolver métodos de 

resolução e promover o diálogo aberto (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Robbins e Judge (2013) ressaltam que “em vez de incentivar o ‘bom’ ou 

desencorajar o ‘mau’ conflito, é mais importante resolver os conflitos que ocorrem 

naturalmente de maneira produtiva” (ROBBINS; JUDGE, 2013, p. 447). 

Esse fenômeno surge em todos os níveis organizacionais, fato que torna 

imperativo que os gestores reconheçam suas fontes com potencial destrutivo, para 

conseguir manejá-los de modo construtivo, o que exige estilos de tratamento e 

técnicas adequadas de resolução a cada contexto (JOKANOVIĆ; TOMIĆ; DUDAK, 

2017).  

Apesar da evolução na compreensão e no tratamento do conflito, essas 

perspectivas se sobrepuseram e ainda persistem até o momento atual nas 

organizações, conservando suas características.  
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2.2.3 Tipos de Conflitos  

 

O conflito pode se iniciar por meio de vários fatores. Os antecedentes 

determinarão o tipo de conflito, que é a condição para o gestor identificar a 

funcionalidade e aplicar a gestão adequada.  

Uma das tipificações mais estudadas e que pode se revelar de várias formas é 

a de conflito interpessoal. Guetzkow e Gyr (1954) dividiram o conflito interpessoal em 

dois outros tipos, denominados de afetivo e substantivo. Para esses autores, o afetivo 

refere-se à tensão gerada por desacordos emocionais que envolvam a resolução de 

um problema em conjunto. Quanto ao substantivo, relaciona-se à oposição entre 

participantes, decorrente do conteúdo das questões a serem resolvidas. 

Em contrapartida, Pondy (1967) apresentou outra classificação para os 

conflitos interpessoais, que chamou, inicialmente, de modelos conceituais, divididos 

em três tipos: barganha, burocrático e de sistema. O conflito de barganha surge entre 

as partes de um grupo de interesse, no contexto de competição por recursos 

escassos; o burocrático refere-se à autoridade, na relação superior-subordinado, com 

a presença de atos de controle; quanto ao conflito de sistema, acontece nas relações 

funcionais horizontais e envolve a necessidade de coordenação. A eficácia na 

resolução dependerá da natureza do conflito e da adequação do modelo de gestão 

pela organização. 

Galtung (1959) no campo social, ao tratar das organizações militares, introduz 

o chamado de intrapessoal, que é o conflito internalizado no indivíduo, como uma 

consequência advinda de outros tipos de conflitos intraorganizacionais. Rahim e 

Bonoma (1979) explicam que o conflito pode ter origem no nível intrapessoal, quando 

ocorre dentro do indivíduo e, no nível interpessoal, se ocorrer entre duas ou mais 

pessoas, grupos ou organizações, sendo este dividido em: intragrupo, intergrupo e 

interorganizacional. Essa classificação foi desmembrada no corpo da literatura sobre 

conflito organizacional e tratada como tipos específicos.  

Cosier e Rose (1977) apresentam mais duas variações comuns do conflito 

interpessoal: o objetivo e o cognitivo. O primeiro envolve preferências que podem ser 

parciais ou totalmente divergentes diante dos resultados possíveis da decisão, do tipo 

de jogo de soma zero que constitui-se em ganhar-perder. O cognitivo é relacionado à 

tarefa e envolve certo grau de discordância decorrente da inferência extraída de um 

estímulo comum. Situações competitivas podem refletir esses tipos de conflitos.  
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O conflito cognitivo, segundo Priem e Price (1991), pode ser despertado por 

meio de um debate formal de suposições e recomendações opostas; quando inserido 

em um contexto de tomada de decisão, poderá ser construtivo, com risco de incorrer 

na excitação de outros tipos. Isso leva a diferentes previsões sobre os efeitos, 

tornando o estímulo do conflito uma tarefa complexa para os gestores. 

Jehn (1994) propôs dois outros tipos de conflitos organizacionais: o emocional 

ou de relacionamento e o relacionado à tarefa, pautado em pesquisas anteriores de 

autores como Cosier e Rose (1977) e Guetznow e Gyr (1954). O conflito de 

relacionamento emerge de incompatibilidades que atingem as relações entre as 

partes do grupo, com componentes pessoais afetivos como frustração, tensão e 

confronto de personalidades.  

Enquanto o conflito de tarefa retrata discordâncias de ideias e pontos de vista 

diante da execução do trabalho realizado, relacionado à tarefa, desprovido de 

problemas interpessoais, destacando que pode ter potencial benéfico. Para a autora, 

esses dois tipos estão ligados, pois enquanto os membros estão voltados para a 

resolução dos conflitos de relacionamento, a preocupação efetiva em completar a 

tarefa fica reduzida.  

A tipologia do conflito foi complementada por Jehn (1997), que também revelou 

um conflito focado em processo. Denominado de conflito de processo, que difere do 

conteúdo da tarefa por incluir divergências perante atribuições de trabalho, 

responsabilidades, delegação e por ter foco na maneira como o trabalho deve ser 

realizado (JEHN, 1997; JEHN; MANNIX, 2001).  

Jehn (1997) evidencia que o componente emocional é facilmente observado no 

conflito de relacionamento, entretanto a emoção também se apresenta nos conflitos 

de tarefa e de processos em elevados índices de intensidade. E, à medida que isso 

acontece, gera-se o desafeto. A autora demonstra que um conflito pode ser um tipo 

propriamente dito ou até mesmo pode comportar-se como consequência.  

Nesse sentido, segundo Amason e Sapienza (1997) a resolução de conflitos 

depende da forma de gerir, da capacidade de conduzir os variados tipos a longo prazo, 

para impactar o desempenho organizacional positivamente. Jehn (2008) ressalta que 

os gerentes podem influenciar o estado do conflito com a promoção de normas e de 

crenças positivas ou quando fornecem mecanismos para atenuar as emoções como, 

por exemplo, disponibilizar mediador e ouvidor na estrutura institucional. Assim, os 
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reflexos negativos dos conflitos podem ser atenuados quando gerenciados de maneira 

construtiva. 

Outra tipologia é apresentada por Deutsch (2004, p. 36) ao classificar os 

conflitos, discriminando-os pelo que chamou de “estado de ânimos” vinculados à 

relação entre objetivo e percepção. A partir dessa definição, o autor distinguiu alguns 

conflitos, entre eles o de crenças e o de valores. O primeiro, fundamenta-se no apego 

à própria realidade, que se torna um critério para confiança em quem se acredita ou 

percebe, enquanto o segundo pode ocorrer por questões pontuais ou ligar-se a 

sistemas de valores, como religião e ideologia. É uma questão de superioridade, 

assim, este ocorre pela “alegação de que um valor deveria dominar ou ser aplicado 

universalmente, mesmo por aqueles que detêm diferentes valores” (DEUTSCH, 2004, 

p. 40). 

Deutsch (2004) também retrata o conflito verídico, que é aquele que possui 

critérios objetivos, é percebido e pode ser resolvido pela cooperação, com o 

estabelecimento de prioridades ou o uso de um mecanismo institucional imparcial 

aceito pelos envolvidos. Por outro lado, também pode ocorrer o conflito falso, oriundo 

de inexatidão na percepção ou da má-compreensão, inicialmente sem base, mas com 

a espiral de conflito pode se transformar em conflito verídico mediante competição e 

suspeição.  

Moore (1998, p. 62) apresenta um modelo de mapa de conflito chamado de 

Círculo de Conflito, voltado originalmente para formação de mediadores e composto 

por tipos, causas e possíveis intervenções. Esse modelo representado com 

adaptações na Figura 1 agrupa cinco tipos de conflitos: de relacionamento, de dados, 

de interesse, estruturais e de valor, que formam categorias específicas. 
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Figura 1 - Círculo do Conflito 

 
Fonte: Adaptado de Moore (1998, p. 62). 
Nota: Círculo de Conflito completo no Anexo A. 
 

Moore (2014) fornece a base conceitual para cada tipo de conflito apresentado 

e a contextualização das causas. De acordo com o autor, um administrador ou um 

mediador deve identificar os elementos que caracterizam cada tipo, entendê-los e 

conduzir a análise do conflito a fim de aplicar estratégias de gerenciamento e de 

resolução, em resposta a cada tipo específico, para chegar ao acordo. Contudo, o 

Quadro 1 resume algumas descrições e fatores fornecidos por Moore (2014) 

relacionados à tipologia apresentada por Moore (1998).  
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Quadro 1 - Tipos e características dos conflitos de Moore (1998; 2014) 
Tipos                                Características: descrições e fatores   

Autor 
MOORE (1998)                                      MOORE (2014) 

Conflitos de 
relacionamentos  

Descrição: “as fontes de conflito de relacionamento [...] estão fundamentadas 
em partes individuais de relações passadas, atuais ou futuras com pessoas ou 
eventos, ambos relacionados e não relacionados ao conflito atual” (MOORE, 
2014, p. 130). 
Fatores envolvidos: 1) pensamentos – componente cognitivo, 2) sentimentos 
– componente fisiológico, 3) ações – componente comportamental. Emoções 
individuais ou de grupo são resultados da interação desses fatores.  

Conflitos quanto 
aos dados  

Descrição: são “as informações como uma fonte e propulsora de conflitos, bem 
como divisora, incluem aspectos potenciais ou reais dos dados disponíveis ou 
utilizados pelas partes em disputa para formar opiniões, fazer julgamentos ou 
chegar a acordos que causem ou possam causar tensão entre elas” (MOORE, 
2014, p. 141). 

Conflitos de 
interesse  

Descrição: “interesses são anseios, preocupações ou desejos que as pessoas 
em disputa desejam tratar e satisfazer” (MOORE, 2014, p. 128). 
Fatores envolvidos: necessidades e interesses substantivos, processuais e 
psicológicos/relacionais, que juntos compõem o Triângulo de Satisfação.  

Conflitos 
estruturais  

Descrição: “é causado pela organização, pela dinâmica e pelas restrições 
impostas por construções intelectuais e fatores ou estruturas de natureza 
política, econômica, social, física, geográfica ou temporal ‒ externas às partes 
envolvidas em uma disputa. No contexto de disputas, elas geralmente limitam, 
proscrevem ou expandem as escolhas, a variedade de ações ou os possíveis 
resultados para as partes. Os conflitos estruturais geralmente produzem e 
resultam em diferenças significativas de poder e de influência entre as partes 
em disputa, relações desiguais e, ocasionalmente, opressão ou prejuízo mais 
grave” (MOORE, 2014, p. 153). 
Fatores envolvidos: falta de clareza, legalidade e exequibilidade das cláusulas 
contratuais.  

Conflitos de 
Valor  

Descrição: “crenças, valores e atitudes são princípios, convicções ou estados 
de espírito nos quais as pessoas confiam e se apoiam nas pessoas para 
informar e orientar suas interações no mundo e com o outro” (MOORE, 2014, p. 
158). 
Fatore envolvido: a relevância do valor para “um indivíduo, grupo, organização 
ou outra entidade. [...] pois têm valor intrínseco, digno de um empenho para 
promovê-lo ou defendê-lo” (MOORE, 2014, p. 159). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do autor Moore (1998, p. 62) e Moore (2014, p. 109-
163, tradução nossa). Nota: Quadro completo das características do conflito no Apêndice A. 
 

Moore (2014) informa que as causas potenciais das disputas também podem 

ser oportunidades de colaboração. Para o autor, todos os contextos de conflitos 

possuem elementos que os unem e aqueles que dificultam a interação, chamados, 

respectivamente, de conectores e divisores. Dessa forma, estratégias precisam ser 

desenvolvidas para explorar esses fatores. Para o mesmo autor, os conflitos, quando 

refletem resultados de diferenças reais, objetivas e até tangíveis, demonstram que são 

conflitos genuínos. Contudo, quando as partes pensam, acreditam ou sentem de 

modo subjetivo que existe uma disputa, são identificados como conflito desnecessário. 
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Os dados gerados por meio dessa estrutura formarão um guia que comporta 

as partes e o intermediário que toma decisões sobre abordagens, procedimentos e 

técnicas apropriadas para a resolução de disputas. 

 

2.2.4 Custos do Conflito 

 

O conflito interno é um dos problemas mais difíceis que uma organização pode 

enfrentar. Geralmente resulta em aumento de custos, maior rotatividade, menor 

produtividade e baixa qualidade dos serviços. Por outro lado, segundo Coser (1957), 

pode gerar novas normas, novas instituições e pode ser estimulante direto para 

melhorias e inovações, que implicam no aumento de custos de gerenciamento. 

O conflito foi retratado por Boulding (1957) como um custo pessoal e social ao 

mesmo tempo em que reconhece que um nível ótimo de estresse pessoal e tensão 

são necessários para o progresso e a produtividade. Nesse contexto, a alteração da 

percepção dos integrantes irá motivá-los a reduzir a intensidade e até a buscar a 

resolução. Mas deve ser tratado como um custo, quando harmonia e uniformidade 

são altamente valorizadas pela instituição (PONDY, 1967). 

No entanto, Pondy (1967) aponta que os custos pessoais de tensão emocional 

excessiva são, frequentemente, disfuncionais por criar desequilíbrio devido à reação 

gerada. O autor observou que, frequentemente, o estudo do conflito é focado na 

resolução e na minimização de efeitos insalubres sobre a saúde psicológica dos 

indivíduos e sobre a eficiência da organização (PONDY, 1969).  

Alguns tipos de conflitos foram destacados na literatura como potenciais para 

a elevação de custos. Para Robbins (1978), o conflito intraorganizacional pode 

aumentar com a expansão da organização, tornando-a mais complexa. Nesse 

contexto, a oposição é estimulada, as tendências burocráticas são reforçadas e as 

ações são mais dispendiosas. Schmidt e Kochan (1972) relatam que os efeitos do 

conflito interdepartamental são vistos sobre os objetivos, sobre os recursos 

compartilhados e na interdependência das atividades, dificultando as estimativas de 

custos. Para Bercovitch (1983) o conflito interpessoal gera novas ideias e padrões de 

trabalho, mas será crescente quando houver desconfiança pessoal, percepção 

equivocada e competição, transformando-o em comportamento destrutivo e oneroso.  

Dentro de um contexto de resolução de disputas, Ury, Brett e Goldberg (1988) 

apresentam o conflito como uma barreira para qualquer mudança na qualidade das 
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relações. Para estes, seja qual for a situação, os custos com salários de funcionários 

ausentes ou desperdícios salariais, honorários, perda de produção e serviço, lesões 

físicas e emocionais, muitas vezes, são altos demais. No entanto, esses custos são 

pequenos quando comparados aos custos de transação de direitos junto à via judicial, 

e a disputas de poder, que podem ser hostis e impactar na produtividade e na 

eficiência (URY; BRETT; GOLDBERG, 1988).  

Tjosvold e Janz (1985) apresentaram uma pesquisa sobre os custos da 

interação ineficaz em comparação com relações de trabalho eficazes. Nesse estudo 

foi aplicada a metodologia de incidentes críticos ao pessoal de engenharia técnica de 

um município, visando à redução da interação destrutiva no ambiente de trabalho. A 

análise chegou ao resultado de U$ 15.788 dólares ao ano, por funcionário, gastos com 

tempo desperdiçado. 

A mensuração de custos do conflito organizacional pouco foi tratada pelos 

teóricos. A importância de discutir esse tema foi levantada por Cosier, Dalton e Taylor 

(1991) ao afirmarem que o debate sobre a resolução de problemas pode levar a 

benefícios superiores aos custos. No entanto, uma alternativa para os decisores 

institucionais é explorar as fontes de conflito para ganhar seus benefícios sem os 

custos (EISENHARDT; ZBARACKI, 1992). 

Dana (2001) argumenta que o conflito gera impacto sobre os resultados 

financeiros. O autor estima que os custos resultantes dos conflitos surgem do tempo 

de trabalho improdutivo ou perdido, da má tomada de decisão, da reestruturação, de 

atos contra a empresa (infrações), da rotatividade de funcionários no sentido de 

movimentação de pessoal para evitar ou reduzir o conflito ou substituição de um 

profissional, dentre outros. Dessa forma, inicialmente, o conflito parece um custo 

oculto, porém se os impactos de fatores humanos forem considerados pela 

organização, pode-se utilizar a mediação em detrimento do litígio, por consistir em um 

benefício econômico potencial (DANA, 2001).  

Para Moore (1998, p. 5), o conflito pode “adquirir o propósito adicional de infligir 

dano físico ou psicológico a um oponente, até mesmo a ponto de destruí-lo. É aí que 

a dinâmica negativa e prejudicial do conflito atinge seu custo máximo”. Penney e 

Spector (2005) definem o comportamento de funcionários que geram impacto negativo 

sobre a organização e seus integrantes como contraproducente, por se oporem ao 

planejamento institucional. Para Spector e Fox (2002) esses comportamentos são 

prejudiciais quando se concretizam em atos como roubar, sabotar, abusar 
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verbalmente, reter esforços, mentir, recusar-se a cooperar e agredir fisicamente. As 

pesquisas nessa área concentraram-se na identificação de antecedentes e de traços 

de personalidade, mas reconhecem seus efeitos sobre os custos de forma indireta.  

Para Tjosvold (2007), quando os funcionários discutem seus pontos de vista de 

forma aberta e construtiva, reduzem custos e melhoram a qualidade do trabalho. Por 

outro lado, evitar o conflito destrói os relacionamentos, o desempenho do grupo e 

possíveis parcerias. De Dreu (2008) também defende o conflito construtivo, funcional 

e seus efeitos positivos, mas destaca custos de conflito que normalmente são 

ignorados ou pouco valorizados. Um desses custos é o tempo de tarefa, pois 

discussões requerem tempo, que é simultâneo ao desempenho da tarefa conjunta; o 

acordo integrativo é o segundo tipo, pois apesar de benéfico, envolve realocação de 

recursos. Assim, um grupo se beneficia em detrimento de outro. E, por fim, o custo de 

saúde e bem-estar pode refletir baixa satisfação no trabalho e não apresentar 

reversão do conflito de modo positivo no local de trabalho.  

Segundo Cloke e Goldsmith (2011, p. 353): 

 

A maioria dos executivos, gerentes e funcionários enfrenta conflitos em uma 
base diária ou semanal, passando de 20% para até 80% de suas horas de 
trabalho tentando resolvê-los ou contê-los. Se simplesmente quantificarmos 
o tempo gasto pelo executivo, gerente e funcionário médio em conflitos não 
resolvidos e multiplicá-los pelo salário, o resultado excederia em muito o 
custo do treinamento aprofundado em habilidades de resolução de conflitos. 
No entanto, com a abordagem correta, a maioria desses conflitos é totalmente 
evitável, desnecessária ou facilmente resolvível. Muitas disputas no local de 
trabalho surgem de simples falhas de comunicação, mal-entendidos, 
diferenças aparentemente irrelevantes, más escolhas de linguagem, estilos 
de gestão ineficazes, papéis e responsabilidades obscuros, falsas 
expectativas e liderança fraca que podem ser facilmente corrigidas através 
da escuta, solução informal de problemas, diálogo, negociação colaborativa 
e mediação. Infelizmente, poucos de nós foram treinados em como resolver 
os muitos conflitos que surgem em nosso caminho. Poucas escolas ensinam 
e poucas corporações incentivam todos a aprender com os conflitos.  

  

Os conflitos apontam para o que não está funcionando na organização. 

Segundo Cloke e Goldsmith (2011), a resolução pode revelar novas oportunidades de 

crescimento e inovações em estruturas, sistemas, processos e culturas. Afirmam que 

essa é a melhor ação para impedir impasses paralisantes e custos desnecessários. 

Robbins e Judge (2013), dentro de uma perspectiva comportamental, afirmam que 

diante do conflito uma das posturas que pode ser adotada por um indivíduo é a sua 

retirada do conflito, cujo ponto central não está vinculado aos requisitos da tarefa. 

Como consequência, a situação gera custos de absenteísmo e rotatividade, 
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concretizadas por licenças, substituições e demissões, por interromper o fluxo de 

trabalho e postergar decisões essenciais. O conflito improdutivo pode resultar “em alto 

estresse, altas taxas de rotatividade, que podem, por fim, sabotar a saúde geral da 

organização” (JOKANOVIĆ; TOMIĆ; DUDAK, 2017, p. 450).  

Por isso, a melhor prática é ter um plano de gerenciamento de conflitos, seja 

para prevenir, reduzir ou resolver essas relações interpessoais improdutivas. A 

implementação de soluções levará de forma gradual à diminuição dos custos, à 

adequação da alocação dos recursos e ao melhor desempenho. 

 

2.3 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

O conflito no local de trabalho é mais aparente à medida que as organizações 

crescem e tomam novas formas. Não só a amplitude, mas a diversidade, segundo 

Phillips e O’Reilly (1998), levam a conflitos entre indivíduos de modo inevitável. A partir 

dessa dinâmica, experimentam-se novas formas de melhorar a gestão de conflitos 

internamente. 

Moore (1998, p. 19) explica que “devido ao caráter nocivo e aos custos físicos, 

emocionais e financeiros que resultam em disputas” há uma constante busca pela 

resolução mediante o desenvolvimento de procedimentos que sejam eficientes, de 

modo que permitam satisfazer interesses, minimizar sofrimentos e controlar os gastos 

desnecessários de recursos. 

Os termos conflito, disputa e controvérsia abrangem universos diferentes. 

Diante disso, Salles (2011) esclarece que conflito refere-se a um fenômeno social de 

modo abrangente; a disputa, por sua vez, é um tipo de conflito, objeto de solução e a 

controvérsia abarca elementos do conflito que podem ser tratados mediante 

mecanismo de resolução.  

Edelman e Crain (1998, p. 59) esclarecem que “uma disputa não existe até que 

se torne uma disputa”. Para os autores, nesse ponto deixa-se de ser um conflito não-

expressado ou uma disputa silenciosa para se tornar um confronto. Assim, a resposta 

à situação determina se será evitado, resolvido ou escalado até a disputa total. 

Uma abordagem de resolução de disputa pode ser iniciada quando ocorrer no 

interior de uma organização. Nesse processo, uma terceira parte com certo 

distanciamento da situação poderá tomar a decisão pelas partes. Segundo Moore 

(1998, p. 23),  um processo de resolução de disputa administrativa, em geral, tenta 
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equilibrar as necessidades de todo o sistema e os interesses dos indivíduos”. Assim, 

os elementos que envolvem as necessidades e os interesses são trabalhados na 

solução de problemas.  

O produto da gestão conflitiva surge da implementação de componentes de 

resolução de disputas. Segundo Bendersky (2003), o resultado de uma disputa pode 

ser alcançado baseado em legislações, contratos ou padrões comportamentais com 

terceiros externos à situação que intervêm quando há queixas, reclamações, 

representações e investigações formais.  

Dentro de uma visão moderna, Deutsch (2004) explica que a solução deverá 

ser gerenciada, pautada no diálogo e na busca pela colaboração dos envolvidos. Para 

o autor, a condução pode fortalecer as relações preexistentes ou acentuar os níveis 

de intensidade. 

Tartuce (2008, p. 20) esclarece que é importante que o administrador conheça 

a variedade de tratamentos, bem como saiba diferenciá-los para escolher melhor os 

mecanismos de resolução, “considerando a índole do conflito e o perfil das partes”. 

Assim, também deve conhecer o tipo de conflito existente, os procedimentos 

disponíveis e a motivação para a escolha de um processo em detrimento de outro 

(URY; BRETT; GOLDBERG, 2009).  

A funcionalidade organizacional perpassa por fenômenos de conflito. Dessa 

forma, depende da existência de mecanismos apropriados para uma gestão 

construtiva das relações conflituosas (CUNHA; LOPES, 2011). Atualmente, busca-se 

a aplicação de métodos adequados de resolução das controvérsias, também 

chamados de meios alternativos, por se constituírem em opções além do sistema 

tradicional de justiça. Foram denominados formalmente como Meios Alternativos de 

Solução de Controvérsias (MASC), além de Métodos Extrajudiciais de Solução de 

Controvérias (MESC) ou, ainda, como Resolução Alternativa de Disputas (RAD) e 

Resolução Adequada de Disputas (RAD), originários de Alternative Dispute Resolution 

(ADR) (CUNHA; LOPES 2011; VELOSO, 2017).  

Inicialmente, o tratamento dos desacordos de maneira informal é mais comum. 

No entanto, outras opções estão disponíveis no meio judicial pela heterocomposição 

cuja decisão advém de um agente externo, ou no meio extrajudicial, pela 

autocomposição que usa o diálogo e o consenso entre as partes para alcançar a 

solução (ENAP, 2017).  
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Os processos heterocompositivos são compostos pela arbitragem e pela 

resolução judicial ou estatal, enquanto os autocompositivos compreendem a 

negociação direta, a conciliação e a mediação, que consistem nas modalidades mais 

comuns de resolução consensual de conflitos, e constituem formas mais construtivas, 

ao conferirem voz ativa às pessoas afetadas por decisões administrativas e viabiliza 

a participação delas nos assuntos da Administração Pública (ENAP, 2017).  

A Alternative Dispute Resolution (ADR) oferece meios diferentes do método 

tradicional, que determina vencedor e derrotado. Para Radulescu (2012), os “métodos 

alternativos são necessários para restaurar a ordem natural”, com movimento inverso 

a fim de desconstruir conflitos, contrário ao tribunal ou líder autoritário que gera uma 

solução do tipo ganha-perde cuja insatisfação e o rompimento aparecem como 

características.  

O diálogo estimula os envolvidos no conflito a se apartarem de interesses e 

necessidades pessoais para agirem em prol de todos, assim a comunicação pode 

sensibilizar para valorizar as diferenças, ampliar alternativas, firmar acordos e 

soluções que gerem benefícios mútuos (ENAP, 2017).  

Segundo Moore (2014), um conflito pode apresentar-se como oportunidade de 

colaboração quando se retira o foco dos fatores que separam as partes, pois entende-

se que o processo conflituoso, único, dinâmico, de natureza mutável, requer, da parte 

que conduz as negociações, compreensão e conhecimento das causas e de técnicas 

para transformar as relações.  

 

2.3.1 Negociação 

 

A negociação é uma atividade fundamental dentro das relações interpessoais 

e de grupo. Observar o comportamento de conflito gerado pelos relacionamentos 

como um processo que comporta a barganha é útil para evitar preocupações 

direcionadas exclusivamente para o conflito ou para o interesse comum (SCHELLING, 

1960). Desponta como um recurso de democratização, que pode ser tratado como 

processo gerencial formal ou ocorrer de modo informal, como um mecanismo de 

influência e resolução de controvérsias entre indivíduos, grupos e departamentos em 

uma organização. 

Desse modo, o processo negocial, segundo Lewicki (1981), pode se configurar 

de maneiras distintas relacionadas aos níveis organizacionais, como: 1) negociação 
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interpessoal, entre pessoas com diferentes prioridades acerca de soluções para um 

problema; 2) negociação intergrupal, quando dois grupos ou departamentos têm 

prioridades conflitantes ou buscam influenciar um ao outro; ou 3) 

negociação interorganizacional, que ocorre entre organizações ou unidades da 

mesma organização quando têm prioridades conflitantes ou buscam influenciar um ao 

outro.  

Segundo Fisher, Ury e Patton (1994, p. 50), a “negociação é um processo de 

comunicação bilateral com objetivo de chegar a uma decisão conjunta”. Moore (1998, 

p. 20) complementa esclarecendo que “negociação é um relacionamento de barganha 

entre partes que tem um conflito de interesses suposto ou real”. Para Matos (2014), a 

negociação pressupõe uma base comum de interesses que aproxima as pessoas 

quando conduzidas pelo diálogo. Observa-se que as definições são pautadas no 

diálogo para a solução de um problema.  

Dentro de uma perspectiva jurídica, Calmon (2007, p. 113) define negociação 

como um “mecanismo de solução de conflitos com vistas à obtenção 

da autocomposição caracterizado pela conversa direta entre os envolvidos sem 

qualquer intervenção de terceiros como auxiliar ou facilitador”, trata-se, nesse caso, 

do que se chama de negociação direta. Diante de uma visão técnica, Vasconcelos 

(2008) explica que deve ser pautada em princípios, com base na cooperação, sem o 

objetivo de eliminar, excluir ou derrotar a outra parte. Em alguns casos, o negociador 

poderá assumir as funções de mediador, árbitro ou conciliador.  

As definições de negociação se encaixam nas descrições comuns de ciências 

sociais, pois envolvem a interação como elemento prévio. A negociação permeia as 

interações sociais e, por conseguinte, insere-se no meio organizacional, quando se 

busca ganhos mútuos na ordem afetiva, profissional ou comercial (ROBBINS; JUDGE, 

2013). 

Alguns autores entendem a negociação e a barganha como sinônimos. Assim, 

Deutsch (2003, p. 21) apresentou a barganha como “um acordo entre as partes 

estabelecendo o que cada um deve dar e receber em uma transação entre eles”. No 

entanto, Lewicki, Saunders e Barry (2014) utilizam as expressões de modo distinto. 

Para esses autores, barganha descreve uma situação competitiva em que uma das 

partes vence, enquanto que a negociação descreve uma situação vantajosa para 

todas as partes envolvidas no conflito.  



43 
   

 

Deutsch (2003) afirma que o ponto que marca a negociação é o diálogo que 

precede o ato de negociar, ou seja, a concessão não é o ponto central. Com isso, 

resulta-se o acordo como um instrumento que compreende os aspectos relevantes e 

negociáveis. Pode abranger valores pessoais ou outras questões tangíveis e 

intangíveis, variam quanto ao objeto e formato e podem incluir “pedido de desculpas, 

trocas criativas, valores pecuniários e não pecuniários” (CNJ, 2016, p. 20). 

Os autores Marques (2016) e Bacellar (2016) explicam que diante de conflitos 

complexos, com grau elevado de resistência, em que não se encontram solução por 

meio da negociação direta, recomenda-se a autocomposição, formada por métodos 

extrajudiciais ou até mesmo a técnica heterocompositiva quando a questão 

permanecer no impasse.  

O sucesso da negociação envolve mudanças dos pensamentos antagônicos, 

pautada na comunicação, conduzida de modo ético e respeitoso para garantir as 

concessões, que, por fim, podem formatar acordos construtivos, com ou sem a 

intervenção direta de uma terceira parte.  

 

2.3.2 Conciliação 

 

Os conflitos alcançam níveis mais elevados de complexidade quando não 

tratados. Com isso, um método de intervenção com foco claro e direto pode ser 

necessário e a conciliação surge, portanto, como meio capaz de promover maior 

eficiência.  

Segundo Garcez (2002, p. 41), a abordagem de conciliação permite o 

intercâmbio comunicativo entre os interesses individuais visando o acordo, sendo que, 

para isso, utiliza “táticas psicológicas destinadas a minimizar conflitos desnecessários 

ao corrigir percepções unilaterais e desproporcionais em relação ao conflito”. Warat 

(2004) diverge dessa perspectiva, pois assevera que a conciliação ignora 

integralmente o conflito e, portanto, não o transforma. Assim, as relações entre os 

indivíduos permanecem inalteradas. 

Vasconcelos (2008, p. 39) considera a conciliação “como um modelo de 

mediação focada no acordo, com a particularidade de que o conciliador exerce uma 

atividade hierárquica, toma iniciativa, faz recomendações, advertências e apresenta 

sugestões com vistas à conciliação”. Para Calmon (2007, p. 144), o conciliador 

também é atuante, pois “manifesta sua opinião sobre a solução justa para o conflito e 
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propõe os termos do acordo” não se abstendo de assessorar, aconselhar e emitir 

opinião. O conciliador é um negociador que age de forma intervencionista, uma vez 

que o posicionamento das partes é de antagonismo e não colaborativo (ALMEIDA, 

2009). 

Na Administração Pública, a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, e a Lei n° 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999, conhecida como Lei de Processo Administrativo, não 

preveem a conciliação, expressamente, sendo esse método constante nos códigos de 

processo civil e penal.  

A conciliação prevista na Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), ora 

revogada, foi mais praticada como uma fase do processo judicial, que utiliza o método 

adversarial, heterocompositivo. Atualmente, com o advento da Lei n° 13.105, de 16 

de março de 2015, que constitui o novo CPC, e com a Lei de Mediação, a conciliação 

se fortaleceu como mecanismo extrajudicial, autocompositivo, abrangendo a 

Administração Pública.  

Dispositivos conciliatórios foram inseridos nas normativas sob a forma de 

atribuição ou competência, como o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional (ACPP), 

disposto na Resolução n° 10, de 29 de setembro de 2008, da Comissão de Ética 

Pública, para desvios éticos. Assim como o Termo Circunstanciado Administrativo 

(TCA), que é um instrumento conciliatório, de apuração simplificada, estabelecido na 

Instrução Normativa nº 4/CGU, de 17 de fevereiro de 2009, aplicado a extravio ou 

dano para reparação de prejuízo de até R$ 17.600,00. No mesmo sentido, o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), instituído mediante a Instrução Normativa n° 

02/CGU, de 30 de maio de 2017, como alternativa à instauração de procedimentos 

disciplinares.  

Dessa forma, a conciliação na Administração Pública Federal, que ocorre 

mediante acordos, racionaliza os procedimentos administrativos, atende aos 

princípios constitucionais, ao princípio do interesse público, evita processos 

disciplinares com ritos custosos desproporcionais comparados aos benefícios (CGU, 

2019). 

Verçosa (2014) esclarece que o objetivo é a discussão direcionada, pois altera 

o foco para o problema e não para o relacionamento interpessoal. A conciliação possui 

características distintas dos outros meios consensuais, como: o diálogo, que é 

monodisciplinar, muitas vezes limitado à área jurídica; a natureza do processo, 
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marcada pela publicidade; e a aplicação nas relações não duradouras, de menor 

complexidade (MEIRELLES, 2005).  

Para Bacellar (2016), a conciliação circunscreve os limites da lide, adequada 

quando houver relações pontuais de um único vínculo, dessa forma não melhora a 

qualidade da relação, dada a efemeridade. Assim, a conciliação como abordagem 

adequada apenas recontextualiza o conflito, não harmoniza a relação, mas pode 

aproximar as partes.  

Atenta-se para a realidade de que meios como a arbitragem e a justiça estatal 

podem ser inaugurados quando não for possível restabelecer, por instrumentos 

consensuais, a ordem administrativa sem um interventor com poder de solucionar o 

conflito. 

 

2.3.3 Arbitragem 

 

Arbitragem é um método heterocompositivo, com procedimentos voltados para 

a resolução privada de litígios. Essa forma inclui discussões que podem ocorrer antes 

ou durante o processo contencioso, afastando a resolução judicial de disputas.  

A arbitragem no Brasil foi regulamentada pela Lei n° 9.307, de 23 de setembro 

de 1996, e é passível de ser realizada nos conflitos envolvendo direitos patrimoniais 

disponíveis. Posteriormente, a Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, alterou 

o artigo 23-A da Lei n° 8.987/95, ou Lei de Prestação de Serviço Público, e incluiu o 

uso desse mecanismo para resolução de disputas em contratos de concessão.  

Dada a limitação das legislações anteriores, atualmente foi aprovada a Lei n° 

13.129, de 26 de maio de 2015, que ampliou a aplicação da arbitragem, passando a 

envolver a Administração Pública direta e indireta, além de outras providências 

procedimentais. 

Segundo Moore (1998), a arbitragem é um processo voluntário em que os 

envolvidos no conflito requerem a presença de uma terceira parte, externa e neutra 

aos relacionamentos, e delegam o poder de decidir sobre a questão apresentada. Há 

uma compreensão crescente de que a arbitragem é uma alternativa razoável ao litígio 

convencional.  

Neto e Sampaio (2011, p. 104), definem a arbitragem como: 
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um meio de resolução de controvérsias, referentes aos direitos patrimoniais 
disponíveis, no qual ocorre a intervenção de um terceiro independente e 
imparcial, que recebe poderes de uma convenção denominada arbitral para 
decidir por elas, sendo sua decisão equivalente a uma sentença judicial. 
 

Além disso, para os autores mencionados a arbitragem é uma técnica de 

solução de conflitos que oferece um enfoque menos formal, privilegia os envolvidos 

com a autonomia da vontade e com a possibilidade de pacificação durante o processo. 

Por outro lado, tanto a justiça tradicional quanto a arbitragem trabalham com produção 

de provas e resultam em uma sentença, com vencedores e vencidos (BURBRIDGE; 

BURBRIDGE, 2012). 

Russo (2013) esclarece que a escolha da arbitragem como forma de resolução 

de conflito, em geral, decorre da natureza mais informal, que a torna menos 

dispendiosa, menos desgastante para a organização e para o funcionário. A 

impossibilidade de recurso junto ao Poder Judiciário que confere a capacidade 

finalizadora da situação de conflito e a coercibilidade também são elementos 

caraterizadores que a torna mais eficiente que o próprio processo judicial (CNJ, 2016). 

A legitimação da condução de conflitos supõe a necessidade de processos 

colaborativos, para a construção das dinâmicas comunicativas, dada a diversidade de 

contextos e de pessoas envolvidas, muitas vezes em detrimento da intervenção do 

poder jurisdicional. 

 

2.3.4 Justiça Estatal 

 

O Poder Judiciário comporta um elevado número de demandas advindo da 

cultura do litígio, associado às desestruturas materiais e humanas, que favorecem a 

morosidade e elevam os custos de financiamento dos processos judiciais.   

Nesse sentido, a dilação do tempo processual contrasta com o artigo 5º, 

LXXVII, da Constituição Federal, que dispõe que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação” (BRASIL, 1988). Assim, a morosidade 

contrasta com a função da prestação jurisdicional. 

Segundo Tucci (1988, p. 23), “o processo é o meio de produção de 

determinados efeitos jurídicos em favor de um titular de direito”. Veríssimo (2006, p. 

126) explica que o processo está “aparelhado para proteger direitos, mas não age de 
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forma tão eficiente com interesses”. Dessa forma, sentimentos, desejos e 

preocupações não constituem elementos centrais para a resolução da lide. 

Moore (1998, p. 21) expõe variadas maneiras de resolver os conflitos. Dessa 

forma, na Figura 2, a seguir, organiza um contínuo das abordagens da resolução de 

conflitos capaz de evidenciar a dinâmica social e instrumental. 

 

Figura 2 - Contínuo das abordagens de administração e resolução de conflitos 
 

 

 

 

Fonte: Moore (1998, p. 21).  

 

Com isso, a Figura 2 demonstra os tipos de tomadas de decisões pelas partes 

envolvidas ou por uma terceira parte, em relação às opções de abordagens de 

resolução, além da indicação da gradação da coerção sobre as partes em disputa em 

relação ao tipo de resultado. 

Observa-se nas nas extremidades comportamentos individuais e grupais de 

evitação, violência e não violência, e uma linha com meios de resolução que possuem 

a informalidade ou a formalidade como uma das caraterísticas. A abordagem judicial 

desloca o processo para o domínio público por envolver a intervenção de autoridade 

institucionalizada, uma terceira parte imparcial e neutra, um juiz, que em geral toma 

decisões compulsórias em conformidade com a jurisprudência e a legislação 

(MOORE, 1998).  

Nesse contexto, pautado pela oposição de interesses, o resultado indicará o 

ganhador devido à solução burocrática do conflito. O sistema jurídico é embasado no 

princípio binário, que integra o paradigma ganhar-perder, que pode impossibilitar a 

aplicação de soluções alternativas. Desta compreensão, Buitoni (2006, p. 3) afirma 

que:  

 

reduzir tudo ao dualismo do lícito / ilícito, permitido / proibido, inocente / 
culpado ... é mutilar as infinitas possibilidades do comportamento humano. A 
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mente humana tem inúmeras possibilidades de argumentar e avaliar as 
situações comportamentais, muito além do raciocínio binário do Direito.  

 

Bacellar (2016) defende que apenas as técnicas dos modelos consensuais 

buscam investigar os verdadeiros interesses, promovendo a distinção do conflito 

processado e do conflito real. Por outro lado, quando incompatível à lide por outros 

meios, a demanda em juízo é assegurada. Contudo, este não constitui um caminho 

natural para resolução de conflitos. Alternativas procedimentais perante o sistema 

tradicional como a negociação, a mediação e a arbitragem deveriam ser formas 

primeiras para reduzir custos, desobstruir o Judiciário e promover a resolução 

adequada dos conflitos (BACELLAR, 2016; ROCHA; SALOMÃO, 2017).  

O pluralismo de mecanismos existentes que objetivam a resolução de conflitos 

produz diferentes tipos de justiça fora do sistema convencional. Os meios consensuais 

retratam, entretanto, uma nova visão de apoio à Justiça. 

 

2.3.5 Mediação 

 

A mediação se integra no contexto da gestão construtiva dos conflitos, como 

uma abordagem que se afasta da visão clássica ao buscar a reconciliação, assim 

como resultados criativos e vantajosos para as partes. 

A mediação e a chamada resolução de conflitos ou conflitologia não se 

confundem, Vinyamata (2005) explica que a conflitologia desenlvolve processos de 

reconciliação enquanto a mediação, que objetiva o acordo, é uma técnica 

fundamentalmente tática e adverte que as causas e os fundamentos dos conflitos 

devem ser de conhecimento dos mediadores para intervenção.  

Muskat (2008) explica que há vários tipos de mediação cuja negociação é o 

meio de alcançar o acordo. Na década de 1990, Fisher, Ury e Patton (1991, 1994) 

formulam o chamado Modelo Tradicional, pautado na comunicação mediante um 

facilitador sobre a relação de causa e efeito do conflito, com origem na Escola de 

Direito de Harvard. Consequentemente surgem, Sara Coob e Marinés Suares, 

representantes do Método Circular Narrativo, aliado à psicologia em uma abordagem 

sistêmica, direcionado para o núcleo familiar. Surge, ainda, a mediação nos moldes 

de Bush e Folger (1994) que formulam o Modelo Transformativo, pautado na 

transformação moral do indivíduo. Por conseguinte, alteram-se as relações. Esses 

modelos são estratégias de condução da mediação, adaptáveis para cada contexto.  
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Nesse processo, Pinho (2011, p. 9) afirma que “é necessário decompor os 

fatores psicológicos e jurídicos”, e averiguar qual destes é mais influente, a fim de 

aplicar a técnica correta de resolução. Isso envolve o conceito de capital emocional, 

que consiste no valor subjetivo que os pontos determinantes para o resultado 

exprimem para os envolvidos na mediação (FIORELLI; FIORELLI; MALHADAS 

JÚNIOR, 2008). 

Diante da diversidade de métodos, a mediação se destaca e é a mais visada 

no meio institucional. Para Calmon (2007, p. 124), a mediação apresenta vantagens 

como “rapidez, confidencialidade, menores custos, grande possibilidade de êxito e 

qualidade da decisão acordada”. Com efeito, a mediação propicia um nível elevado 

de acordos e é reconhecida positivamente pelos participantes (CUNHA; LOPES, 

2011). 

Segundo Moore (1998, p. 23), “a mediação é um processo voluntário em que 

os participantes devem estar dispostos a aceitar a ajuda de um interventor se sua 

função for ajudá-los a lidar com suas diferenças – ou resolvê-las”. O autor explica que 

a terceira parte interveniente conduz o processo para um acordo, mas são as partes 

que o fazem de forma voluntária. Dessa forma, são elementos da aplicação da 

mediação, a estrutura coordenada; a existência de duas ou mais partes, a 

voluntariedade do processo, o acordo e a ajuda do mediador (PINHO, 2011). 

Moore (1998) direciona seus estudos para o processo de mediação e de 

resolução de disputas, a partir da prática de modo sistematizado, para ilustrar a 

aplicação da mediação, examina as variáveis que fornecem direcionamento para a 

escolha das intervenções de aplicação pelos mediadores. De maneira mais ampla, o 

autor cria um mapa conceitual, a partir da análise do conflito, para identificar e 

organizar as causas e direcioná-lo à colaboração ou acordo entre as partes (Moore, 

2014). 

Ury, Brett e Goldberg (2009) concebem um sistema de resolução de conflitos 

na esfera coorporativa que abrange o conflito de ordem subjetiva e laboral, e os custos 

que estes comportam, como eixos dessa construção. Criam um mecanismo para a 

resolução por meio da conciliação de interesses ou por meio dos direitos e do poder. 

Criam uma categorização dos procedimentos como uma “escada de resolução de 

conflitos” para dar a ideia de sequência da ordem de custos de modo crescente, 

necessários para criação de um sistema eficaz (URY; BRETT; GOLDBERG, 2009, p. 

104). 
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Faleck (2018) alerta, por uma ótica processualista, que um desenho 

institucional voltado para a resolução de conflitos requer iniciativa, diagnóstico da 

relação de conflito e contexto; precisa definir objetivos e variáveis típicos do sistema, 

para, então, construir esse sistema, implementá-lo e avaliá-lo. O autor trata da técnica 

de Desenho de Sistemas de Disputas (DSD) e explica que o arranjo dos 

procedimentos internos deve ser compreendido pelos integrantes da instituição ao 

ponto de utilizarem com objetivo de atender suas preocupações, pautado na 

diversidade de ideias, com estabelecimento de acesso por múltiplos pontos ou canais 

formais ou informais, integrados e confidenciais, e que ofereça feedback. 

Formatar um sistema de mediação se mostra como um dos focos da literatura, 

que exige além da adesão, a centralização, o conhecimento e o aperfeiçoamento. 

Tratam-se de sistemas instituídos de gerenciamento, voltados para a resolução de 

conflitos, de amplo estudo da situação conflituosa, que comportam uma estrutura 

organizada, com infraestrutura, recursos tecnológicos e humanos, apta para aplicar a 

mediação. 

No Brasil foi desenvolvido um sistema que viabiliza a mediação na esfera 

pública, o qual é legitimado pelo sistema normativo que envolve várias entidades e 

órgãos. Inicialmente, criou-se a Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal (CCAF), em 2007, com intuito de prevenir e solucionar conflitos 

entre a União e as entidades que compõem a Administração Pública Federal, 

compreendida como uma recente contribuição normativa. Assim como a Resolução 

nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que trata de 

conflitos de interesse e meios de tratamento no Poder Judiciário. 

É nesse ambiente que a conciliação e a mediação se expandiram. Aprovou-se, 

portanto, o novo Código de Processo Civil (CPC), que, no seu art. 174, permite a 

criação de câmaras com atribuições direcionadas para a solução consensual de 

conflitos. De modo geral, devem contribuir para a solução dos conflitos, incluindo os 

intraorganizacionais; avaliar a admissibilidade das solicitações; promover a 

celebração do termo de ajustamento de conduta (BRASIL, 2015a).  

Ressalta-se que no art. 166, do CPC/2015, que a mediação compreende o 

princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

oralidade, da informalidade e da decisão. Foi conferida pelo legislador, para a 

resolução dos conflitos, a autonomia científica e procedimental. Com isso, ocorreu a 
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emancipação do meio consensual, por princípios próprios, mais democráticos 

(MACHADO, 2016).  

Posteriormente, a Lei de Mediação fortaleceu a determinação do CPC e 

igualmente contemplou a criação de câmaras para prevenção e resolução de conflitos, 

em seu art. 32, a serem criadas pelo ente público. Para as disputas administrativas, o 

art. 33 esclarece que antes mesmo da sua instituição pode-se realizar o procedimento 

de mediação, solucionando os conflitos por meio extrajudicial, contudo busca-se o 

acordo (BRASIL, 2015c).   

A mesma normativa nos termos do artigo 1º, parágrafo único, define a 

mediação como “atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório 

que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia” (BRASIL, 2015c). Desta forma, este 

dispositivo a distingue das demais técnicas.  

O Poder Público demonstrou certa preocupação com canais de comunicação e 

expandiu esse interesse, mediante Lei nº 13.460/2017 ou Lei da Ouvidoria, que 

determina como atribuição, no art. 13, VII: “promover a adoção de mediação e 

conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros 

órgãos competentes”. A ouvidoria consiste em um instrumento do diálogo entre 

cidadão e Administração Pública que promove a abertura e assegura a transparência 

e o controle administrativo, e é um meio estratégico de apoio à gestão organizacional 

(DENYS, 2019).  

A ouvidoria, segundo Burbridge e Burbridge (2012), corretamente instalada e 

gerenciada, é um instrumento para apurar e resolver conflitos, que pode atuar tanto 

para problemas com o meio exterior, como para o ambiente interno, por ajudar na 

identificação dos focos de conflitos e correção dos procedimentos identificados como 

incompatíveis à organização. 

A ouvidoria, segundo Denys (2019, p. 76), “consegue sair do binômio 

repressão-punição e formatar as políticas públicas voltadas para a prevenção, 

resultando em economia para os cofres públicos, uma vez que os processos 

disciplinares representam um gasto considerável”. Possui potencial para atuar como 

instrumento para apurar e resolver conflitos com o meio externo e o ambiente interno, 

ajudar a identificar o foco de conflitos e corrigir procedimentos, ações e estruturas 

identificados como incompatíveis à organização (BURBRIDGE; BURBRIDGE, 2012). 
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As Comissões de Ética Setoriais criadas pelo Decreto n° 6.029, de 1° de 

fevereiro de 2007, que instituem o sistema de gestão da ética do Poder Executivo 

Federal, reguladas no âmbito interno organizacional pela Resolução nº 10, de 29 de 

setembro de 2008, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP), 

estabelecem implicitamente as funções educativa, consultiva, investigativa, punitiva, 

representativa e administrativa. Comportam, nessa perspectiva, a possibilidade da 

prática da função mediadora, no decorrer da função investigativa, ainda na fase de 

procedimento preliminar, quando não houver a possibilidade de punição por 

advertência ou censura ética.  

Para Tartuce (2008), a mediação constitui um processo que transforma 

antagonismos em convergências, não obrigatoriamente em concordâncias, por meio 

da intervenção de um terceiro escolhido pelas partes. No entanto, não se aplicará 

como meio de solução de condutas disciplinares com suspeita de prática de falta grave 

ou crime (TARTUCE, 2008; VELOSO, 2017) ou transgressões ao Código de Conduta 

da Alta Administração Federal (CEP, 2013). 

Pode-se afirmar, portanto, que o nosso ordenamento jurídico-processual é 

composto, atualmente, por vários processos distintos, como o processo judicial, de 

mediação, de negociação direta, dentre outros, que formam mecanismos de um 

sistema pluriprocessual. Assim, busca-se o melhor enquadramento para direcionar a 

questão conflituosa à resolução no caso concreto (AZEVEDO, 2013). 

Os mecanismos alternativos tornam-se opções ao tradicional processo judicial, 

a fim de descongestionar os tribunais e reduzir o custo e a demora. Estes facilitam o 

acesso à justiça, estimulam a participação da sociedade e criam condição para o bom 

funcionamento da justiça, colaborando para a melhoria dos resultados (WARAT, 

2018). 

Por outro lado, segundo Di Salvo (2018, p. 68) a mediação corre o risco de 

“processualização” com a institucionalização, para não representar uma nova 

modalidade de processo administrativo, que, apesar de conter um fluxo temporal e de 

instrução de um processo mediativo ocorre fora dos parâmetros procedimentais. 

Assim, o âmbito organizacional com seus sistemas punitivos e repressivos do 

exercício disciplinar também precisa de reformulação dos paradigmas.  
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2.4 DIREITO DISCIPLINAR E REGIME DISCIPLINAR 

 

O direito administrativo tem como pressuposto a competência constitucional. 

Com a Constituição Federal de 1988, configurou-se um regime jurídico constitucional-

administrativo que define diretrizes fundamentais do Estado e norteia sua atuação, 

fundado no artigo 37, caput, que consiste nos princípios expressos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (BRASIL, 1988). 

Luz (1992. p. 64) define direito administrativo disciplinar como “ramo do direito 

administrativo destinado a apurar, decidir e regular, por todos os aspectos pertinentes, 

as relações que o Estado mantém com os seus servidores, visando ao respeito das 

leis e das normas que regulam as atividades funcionais”. Do exposto, infere-se que os 

processos disciplinares estão vinculados ao direito administrativo disciplinar, sendo 

este uma espécie do direito administrativo e, por esse motivo, não se confunde com o 

processo administrativo comum. 

Grinover (1991, p. 12) explica que o processo administrativo, quando for 

punitivo, poderá ser classificado como externo e interno. Será do tipo externo quando 

for aplicado a todos os agentes públicos ou a pessoas sujeitas ao poder público, pois 

“compreende a caracterização de ilícitos administrativos e a combinação das 

respectivas sanções”, enquanto o interno direciona-se à repressão disciplinar dos 

servidores públicos. 

Cretella Júnior (1980, p. 138) define o termo ilícito como “toda ação ou omissão 

humana, antijurídica, culpável que envolve responsabilidades e sanções”. Dessa 

forma, para o autor, o ilícito penal, civil, administrativo, fiscal e trabalhista, são 

espécies que ocorrem a partir do ato humano desalinhado com as regras legais.  

Perante essa perspectiva da conduta de servidor público, o ilícito administrativo 

resulta de ação ou comissão praticada no desempenho de cargo, função, emprego ou 

mandato, contrária ao conjunto de deveres e enquadradas constitucionalmente e 

estatutariamente no rol das proibições (BACELLAR FILHO, 2013). 

Bacellar Filho (2013, p. 38) destaca que o direito administrativo disciplinar 

cumpre duas funções 

 

de um lado, a previsão geral e abstrata de hipóteses fáticas consideradas 
ilícitos administrativos e as respectivas sanções; de outro, as condições e as 
formalidades inerentes à averiguação, pela administração, da prática de 
determinado fato por certo agente e a correspondente reação.  
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Nessa perspectiva, segundo Coutinho e Rodor (2015), atribui-se à 

Administração Pública o poder disciplinar, pois esta possui a competência de punir 

internamente seus agentes em razão de práticas administrativas ilícitas. A 

Administração só o exerce a benefício do serviço e, perseguindo esse fim, configura-

se como juiz da conveniência e oportunidade acerca da punição, dentro de normas 

específicas (MEIRELLES, 2005). 

Nessa esfera, segundo Guimarães (2006), o regime disciplinar de natureza 

preventiva, corretiva e expulsiva se dirige ao servidor público, constituindo-se como 

regime no sentido de conjunto de regras, e disciplinar, como qualidade do regime que 

integra métodos e preceitos aplicados ao Estado, aos órgãos e aos servidores 

públicos. Em consequência, opera-se o exercício do poder disciplinar, pois “O poder 

reflete o dever da eficácia, probidade, respeito, credibilidade, austeridade e prestação 

de contas” (GUIMARÃES, 2006, p. 97). 

O poder disciplinar liga-se ao poder hierárquico, embora este seja mais amplo. 

Assim, para Medauar (2012) e Gomes (2017) o poder disciplinar é uma atividade 

administrativa conduzida pelo direito administrativo, pelas normas do processo 

administrativo e seu exercício e apresenta-se como dever da autoridade. O direito 

punitivo do Estado é apuratório e sancionador, e adentra o âmbito interno “sob o manto 

do dever-poder administrativo de punir, os processos de ajustamento de condutas, 

éticos e disciplinares” (DEZAN, 2017, p. 40). 

Explica Di Pietro (2017) que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico, 

dentro do aspecto funcional da relação de trabalho, configurando um poder-dever 

reconhecido ao poder público. A autora entende que o administrador, tendo 

conhecimento da falta praticada pelo servidor, tem necessariamente o dever de 

instaurar o procedimento adequado visando à apuração e, por fim, o poder de aplicar 

pena cabível, de acordo com a gravidade. 

Segundo Cretella Júnior (1980, p. 313), todo administrador é fiscal da coisa 

pública, por esse motivo “as autoridades administrativas têm o poder-dever de tomar 

providências sempre que o interesse público ou o interesse subjetivo público do 

administrado esteja em jogo”. Desse modo, as prerrogativas públicas, ao passo que 

se constituem poderes, impõe-lhe o dever de agir, que advém da hierarquia 

(CARVALHO FILHO, 2017).  

O Direito punitivo funcional, de acordo com Carvalho Filho (2017), emana da 

relação entre a Administração Pública e os seus servidores, exatamente para 
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preservar a disciplina que deve reinar na organização. Assim, a Administração, para 

exercer suas competências, precisa de mecanismos para “organizar, controlar e 

corrigir suas ações”, a fim de garantir a regularidade e a adesão dos servidores ao 

meio normativo (CGU, 2019, p. 11).  

A ação corretiva pode surgir como resultado dos processos disciplinares, 

incorporado a um ciclo de melhoria que agrega valor ao exercício do denominado 

Direito Administrativo Disciplinar, a fim de manter o bom funcionamento do serviço e 

do atendimento público. 

 

2.4.1 Procedimentos e Processos Disciplinares 

 

A concepção de processualidade administrativa firma a concordância entre as 

formas processuais e o agir da autoridade que representa a passagem do poder em 

ato. Nesse contexto processual, o procedimento administrativo se configura como 

meio de atender aos requisitos que validam o ato administrativo, torna conhecidas as 

ações antes da repercussão dos efeitos sobre o indivíduo e, ainda, permite que se 

verifique como se efetiva a tomada de decisão (GRINOVER, 1991). 

Processos e procedimentos são definidos de modo diferente entre os autores. 

Assim, para Lazzarini (1997) o processo administrativo se concretiza dentro de 

determinadas formalidades, princípios e garantias constitucionais, enquanto o 

procedimento administrativo, quando qualificado como disciplinar, encadeará 

operações ordenadas com objetivo de apurar condutas faltosas.  

Rocha (1997, p. 190) se vale do entendimento de que “o processo identifica o 

objeto e a forma de exercer determinadas atividades administrativas; o procedimento 

é o modo de aperfeiçoar esta atividade”. Para a autora, aquele é o instrumento, um 

meio formal para solver conflitos, enquanto que o procedimento é a forma de atuar 

processualmente. Outra diferenciação é apresentada por Guimarães (2006), que 

caracteriza processo como um ordenamento de atos específicos e típicos à solução 

de cada litígio, composto por movimentos sucessivos de atos, que constituem um 

procedimento, o qual consiste no modo de realizar o processo, pois a ordem dos atos 

reflete todo o desenvolvimento necessário, ou seja, representa o rito processual. 

No mesmo sentido, Medauar (2012, p. 178) destaca que o processo se liga aos 

atos, possui vínculos jurídicos entre os sujeitos, relaciona-se processualmente com a 
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atuação sob a ótica do contraditório, enquanto no procedimento significa uma 

“sucessão encadeada de atos” e vínculos entre os atos.  

Do ponto de vista da incidência das regras, a Constituição Federal de 1988 

destacou no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”. Tem, portanto, um campo de abrangência maior do que o 

§1º, inciso II, do seu artigo 41, que dispõe que o servidor público estável somente 

perderá o cargo por meio de processo administrativo em que lhe seja possibilitada 

ampla defesa (BRASIL, 1988). 

Almeida (2011, p. 175) destaca o regime disciplinar por uma ótica 

procedimental quando o define como “um conjunto de atos sistematizados que 

permitem a apuração de responsabilidade funcional do agente público pela 

Administração Pública”. Sendo que esses atos compõem regras e princípios 

constitucionais que lhe são inerentes, como o devido processo legal, a presunção de 

inocência, a culpabilidade e a tipicidade. Dessa forma, Mattos (2010) ressalta que a 

transgressão na relação jurídica com o Poder Público gera responsabilidade 

disciplinar, que deve ser investigada mediante instauração de processo. Objetiva, 

contudo, normalizar a prática das prerrogativas do cargo por meio do respeito e da 

sujeição às regras legais próprias do regime disciplinar. 

Carvalho Filho (2017) esclarece que processo e procedimento estão 

intrinsecamente ligados por haver uma relação de dependência, pois a sistematização 

do processo demanda procedimentos. Nesse passo, o autor sublinha que o processo 

assegura a observação da segurança jurídica e alcança a estabilidade das relações 

jurídicas.  

Em sentido amplo, o processo administrativo para Di Pietro (2017, p. 792) 

“designa o conjunto de atos coordenados para a solução de uma controvérsia no 

âmbito administrativo”. A expressão processo administrativo admite que possa ser 

utilizada com significação variada, mesmo assim pressupõe que o processo 

administrativo envolve um conflito. 

Por outro lado, de modo estrito, o processo administrativo disciplinar, no 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, artigo 148 da Lei n° 8.112/90, 

é definido como “instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por 

infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 

atribuições do cargo em que se encontre investido”. Classificado pela literatura como 
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“não-litigioso”, assim como as sindicâncias administrativas (CARVALHO FILHO, 2017, 

p. 1028). 

Alguns procedimentos não estão expressos na Lei n° 8.112/1990, mas, de 

forma complementar, foram definidos pela Portaria nº 335, de 30 de maio de 2006, da 

Controladoria-Geral da União (CGU), que regulamenta o Sistema de Correição do 

Poder Executivo Federal. Assim, classificaram-se como instrumentos a investigação 

preliminar, a sindicância patrimonial, o processo administrativo disciplinar e a inspeção 

(CGU, 2006). 

Depreende-se que cada processo tenha seus próprios procedimentos pelos 

quais a autoridade faz uso para cumprir, investigar e obter informações antes mesmo 

que se configure como um instrumento de apuração.  

 

2.4.2 Investigação Preliminar  

 

A investigação preliminar consiste em um momento pré-processual, complexo, 

não obrigatória, com função de conferir qualidade técnica para os processos 

disciplinares que possuem uma estrutura processual acusatória, que se inicia com a 

notícia da irregularidade, a critério da organização.  

Dobrowolski (1981) afirma que a investigação preliminar é cabível desde que 

haja violação clara ou oblíqua à legalidade subordinante da Administração. A 

autoridade não se limitará a receber a acusação, pois também compreende o exame 

da probabilidade do direito fumus boni iuris (fumaça do bom direito), direcionado ao 

convencimento sobre a responsabilidade do indivíduo, em um verdadeiro juízo de 

mérito (GRINOVER, 1991).  

É imprescindível conhecer os elementos que conduzem à abertura do 

processo, como uma fundamentação formal. Além disso, o processo deve apresentar 

fatos determinantes, conter o princípio da motivação suficiente e estar fora da 

subjetividade, pois “Referência à Lei não é motivação, menos ainda suficiente” 

(ROCHA, 1997, p. 215).  

Do ponto de vista normativo, há dispositivos expressos com quesitos 

obrigatórios para formalização dos atos administrativos, observados antes do início 

do curso processual, em que se destaca no artigo 2º, da Lei n° 9.784/99, a obediência 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência (BRASIL, 1999). 
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A investigação preliminar visa adquirir elementos de apoio à futura decisão e 

colabora para que não se configure desvios ou excessos de poder. Assim, segundo 

Mattos (2003, p. 120) “não basta existir um fato ou suspeita, pois se torna necessário 

o fumus boni iuris para o início do procedimento disciplinar” contra qualquer servidor. 

O autor alerta que procedimentos preliminares genéricos não são admitidos, por não 

serem lícitos e factíveis acusações vagas. Dessa forma, sem observar princípios como 

o da boa-fé, da segurança jurídica e da “justa causa o inquérito é natimorto” (MATTOS, 

2003, p. 123). 

Guimarães (2006, p. 105) explica que “o procedimento disciplinar só adquire 

legitimidade diante de elementos que, avaliados previamente, sejam, em tese, 

capazes de possibilitar a aplicação do direito de punir”. Para o autor, se não for 

possível escolher o procedimento apuratório, por exigirem mais esclarecimentos dos 

fatos, torna-se necessário uma análise por procedimento preliminar, que poderá 

resultar em processo disciplinar, concluindo, com isso, que se evita o uso do meio 

punitivo como vingança, capricho pessoal ou político.  

A Controladoria-Geral da União instituiu o procedimento preliminar e o definiu 

no artigo 4º, inciso I, como: “procedimento sigiloso, instaurado pelo Órgão Central e 

pelas unidades setoriais, com objetivo de coletar elementos para verificar o cabimento 

da instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar” (CGU, 2006). 

Dessa forma, a formalidade prevalece também na investigação preliminar com 

a cientificação do interessado, mediante comunicação dos atos processuais 

praticados, que integram o devido processo legal e evita nulidade (MATTOS, 2010). 

Costa (2011) alerta quanto à questão do mérito, que pode ser disciplinar ou 

processual, pois doutrinadores e julgadores confundem os termos e, assim, para o 

autor o mérito disciplinar vincula-se aos elementos discricionários do ato, enquanto o 

processual refere-se ao conteúdo da lide inscrito na sentença definitiva. Nesse 

sentido, explica que fatos e provas são aspectos de legalidade na instância disciplinar 

e não de mérito.  

Os elementos dos fatos e das provas poderão ser obtidos por inspeções 

prévias, a fim de buscar informações, tendo em vista o artigo 481, do CPC, de 2015, 

que dispõe que “podem ser inspecionadas pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer 

sobre fato que interesse à decisão da causa”. Assim, a inspeção será aplicada nas 

hipóteses do artigo 483, da mesma norma, ou seja: quando for necessário para 

verificar e interpretar melhor os fatos; quando a coisa não puder ser apresentada 
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perante a comissão, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades; ou, quando 

for necessário, para reconstruir os fatos (ALVES, 2005).  

É temerário instaurar um processo disciplinar em desfavor de um servidor 

público, conforme Dezan (2015, p. 64), “sem que este possua realmente 

responsabilidade, demonstrada, ao menos, em indícios, restando absolvido ao final 

do procedimento contraditorial”, fato que culmina no arquivamento. Para Gomes 

(2017) a investigação preliminar, principalmente diante de denúncia anônima, é 

essencial para que a autoridade administrativa evite também o desperdício de tempo 

e de recurso público. Assim, a abertura de procedimento disciplinar não deve ocorrer 

de forma imediata, tendo em vista consequências como constrangimentos para o 

servidor público, caso inexista ilícito administrativo.  

O procedimento preliminar poderá ter início, por exemplo, por um processo de 

cunho ético, ou seja, por outros tipos processuais, diverso do disciplinar. Assim, 

segundo Gomes (2017), pode ocorrer anterior à instauração de sindicância e ao 

processo administrativo disciplinar ou pode ser realizada mediante comissão 

sindicante. Neste último caso, os termos procedimento preliminar e sindicância se 

confundem no sentido de consistirem em um processo que precede outros meios 

investigativos ou apuratórios. 

Nesse mesmo sentido, a Resolução n° 10/CEP, de 2008 estabelece em seu 

artigo 12 o rito processual em duas fases, sendo a primeira o procedimento preliminar 

e a segunda o Processo de Apuração Ética (PAE). Assim, na fase inicial:  

 

I – Procedimento Preliminar, compreendendo: a) juízo de admissibilidade; 
b) instauração; c) provas documentais e, excepcionalmente, manifestação do 
investigado e realização de diligências urgentes e necessárias; d) relatório; 
e) proposta de ACPP; f) decisão preliminar determinando o arquivamento ou 
a conversão em Processo de Apuração Ética; II - Processo de Apuração 
Ética, [...] (CEP, 2008, grifo nosso). 

 

O administrador deve ficar atento aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, que também balizam seu limite de atuação e não podem incorrer 

em excessos, com a justificativa de “ser atingido o interesse público a qualquer custo” 

(FRAGA BISNETTO, 2017, p. 1147). 

Ressalta-se, no artigo 144, parágrafo único da Lei n° 8.112/90, que “quando o 

fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia 

será arquivada, por falta de objeto”. Assim, o exame prévio ou a investigação 



60 
   

 

preliminar darão suporte às decisões e, por consequência, reduzirão a incidência de 

concretização do disposto nessa normativa.  

Por conseguinte, o juízo de admissibilidade busca indícios de autoria, indícios 

de materialidade e nexo de causalidade, para ponderar a necessidade e a utilidade 

de iniciar um processo no âmbito disciplinar (CGU, 2017b). A partir desses elementos 

de cabimento, a instauração partirá da infração disciplinar censurável ou punível 

(CGU, 2019). 

A Lei n° 8.112/1990 também estabelece critérios para justa causa no seu artigo 

148 que dispõe que: “O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 

responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, 

ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido”. 

Assim, o juízo de admissibilidade pauta-se na junção das condições fundamentais 

deste dispositivo, que consiste em ser servidor público, praticar a irregularidade ligada 

às competências ou cargo e cometê-la durante o exercício das atividades, caso 

contrário, o processo de cunho disciplinar não possui justo motivo para existir. 

Além disso, cabe atenção ao juízo de admissibilidade, que reside no caput do 

artigo 144, da Lei n° 8.112/1990, a qual dispõe que: “As denúncias sobre 

irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o 

endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade”. 

Com isso, exige-se a conferência da informação pelo Administrador, que deve rejeitar 

ou acatar e, em tese, supor a pena, a gravidade e a tipicidade, para depois classificar 

o tipo de procedimento. Evita-se denúncia inconsistente, sem justa causa, além do 

dano à honra e perturbação à regular ordem da repartição (GUIMARÃES, 2006). 

No entanto, os atos podem ser classificados como inexistentes, se não houver 

os critérios necessários, pois “os fatos jurídicos em sentido amplo devem concretizar 

os elementos de suporte fático abstrato positivado pela norma”, como sujeito, objeto 

e forma para, a seguir, examinar os requisitos de validade e existência (CGU, 2019, 

p. 348). 

Diante disso, a ciência da irregularidade não impõe de pronto à Administração 

a instauração de processo disciplinar de caráter punitivo sem análise prévia, que pode 

ocorrer também por outros procedimentos investigativos como a sindicância.  
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2.4.3 Sindicância Investigativa  

 

A sindicância tem por objeto fazer uma avaliação prévia das circunstâncias, ou 

seja, “é a forma por excelência da investigação” (FRANCESCHINI, 1987, p. 160). 

Trata-se de um meio mais célere para elucidar irregularidades no serviço público, com 

a finalidade de se instaurar, posteriormente, o processo que vise a punição do infrator 

(MEIRELLES, 1998). 

Para Reis (1999), esse procedimento clarifica situações de interesse da 

autoridade instauradora, ao reunir informações e outras evidências essenciais, que 

respaldam o inquérito administrativo. Assim, pode ser usada para investigar qualquer 

fato irregular que tenha relação com o serviço público. 

A instauração justifica-se por razões específicas, assim, Alves (2003) destaca 

que ocorre quando não houver elementos capazes de demonstrar, de modo suficiente, 

a materialidade e a autoria relacionadas ao fato que será investigado. Isso demonstra 

que a infração e a autoria podem ser justificadamente presumidas. 

Segundo Mattos (2010, p. 552), a natureza lexical do termo sindicância, que 

consiste em “trazer à evidência o que se encontra oculto”, pode violar a intimidade do 

servidor público, causar aflição, constrangimento e,  ainda, criar situações de 

injustiças e prejudicá-lo latentemente, se houver juízo unilateral da Administração 

Pública. Teixeira (2010, p. 128) descreve a sindicância investigativa, também 

chamada de inquisitorial, como 

 

meio preparatório para a sindicância contraditória ou o processo 
administrativo disciplinar (mas não necessário), pode ser aplicada em 
qualquer outra circunstância que comprometa a regularidade do serviço 
público. Assim, o seu relatório tanto pode recomendar instauração de rito 
disciplinar, como também pode esclarecer fatos, [...], propor alteração ou 
rescisão de contratos de terceirizados e de prestadores e serviços em geral, 
instauração de tomada de contas especial [...] recomendar medidas de 
gestão de pessoal ou de gerência administrativa, alteração do ordenamento 
e criação ou aperfeiçoamento de rotinas e de sistemas internos de controle. 

 

Quanto ao rito, Luz (1992, p. 129) explica que “a sindicância deve observar o 

rito processual, mantido pelo processo disciplinar, podendo apenas diminuir-lhe os 

prazos e, também, alguns termos essenciais”. Gasparini (2002) e Lessa (2011) 

também observam que nada impede a aplicação do rito do processo administrativo 

disciplinar para sindicância. A maioria dos autores defende que inexiste qualquer rito, 
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devido à lacuna legal, mas observam-se fases semelhantes, análogas ao processo 

administrativo disciplinar (BAHIA, 2013). 

A Lei n° 8.112/1990 não prevê, expressamente, os tipos e o rito para a 

sindicância, mas faz referência aos prazos e a seus efeitos, conforme dicção dos 

artigos 145, incisos I, II, III, e parágrafo único: 

 

Da sindicância poderá resultar: I – arquivamento do processo; II – aplicação 
de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; III – 
instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para conclusão 
da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior.  

 

No mais, o artigo 154, caput, e o parágrafo único da Lei n° 8.112/1990, refere-

se aos autos da sindicância como peça informativa e marca expressamente uma 

etapa, que é a fase do relatório:  

 

Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça 
informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da 
sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a 
autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, 
independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 

 

Este dispositivo legal, na perspectiva do autor Gomes (2017), prevê, 

simultaneamente, duas modalidades de sindicância: a investigativa e a acusatória. No 

entanto, há divergência na doutrina, pois, inicialmente, a sindicância surge como 

investigativa de caráter apuratório sem aplicação de sanção, mas alguns validam a 

aplicação de pena menos rigorosa para a infração leve, a fim de evitar excesso de 

processos, enquanto outros entendem que é um desvirtuamento (LESSA, 2011). 

Rosa (2004) define sindicância como mero procedimento investigativo, sendo 

incabível a apresentação de defesa, considerando que somente pode haver defesa 

após formalização da acusação, sendo considerada uma afronta o uso desse 

procedimento para aplicação de penalidades. 

A definição não é observada expressamente na Lei n° 8.112/1990, mas está 

presente na jurisprudência e disposta no artigo 4º, inciso II, da Portaria nº 335/CGU, 

de 2006, portanto, aplicada a toda Administração federal:  

 

Para os fins desta Portaria, ficam estabelecidas as seguintes definições: [...] 
II – sindicância investigativa ou preparatória: procedimento preliminar 
sumário, instaurada com o fim de investigação de irregularidades funcionais, 
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que precede ao processo administrativo disciplinar, sendo prescindível de 
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 

Gomes (2017) alerta que nessa modalidade são necessários apenas 

materialidade e indícios de autoria para um servidor sofrer ingerência na sua vida 

profissional. Para ele, sem os elementos de convicção ou justa causa para converter 

em outro instrumento apuratório, a comissão deve opinar pelo arquivamento e podem 

ser feitas recomendações para melhorar o serviço. 

A sindicância investigativa apresenta algumas vantagens como evitar 

acusações inconsistentes, permitir que o acusado descaracterize o ilícito 

administrativo e autoria, dificultar a incidência de nulidade por ser um procedimento 

mais informal sem foco nos princípios do contraditório e da ampla defesa, investigar 

vários envolvidos no mesmo procedimento (DENYS, 2019).  

É, contudo, um meio preparatório, informativo, mais rápido, eficiente, que evita 

desperdício de recurso financeiro e de pessoal, que permite prosseguir quanto à 

responsabilidade civil. 

 

2.4.4 Sindicância Patrimonial 

 

A sindicância patrimonial é uma espécie de investigação sumária, introduzida 

como instrumento preliminar no ordenamento jurídico, pelo Decreto n° 5.483, de 30 

de junho de 2005, regulamentada pela Instrução Normativa nº 14/CGU, de 14 de 

novembro de 2018, com infração tipificada na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, 

que trata do enriquecimento ilícito. 

O Decreto n° 5.483/2005, firma em seu artigo 9º, caput, que “a sindicância 

patrimonial constituir-se-á em procedimento sigiloso e meramente investigatório, não 

tendo caráter punitivo”. Desenvolvida no âmbito do Órgão Central e das Unidades 

Setoriais da União Federal, com o objetivo de coletar elementos para possível 

instauração de outros procedimentos disciplinares, será iniciada por determinação das 

autoridades que compõem o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União. 

A Lei n° 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, 

estabelece em seu artigo 9º, VII, que o enriquecimento ilícito fica caracterizado ao 

“auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
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cargo, mandato, função”, capaz de indicar evolução desproporcional tanto do 

patrimônio, quanto da renda do agente público. 

A modalidade sindicância patrimonial é tratada como atividade correcional, 

implementada pela Portaria n° 335/CGU, de 2006, que a define, no artigo 4º, inciso V, 

como “procedimento investigativo, de caráter sigiloso e não-punitivo, destinado a 

apurar indícios de enriquecimento ilícito por parte de agente público federal, à vista da 

verificação de incompatibilidade patrimonial com seus recursos e disponibilidades”. 

A evolução patrimonial incompatível com a renda do servidor depende da 

avaliação junto a outros fatores para se projetar na esfera disciplinar. Assim, deve ter 

relação com ato omissivo ou comissivo doloso praticado no desempenho de função 

pública ou que se vincule às competências do cargo que ocupe, caso contrário será a 

investigação fiscal confundida com a averiguação administrativa disciplinar. Portanto, 

não há como convalidar a imposição de uma sanção sem que se comprove um nexo 

de causalidade entre a ação e a evolução patrimonial do servidor público (MATTOS, 

2010). 

Assim, a sindicância patrimonial diferencia-se dos demais procedimentos 

devido ao fato de possuir o propósito restrito, constituindo-se em um dispositivo 

preliminar de apuração de enriquecimento ilícito, com estrita análise do 

desenvolvimento patrimonial, que pode ser convertido em procedimento acusatório.  

 

2.4.5 Sindicância Acusatória  

 

O processo administrativo, segundo Luz (1992) receberá, necessariamente, um 

aditivo disciplinar quando houver apuração de falta cometida por servidor, podendo 

ser definida tecnicamente como sindicância. Para Mattos (2010), sindicância quando 

punitiva, apura responsabilidade de menor gravidade, como a advertência, e 

pequenas suspensões de até trinta dias, porém com estrito respeito ao devido 

processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à produção de provas. 

Coutinho e Rodor (2015) explicam que a sindicância será punitiva ou 

contraditória quando destinada à aplicação de penalidade, que integrará os autos do 

processo disciplinar, como instrução deste, transformando-se em procedimento 

principal. Desse modo, os processos de sindicância e o processo disciplinar principal 

estão interligados por terem a mesma natureza. Diante disso, a sindicância não 

corresponde à noção clássica que lhe é atribuída (CARVALHO FILHO, 2017). 
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Gomes (2017) depreende que a distinção entre as sindicâncias está na 

materialidade e na autoria do ilícito administrativo, que passa por avaliação prévia de 

admissibilidade e enquadramento na classificação mais adequada. Dessa forma, se 

configurada a autoria e a materialidade, será do tipo punitiva.  

A Portaria n° 335/CGU/2006, define sindicância acusatória no artigo 4º, inciso 

III, como “procedimento preliminar sumário, instaurada com fim de apurar 

irregularidades de menor gravidade no serviço público, com caráter eminentemente 

punitivo, respeitados o contraditório, a oportunidade de defesa e a estrita observância 

do devido processo legal”.  

Se, todavia, a infração superar a esfera administrativa e for enquadrada como 

ilícito penal, a autoridade competente deve proceder o envio de cópia dos autos ao 

Ministério Público Federal, antes mesmo que se instaure processo administrativo 

disciplinar (GUIMARÃES, 2006). 

Denys (2019) alerta que se deve atentar para a tipologia do procedimento, para 

o assunto, para a natureza e para a gravidade da conduta, assim, se não houver 

certeza, a melhor decisão é priorizar o processo administrativo disciplinar. Para a 

autora, apesar de a sindicância punitiva ser mais ágil e promover a descentralização 

entre os procedimentos, está em desuso, pois o juízo de admissibilidade com 

enquadramento muito delimitado acarreta retrabalho, por outro procedimento com 

punição mais grave.  

 

2.4.6 Procedimento Administrativo Disciplinar  

 

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União define o processo 

administrativo disciplinar como uma ferramenta utilizada para apurar responsabilidade 

perante a prática de infração, desde que esta tenha relação com as atribuições do 

cargo ou que o servidor a tenha praticado em exercício das suas competências 

funcionais (BRASIL, 1990). 

A Administração Pública, para cumprir suas finalidades, necessita que no 

cumprimento das tarefas, os servidores públicos observem os deveres definidos pelo 

ordenamento jurídico. Cretella Júnior (1980, p. 11) traz que o ilícito administrativo 

disciplinar ou ilícito administrativo puro “é a ação ou omissão do servidor que, sem 

chegar à categoria do ilícito penal, causa dano à administração”. Por esses critérios, 

empenha-se à busca de responsabilidade, para possível sanção. 
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Meirelles (2005, p. 689) apresenta que o “processo administrativo disciplinar, 

também chamado impropriamente de inquérito administrativo, é o meio de apuração 

e punição de faltas graves dos servidores e demais pessoas sujeitas ao regime 

funcional de determinados estabelecimentos da Administração”. Nesse contexto, a 

apuração advém de uma representação, formal ou informal, que pode partir de um 

servidor, tendo em vista que é uma obrigação imposta a este de comunicar a 

irregularidade da qual tenha conhecimento, a fim de atender o disposto no artigo 143 

da Lei n° 8.112/1990 que dispõe que: “A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla 

defesa”. 

Mattos (2010) explica que a sindicância não é pré-requisito de validade do 

processo administrativo disciplinar, pois compete discricionariamente à autoridade 

administrativa, dependendo da gravidade da infração disciplinar, decidir pela sua 

imediata instauração, ainda que desconhecida a autoria. Quanto ao rito, Gomes 

(2017) explica que é essencial à lei estabelecê-lo, pois o seu desvirtuamento pode 

trazer como consequência uma nulidade relativa ou absoluta, dependendo dos 

interesses individuais buscados. 

A Lei nº 8.112/1990 segmenta a execução do procedimento administrativo 

disciplinar (PAD) em fases, que são seguidas por outros procedimentos e destaca o 

prazo e os critérios às comissões, de modo geral, previstos nos artigos 151 e 152, da 

Lei nº 8.112/1990, in verbis:  

 

Art. 151.  O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: I – 
instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; II – inquérito 
administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; III – julgamento. 
Art. 152.  O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 
(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstâncias o exigirem. § 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará 
tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do 
ponto, até a entrega do relatório final. § 2º As reuniões da comissão serão 
registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.  

  

Costa (2011) explica que a fase de inquérito é a mais longa, considerando-se 

que compreende a instrução, na qual se realizam as reuniões, desencadeiam 

depoimentos, diligências, investigações, audição do denunciante, acareações, 

recorre-se ao apoio técnico, jurídico e perícia, que visam coletar provas para 
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esclarecer os fatos imputados ao acusado. É esse procedimento formal que permite 

ao autor do fato o exercício do direito de ampla defesa (CARVALHO FILHO, 2017). 

Segundo Fraga Bisnetto (2017), o processo administrativo também exerce a 

função de conferir legitimidade à atuação administrativa, dando fundamento às ações 

praticadas pelo Poder Público, haja vista ser a finalidade pública o objetivo principal 

buscado. 

O procedimento administrativo disciplinar pode se desenrolar em um rito 

sumário, nesse caso Denys (2019) explica que o prazo é exíguo, mas com garantia 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com elementos exigidos 

nos artigos 133, 138, 139 e 140, da Lei n° 8.112/90, destinados apenas aos casos de 

abandono de cargo, de inassiduidade habitual e de acumulação ilegal de cargos, 

empregos ou função pública. Para a autora, caso essas condutas se entremeiem à 

saúde do indiciado, o procedimento a ser instaurado é a perícia médica oficial, 

composta por um médico psiquiatra, se necessário, para constatar o estado de saúde 

físico e mental. 

O sistema disciplinar que vigora na relação entre o Estado e seus servidores é 

composto por variados procedimentos similares que foram comparados no Quadro 2: 

  

Quadro 2 - Comparativo entre as características dos procedimentos disciplinares 
Elementos 

caracterizadores 
SI SA 

PAD - rito 
ordinário 

PAD - rito 
sumário 

Servidor/comissão de 
inquérito 

2 ou mais 
servidores 
efetivos 

2 ou mais 
servidores 
estáveis 

3 servidores 
estáveis 

2 servidores 
estáveis 

Autoridade julgadora 

1 ou mais 
autoridades 
competentes 
(instauradora 
e/ou julgadora) 

1 ou mais 
autoridades 
competentes 
(instauradora 
e/ou julgadora 

1 ou mais 
autoridades 
competentes 
(instauradora 
e/ou julgadora 

1 ou mais 
autoridades 
competentes 
(instauradora 
e/ou julgadora 

Justa causa (autoria e 
materialidade) 

Indícios de 
autoria e/ou de 
materialidade 

Provável 
autoria, com 
materialidade 
(penalidade 
leve) 

Autoria e 
materialidade 

Autoria e Prova 
pré-constituída 

Rito fase de inquérito 
(tempo + prorrogação) 

30 dias +  
30 dias 

30 dias +  
30 dias 

60 dias +  
60 dias 

30 dias +  
15 dias 

Rito – fase de 
julgamento (tempo) 

20 dias 20 dias 20 dias 5 dias 

Tempo de interrupção 
da contagem 
prescricional 

Não 
interrompe 

80 dias 140 dias 50 dias 

Retorno da contagem 
do prazo de prescrição 

--- 81º dia 141º dia 
 
51º dia 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir do Manual de Processo Administrativo Disciplinar (CGU, 2019). 
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A apuração é conduzida por servidores estáveis que formam um colegiado ou 

comissão e são designados mediante publicação de portaria inaugural, que designa 

tal comissão ao passo que instaura o processo, esse é o ponto em que a contagem 

do prazo se inicia (CGU, 2019). 

Costa (2011) esclarece que alguns requisitos devem ser cumpridos, como 

idoneidade moral, capacitação intelectual, ética, além dos requisitos funcionais 

dispostos no artigo 149, da Lei n° 8.112/1990, que determina que o presidente deve 

possuir cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. O mesmo 

autor explica que não há relação de hierarquia entre os membros e que competem a 

estes declarar a necessidade de dedicação exclusiva aos trabalhos na fase de 

inquérito. Dessa forma, ficam dispensados da repartição e desobrigados do registro 

de ponto. 

Outros servidores podem ser designados para a função de secretário e de 

secretário ad hoc da comissão, pode ocorrer nomeação de defensor dativo para o 

acusado ou ao defensor ad hoc quando for declarada revelia, pode-se, também, 

solicitar técnicos ou peritos (GOMES, 2017). 

Quanto à autoridade que atua na fase de julgamento, a Lei n° 8.112/1990 não 

a especifica de forma clara, apenas dispõe que a competência da decisão final é da 

autoridade julgadora e, diante da instauração, a atribui à autoridade superior ou 

instauradora.  

Sendo assim, Denys (2019, p. 38) explica que “as autoridades máximas dos 

órgãos públicos têm a competência para instaurar qualquer uma das modalidades de 

processo administrativo disciplinar”. No entanto, poderão delegar essa competência, 

desde que a regulamente no âmbito interno, comtemplando-se o artigo 141, inciso III, 

da Lei n° 8.112/1990. 

Costa (2011, p. 175) ressalta que a autoridade julgadora não cumpre os prazos 

para julgar e isso se dá por dois motivos: prazo insuficiente e inexistência de sanção 

legal para cumprimento. Assim, o autor destaca que: 

 

a demora excessiva desses julgamentos [...] é muito prejudicial à regularidade 
da coisa pública. Isto tanto na hipótese de condenação quanto na absolvição. 
No caso da condenação, prolonga-se indevidamente o desempenho 
funcional de um servidor não recomendável. Já na hipótese de absolvição, 
faz-se projetar, por mais tempo, o constrangimento imposto ao funcionário 
inocente. Produzindo-se, em ambos os casos, negativos reflexos em desfavor 
do serviço público.   
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Mattos (2010) alerta que para haver instauração de procedimento disciplinar, é 

necessário um justo motivo, devendo a Administração observar o princípio da 

segurança jurídica, pois nesse contexto não se legitima no poder público o 

procedimento genérico ou a falsa motivação, que pode configurar invasão da 

privacidade do servidor ou do agente público. Para tanto, Denys (2019, p. 56) afirma 

que: 

  

Os órgãos devem estabelecer critérios internos, por meio de regulamentação 
ou banco de decisões, para aceitar as denúncias, principalmente as 
denúncias feitas por telefone e por e-mail, para evitar excesso de denúncias 
inconsistentes, aleatórias e levianas, o que só serve para criar sobrecarga de 
procedimentos apuratórios desnecessários e, consequentemente, 
desperdício de recursos financeiros e de pessoal. [...] Daí a necessidade da 
análise da denúncia pela unidade jurídica. 

 

Por outro lado, outras falhas podem ser observadas no decorrer do processo, 

como a ocorrência da prescrição administrativa, tendo em vista que extingue a 

punibilidade, portanto consiste na perda do direito da Administração Pública de punir 

o seu servidor (GOMES, 2017).  

De maneira ampla, o artigo 142, §1º, da Lei n° 8.112/1990, estabelece que “o 

prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido”, não 

indica a figura de autoridade. Diante disso, Lessa (2011) sugere a interpretação a 

favor da Administração, para não culminar em omissão. No mesmo sentido, Gomes 

(2017) destaca que a contagem do prazo prescricional se inicia com o conhecimento 

da autoridade da Administração. Assim, apreende-se que poderá ser a ciência de 

qualquer autoridade.  

A definição clara da autoridade no meio interno é necessária, considerando que 

a instauração do procedimento disciplinar interrompe o decurso da prescrição, 

conforme artigo 142, § 3º e §4°:  

 

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 
competente. § 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a 
correr a partir do dia em que cessar a interrupção (BRASIL, 1990).  

 

Dentro dessa perspectiva do Direito Disciplinar, a partir do término do tempo 

máximo estipulado pela Lei para encerrar as fases de inquérito administrativo e de 

julgamento, ou seja, encerrada a “interrupção do prazo prescricional”, retorna-se a 
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contagem do zero, o que significa dizer que o prazo transcorrido antes da instauração 

também se extingue (CGU, 2019, p. 314). 

Denys (2019, p. 57) explica em quais momentos pode ocorrer a extrapolação 

do tempo e extinguir a punibilidade por meio da prescrição:  

 

1) entre o conhecimento do fato e a instauração do processo administrativo 
disciplinar (processo administrativo disciplinar ou sindicância punitiva); 2) 
entre a cessação da interrupção da prescrição e o julgamento; 3) entre a 
cessação da interrupção da prescrição e a aplicação da penalidade e 4) a 
cessação interrupção da prescrição e o cumprimento da penalidade. 

 

Caso a prescrição ocorra antes da instauração de procedimento correcional, 

deverá haver análise e deliberação da conveniência e interesse da Administração para 

apurar os fatos (CGU, 2019). Diante disso, Denys (2019) ressalta que é imperativo 

que a Administração normatize internamente a quem compete instaurar, julgar e 

aplicar as penalidades ou instituir outra autoridade que irá se vincular às comissões.  

Dessa forma, o tempo exato do termo inicial da prescrição será a data de 

ciência da autoridade formalmente instituída, permitindo com que a denúncia passe, 

previamente, pelos setores capazes de avaliar e de buscar soluções, antes que se 

busque de forma imediata instaurar os procedimentos administrativos.  

Atenta-se para a necessidade de observar os fatores primordiais para a 

instauração de um procedimento disciplinar que podem culminar em desperdícios de 

recursos públicos se não aplicados. 

 

2.4.7 Economia Procedimental 

 

A execução das atividades disciplinares está inserida no cenário de 

desburocratização, configurado pela Lei nº 13.726/2018, que sanciona a 

racionalização dos atos e procedimentos administrativos e valida a ideia de redução 

de custo, de risco, de formalidades e imposições desnecessárias. 

Machado (2016) explica que a eficiência foi inserida na Constituição Federal de 

1988, por meio da Emenda Constitucional n° 19, de 04 de maio de 1998, no contexto 

das reformas administrativas, com isso conferiu prerrogativas aos administrados e 

obrigações aos prestadores dos serviços proporcionados pela Administração. Dessa 

forma, ressurge um esforço em direção à produtividade e à economicidade, integrando 

a premissa da redução de desperdício de recursos públicos, “o que impõe a execução 
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dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional” (CARVALHO 

FILHO, 2015, p. 32). 

Nesse contexto, Custódio Filho (1999, p. 214) afirma que a Administração 

Pública “deve atender ao cidadão na exata medida da necessidade deste, com 

agilidade, mediante adequada organização interna e ótimo aproveitamento dos 

recursos disponíveis”. Para Santos (2003, p. 189), em qualquer organização “deve-se 

sempre buscar o melhor resultado, com menor esforço e custos possíveis”. A 

preocupação com a eficiência é factual, além da busca por meios mais econômicos e 

viáveis, utilizando-se a racionalidade econômica que procura “maximizar os resultados 

e minimizar os custos, ou seja, fazer o melhor com menores custos” (TORRES, 2004, 

p. 175). 

Os autores anteriormente mencionados mostram as duas vertentes do princípio 

da eficiência, sendo a primeira ligada aos modelos de gerir e às estruturas mais 

eficientes e, a segunda, aliada à otimização de recursos financeiros e humanos. Para 

isso, pode-se incluir a moderna tecnologia, os novos procedimentos e organogramas, 

com intuito de destacar as funções e as competências dos servidores e dos agentes 

públicos (MACHADO, 2016). 

Vários princípios se vinculam à percepção do desperdício. Dessa forma, Dezan 

(2013) discorre sobre o princípio do prejuízo, que se materializa pelo meio processual, 

que exprime a normatividade para prescrever o reconhecimento de nulidade, capaz 

de invalidar o procedimento. Para o autor, o campo da nulidade só será reconhecido 

quando demonstrado o prejuízo, o desvio de algum ato ou medida, caso contrário será 

mera infringência de requisito regular do processo administrativo disciplinar, portanto, 

sanável. 

Além disso, a união dos princípios constitucionais da razoável duração do 

processo e da celeridade processual, conceberam o princípio da economia processual 

destinado à racionalização dos atos processuais que, no meio disciplinar, se traduz 

diante dos atos e dos processos, buscando aproveitar os atos quando atendem às 

finalidades que as originaram ou sanar os atos irregulares, evitando nulidade (DEZAN, 

2013). 

Outro lado voltado ao propósito da máxima efetividade, encontra-se, segundo 

Dezan (2013), no princípio da dignidade da pessoa humana, que, no direito 

administrativo disciplinar, também se relaciona aos meios materiais e processuais, 

quando norteiam a noção de nulidade dos atos ligados aos direitos e aos deveres, ou 
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quando os atos estipulam ônus, encargos e ritos. Para o autor, no mesmo sentido, o 

direito de apurar e de punir podem afastar a dignidade da pessoa humana, assim 

como a sanção, a exclusão de tipicidade, de ilicitude e a exculpação guardam 

harmonia com os valores humanos e com a dignidade, na condição de acusado e 

membro do corpo social. 

A Administração possui mecanismos que podem produzir efeitos positivos nas 

despesas públicas. Assim, Chu et al (1995) explica que os gastos são produtivos 

quando os recursos são utilizados de forma que atendam aos objetivos a que se 

propõem, com o menor custo possível, indo ao encontro do princípio da economia 

processual. Para esse autor, a utilização dos recursos humanos de maneira plena e 

efetiva no meio institucional também é uma condição necessária para evitar 

desperdícios.  

Segundo Machado (2016, p. 100), no Poder Judiciário um processo tem um 

custo elevado, uma vez que a remuneração é a variável que atribui valor, mediante o 

tempo gasto no trabalho direto e indireto, para obter um produto. Nesse sentido, 

explica que: 

 

Ainda que partindo de uma visão eminentemente instrumental, o provimento 
jurisdicional (sentença) é o produto, pois se trata do resultado final a ser 
obtido após uma sucessão de atos preparatórios. Sendo assim, pode-se 
medir o valor do produto entregue pelo Poder Judiciário (a sentença) a seus 
clientes (o jurisdicionado), pelo tempo médio de trabalho direto e indireto dos 
agentes públicos necessários para obtê-lo (MACHADO, 2016, p. 100).  

 

Para Machado (2016, p. 102), os prejuízos que o Estado suporta para manter 

a estrutura burocrática e o moroso sistema processual alertam para a necessidade de 

uma “reforma interinstitucional”, saindo de um “modelo demandista”. De acordo com 

o autor, a solução negociada surge com mais importância no contexto de resolução 

de disputas, com várias vantagens e possibilidades concretas de otimizar a máquina 

pública.  

Portanto, a realização de processos disciplinares quando não imprescindíveis 

para o exercício do poder disciplinar resultará em desperdício de recursos públicos, 

tendo em vista que cada uma das etapas procedimentais apresenta despesas que 

devem ser suportadas pelo erário (NÓBREGA; TABAK, 2017). 

O Quadro 3, a seguir, demonstra a comparação de alguns elementos dos 

estudos apresentados por três autores de custos dos procedimentos disciplinares: 
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Quadro 3 - Comparativo dos autores sobre custos de procedimentos disciplinares 

Elementos de 
diferenciação 

Autores 

Alves (1998) 
Cavalcanti e Amorim 
(2012) 

Nóbrega e Tabak (2017) 

Entidade ou 
âmbito 

Administração 
Pública. 

Sistema de Correição do 
Poder Executivo Federal. 

Administração Pública 
Federal (Controladoria-
Geral da União). 

Quantidade de 
servidores / 
membros 

Não informado. Não informado. 9 servidores. 

Fator de 
repetição ou 
simultaneidade 

Não utilizado. Não utilizado. 

Na fase de inquérito: Cada 
servidor pode atuar em 
8,44 processos (na fase de 
inquérito). 
Na fase de julgamento: o 
fator de simultaneidade não 
foi considerado.  

Custo / servidor 

Custo / dia de cada 
um dos membros 
da comissão; 
secretário da 
comissão; consultor 
jurídico e 
servidores de 
Recursos 
Humanos. 
Custo / hora das 
testemunhas; 
autoridade 
julgadora e outros 
servidores. 

No Inquérito: Salário médio 
do servidor (R$ 4.890,00). 
No julgamento: Salário 
médio do servidor técnico e 
jurídico (R$ 8.302,49) – no 
julgamento, calculou: 
(remuneração x 15 dias da 
lei 9784/99 dividido por 22 
dias úteis). 

No Inquérito: Remuneração 
média por servidor (R$ 
9.723,00); 
No Julgamento: 
Remuneração média dos 
servidores de 
assessoramento jurídico 
(R$ 19.913,33); 
Desconsideram a 
remuneração da autoridade 
julgadora decorrente do 
tempo. 
No julgamento calculou: 
(remuneração x 15 dias da 
Lei n° 9.784/99 dividido por 
30 dias do mês). 

Tempo médio Não informado. 

No Inquérito: Tempo médio 
da Instrução (125 dias); 
No julgamento: Tempo 
médio de Análise: Parecer 
técnico/jurídico e 
julgamento (15 dias). 

No Inquérito: Tempo médio 
com a comissão (275 dias); 
No julgamento: Tempo 
médio na fase de 
julgamento (120 dias), do 
assessoramento jurídico. 
Desconsideram a 
remuneração da autoridade 
julgadora.  

Custo PAD 

Processo 
Administrativo 
Disciplinar (R$ 
25.023,33). 

Estimativa do custo unitário 
médio do processo 
correcional (R$ 
107.191,27), excluindo 
reintegrações e 
mobilização. 

Processo Administrativo 
Disciplinar (R$ 41.614,00), 
excluindo mobilização. 

Custo 
Sindicância 
(SA/SI) 

Sindicância (R$ 
6.374,30). 

Não informado. Não informado. 

Mobilização 

A pesquisa 
observou uma 
diligência fora da 
sede a cada 8 
processos (12,5%). 

Mobilização (R$ 
26.820,46). 
Percentual de PADs com 
deslocamento 40%. 

Não utilizado. 
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Elementos de 
diferenciação 

Autores 

Alves (1998) 
Cavalcanti e Amorim 
(2012) 

Nóbrega e Tabak (2017) 

Não informa 
valores. 

Desperdício 

86% dos 
expedientes 
levados à 
apreciação judicial 
restam anulados 
por vícios formais. 

Desperdício com 
Reintegração Judicial 
(R$ 19.956,29). 

Percentual de anulações 
ao ano (7,29%), uma média 
de 37,77 decisões 
anuladas ao ano. 
Resultando em 0,83% de 
desperdício quanto à 
apenações (R$ 345,00 em 
cada caso). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019).  

 

Emerge diferenças entre os autores, que mesmo diante de variáveis iguais, 

apresentam critérios diferentes para proceder os cálculos. Uma das diferenças recai 

sobre o custo relacionado ao servidor, que apesar de considerarem o salário ou a 

remuneração média, o equacionam de maneiras distintas.  

Outra distinção recai sobre a forma de computar o tempo médio de julgamento. 

Dessa forma, o tempo no processo disciplinar é de vinte dias pela Lei n° 8.112/1990, 

porém, de forma subsidiária, a Lei n° 9.784/1999, no seu artigo 24, combinado com o 

artigo 42, também determina e limita os prazos à Administração, que contabilizam os 

mesmos vinte dias, assim: 

 

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade 
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem 
ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. [...] Art. 
42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer 
deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou 
comprovada necessidade de maior prazo (BRASIL, 1999, grifo nosso). 

 

Dessa forma, Cavalcanti e Amorim (2012) e Nóbrega e Tabak (2017), baseiam-

se no artigo 42, Lei 9784/99, para constituir o tempo da fase de julgamento, porém os 

primeiros consideraram apenas 22 dias úteis do mês trabalhados, enquanto Nóbrega 

e Tabak (2017) consideraram 30 dias do mês. Apesar da mesma ordem de grandeza, 

as proporções são diferentes na fase de julgamento. 

Com a aplicação desse entendimento, o tempo excessivo não foi contabilizado 

pelos autores Cavalcanti e Amorim (2012) e por Nóbrega e Tabak (2017) para a fase 

de julgamento, assim como não auferiram o valor integral da remuneração.  

Ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, 

em seu artigo 5º, inciso LXXXVIII, assegura a razoável duração dos processos, assim 
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como os meios de celeridade para as tramitações. Esse princípio vincula-se à 

eficiência e ao desenvolvimento processual sem excessos temporais que podem gerar 

a perda do direito de punir (MEDAUAR, 2012).  

Nóbrega e Tabak (2017, p. 224), por meio dos dados fornecidos pelo Gabinete 

da Controladoria-Geral da União, de que 9 servidores, ao comporem o colegiado, 

atuaram em 76 ocasiões nos processos disciplinares, concluem que “cada servidor 

está incumbido de atuar em 8,44 processos, como membro ou presidente”, gerando 

um fator de simultaneidade. Por conseguinte, dividem a remuneração média, por este 

fator, que contribui para diluir o valor final do processo. 

Os resultados apresentados para os processos administrativos disciplinares 

(PAD) possuem valores que destoam por constarem grande variação entre eles. 

Mesmo assim, podem ser considerados como parâmetro em outras instituições, pois 

resultam de um procedimento lógico e formal, em que “os créditos e débitos envolvidos 

na operação têm uma origem comum: o Erário” (MACHADO, 2016, p. 101).  

Nóbrega e Tabak (2017, p. 228) quantificaram os desperdícios por meio do 

“percentual médio de decisões anuladas por ano”, que evidenciam as anulações de 

penalidades de demissão, de cassação de aposentadoria e, em destituição de cargo, 

em comissão, que além de concretizar o desperdício, acarreta na reintegração do 

servidor. 

Nóbrega e Tabak (2017) inovam perante a pesquisa de Cavalcanti e Amorim 

(2012), no que se refere à utilização do fator de simultaneidade, a metodologia de 

cálculo dos desperdícios incluindo a reintegração, além da maneira de realizar a 

conversão de dias para mês, com a razão 1/30, diferenciando-se de Cavalcanti e 

Amorim (2012), que consideraram 1/22.  

Nóbrega e Tabak (2017) e Alves (1998) calcularam o percentual de mobilização 

com diligências fora da sede como elemento que compõe o custo processual. O 

deslocamento da comissão e secretário é permitido e custeado nos termos do artigo 

173, da Lei n° 8.112/1990, para a realização dos trabalhos, com a missão de 

esclarecer os fatos e, como disposto no novo Código de Processo Civil, no artigo 483, 

para fins de inspeção. Há situações que necessitam deslocamento para verificação 

do local das pessoas, dos equipamentos e das especificidades (ALVES, 2005). 

Por outro lado, recomenda-se a via com menos custos, podendo a comissão realizar 

as atribuições que lhes compete na fase de inquérito administrativo, ser realizada por 

meio de videoconferência (CGU, 2019). Nesse sentido, Cury (2018, p. 244) ao tratar 
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de novos mecanismos de disputas on-line, explica que “Os mecanismos digitais 

permitem tratar de conflitos potenciais ou já instalados, o que pode ocorrer nas 

modalidades on-line, em tempo real, ou de modo assíncrono, em que cada um dos 

interessados pode ter acesso aos dados armazenados ao seu tempo e de acordo com 

as suas condições”. 

Segundo Cury (2018), os mecanismos virtuais superam a distância entre os 

interessados, ampliam o relacionamento pré-processual e procedimental, permitem 

tratar os conflitos por meio da tecnologia da informação e da comunicação, com 

resultados válidos e aspectos positivos como comodidade e economicidade. Assim, 

ao fornecer condições de trabalho e garantir maior observância aos princípios e 

critérios, reduz-se os custos processuais.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo visa detalhar os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. Para alcançar os objetivos, propõe-se apresentar as fases da pesquisa, 

indicando os respectivos métodos de coleta e análise de dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa constitui-se como aplicada por possuir ênfase prática sobre um 

problema relacionado à necessidade de alteração na gestão de conflitos. Cooper e 

Schindler (2016, p. 24) destacam que “a pesquisa aplicada visa descobrir soluções 

para problemas ou oportunidades imediatos”. Assim, foi conduzida para demonstrar 

questões específicas relacionadas aos custos procedimentais e às necessidades de 

conhecimento sobre os conflitos organizacionais. É aplicada, pois visa dar apoio à 

seleção da alternativa mais eficiente na resolução desses conflitos.  

Diante dos objetivos, caracteriza-se como descritiva e exploratória. Segundo 

Gil (2002), as pesquisas descritivas têm por objetivo descrever características de uma 

população ou fenômeno. Enquadram-se por descrever uma variedade de informações 

descritivas sobre as variáveis relativas aos custos e ao mapeamento dos conflitos. Gil 

(2002) explica que quando os objetivos servem mais “para proporcionar uma nova 

visão do problema”, com vistas a tornar o problema mais explícito, se aproxima da 

pesquisa do tipo exploratória, que é a mais aplicada por instituições educacionais. 

Quanto à abordagem, configurou-se como pesquisa qualitativa e quantitativa. 

As pesquisas quantitativas, segundo Flick (2013, p. 127) dedicam-se “aos ideais de 

mensuração e trabalham com números”, que representam as relações entre as 

variáveis, por meio de operações matemáticas.  

Por outro lado, para Creswell (2014 p. 49) a “pesquisa qualitativa começa com 

pressupostos e uso da estrutura interpretativa/teóricas que informam o estudo dos 

problemas da pesquisa, abordando os significados”, que, ao final, pode apresentar um 

chamado à mudança. O mesmo autor explica que a pesquisa qualitativa acompanha 

a pesquisa quantitativa e a auxilia na explicação dos mecanismos ou das ligações 

junto às teorias ou aos modelos causais. 
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Foram objetos de estudo os procedimentos disciplinares instaurados no 

período de 2013 a 2016, necessários para verificação dos custos e dos desperdícios, 

além do diagnóstico acerca dos conflitos expostos pelos documentos processuais. 

Phillips (1974, p. 187) define documentos “quaisquer materiais escritos que possam 

ser usados como fonte de informação sobre comportamento humano”. Também são 

vistos como fontes naturais, de onde se retiram evidências e fornecem informações 

contextualizadas (LÜDKE; ANDRÉ, 2018, p. 45). 

O delineamento dos procedimentos na pesquisa quantitativa ocorreu como 

análise documental e bibliográfica, com uso da estatística descritiva como técnica de 

análise, apoiada pelos softwares Excel e Statdisk. A análise da documentação pode 

ser compreendida como uma técnica exploratória, que indica problemas que devem 

ser explorados por meio de outros métodos (LÜDKE; ANDRÉ, 2018).  

Na análise documental da pesquisa quantitativa foram objetos analíticos: autos 

dos procedimentos disciplinares, bibliografias sobre custos da atividade disciplinar, 

legislações e relatórios gerenciais. Nesse sentido, a legislação forneceu os critérios 

para a busca dos dados da variável “tempo” no teor processual, as bibliografias 

forneceram parâmetros necessários para a escolha das outras variáveis, enquanto as 

demais fontes forneceram os valores financeiros. Os cálculos foram fundamentados e 

associados a conceitos matemáticos e interpretados em sentido prático (MINAYO; 

SANCHES, 1993).  

A pesquisa qualitativa, por sua vez, quanto aos procedimentos, recorreu à 

análise documental e ao uso da técnica de análise de conteúdo. Esse método, 

segundo Bardin (1977, p. 95), comporta três partes para a organização da análise, 

que são a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados e 

interpretação.  

Na pré-análise, primeiramente, foi feita a escolha de alguns atos administrativos 

constantes nos processos, além das legislações e das normas pertinentes aos 

objetivos, que constituíram um corpus para análise, composto por determinados atos 

administrativos constantes nos processos. Nessa fase, foram determinadas, a priori, 

cinco categorias de conflitos, destacadas no modelo do Círculo de Conflitos fornecido 

por Moore (1998), para o processo de mediação.  

Na fase de exploração, o material do corpus foi estudado de forma mais 

profunda. Com isso, suscitou-se duas outras categorias: uma que se opõe aos 

estudos de Moore (1998), denominada “não mediável” e, a segunda, por exclusão de 
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características das demais, intitulada de “conflito inexistente”. Assim, a análise pautou-

se na identificação de elementos coincidentes e divergentes. Ressalta-se que a 

análise descritiva entre material e tipo de inferência partiu da base conceitual fornecida 

por Moore (2014), que se configurou como unidade de contexto.  

Nas fases de tratamento e de interpretação os dados brutos foram tratados e 

dispostos no sistema Excel, que permitiu formular o quadro de informações. Assim, 

foi estabelecida a identificação e a vinculação entre tipos e causas dos conflitos, para 

a futura proposta de aplicação das medidas de intervenção no processo de mediação 

e na transformação das estruturas organizacionais específicas.  

Bardin (1977) explica que a interação do pesquisador com atenção ao teor dos 

materiais e documentos revela um conteúdo manifesto que consiste na informação 

explícita de visão estática. Por outro lado, um olhar mais profundo para a mensagem 

desvela o conteúdo latente, como atitudes e motivações, e descobre ideologias. 

Nesse sentido, a pesquisa utilizou essas duas perspectivas para descobrir as 

características dos fenômenos dos conflitos. 

A base teórica foi conduzida essencialmente com o foco na Teoria do Conflito, 

que reavalia o ponto negativo e destaca o potencial de mudança, que, aliados à 

metodologia trazida por teóricos de custos de conflitos e ao modelo de Moore (1998, 

2014), serviram de fundamento para a formulação da proposta ao final.  

 

3.2 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA  

 

Dada a caracterização da pesquisa, a amostra foi constituída por 

procedimentos disciplinares instaurados entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro 

de 2016. Destaca-se, aqui, que o levantamento do quantitativo total de procedimentos 

deste interstício foi obtido por meio das portarias instauradoras das comissões 

disciplinares, publicadas nos Boletins de Serviço disponíveis no Portal da UNIR.  

Para alcançar os objetivos dessa pesquisa, foram excluídos da quantidade total 

de procedimentos aqueles que ainda se encontravam em andamento em 1° de março 

de 2019, com base nas informações extraídas do sistema CGU-PAD, visto que o 

processo, quando inconcluso, impede a obtenção de todos os dados primários 

necessários nas duas etapas da pesquisa.  

A amostra é do tipo aleatória simples e foi calculada com auxílio do software 

estatístico Statdisk®, versão 13, a partir da fórmula abaixo (SOUZA, 2015, p. 16).  
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𝑛 =  
𝜎 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸  . (𝑁 − 1) +  𝜎  . 𝑝. 𝑞
 

 

Onde:  

n = tamanho da amostra  

N = tamanho da população  

σ = nível de confiança escolhido, em número de desvios (sigmas)  

p = proporção das características pesquisadas no universo, calculada em 

percentagem  

q = proporção do universo que não possui a característica pesquisada (q = 1 – 

p); q = 100 – p (em porcentagem)  

E = erro de estimação permitido  

  

Tendo em vista que a UNIR instaurou 331 procedimentos disciplinares ao longo 

do quadriênio estudado, observa-se que 36 estão na condição de inconclusos. A 

população, nesse estudo, foi composta por N = 295 (331 – 36 = 295) e foram 

assumidos como parâmetro de estimação 95% de nível de confiança, portanto σ  = 

1,96 e erro máximo de estimação E = 4%, enquanto p = 0,5 e q = 0,5, tratando-se de 

um cálculo conservador, pois gera o cálculo do tamanho amostral máximo 

(BISQUERRA; SARRIERA; MARTINÉZ, 2007).  

A estimativa final definida como amostra realizada, que corresponde ao total de 

procedimentos analisados, está detalhada na Tabela 1, que também traz a população 

segmentada por tipo de procedimento. 

 

Tabela 1 - Cálculo do tamanho da amostra 

Tipos de 
procedimentos 
disciplinares 

Procedimentos 
instaurados 

(a) 

Procedimentos 
em andamento 

(b) 

Tamanho da 
população 
N = (a – b) 

Amostra 
mínima 
teórica 

(Statdisk) 

Amostra 
realizada 

(n) 

Sindicância 
Investigativa 

(SI) 
182 21 161 107 110 

Sindicância 
Acusatória (SA) 

25 2 23 17 17 

Processo 
Administrativo 

Disciplinar 
(PAD) 

124 13 111 75 79 

Quantitativo 
total 

331 36 295 199 206 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 
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3.3 FASES DA PESQUISA  

 

Nas subseções 3.3.1 e 3.3.2, a seguir, evidenciam-se as estratégias de coleta 

de dados, de tratamento, de análise e de discussão em duas etapas, sendo a primeira 

qualitativa e, a segunda, quantitativa.  

 

3.3.1 Etapa preliminar: cálculo de custo dos procedimentos disciplinares  

 

A operacionalização dessa etapa buscou atender a dois dos objetivos 

específicos relativos à pesquisa quantitativa. Apresenta-se a descrição do método 

aplicado para identificar os custos totais e parciais, por fase, de cada tipo de 

procedimento disciplinar, além dos custos dos desperdícios gerados.  

Os dados primários foram obtidos por meio do Extrator de Dados (SIAPE) e do 

Data Warehouse (DW), de Boletins de Serviço da UNIR, do Sistema CGU-PAD, além 

dos extraídos na pesquisa documental. Para tratamento dos dados, foram utilizados 

os softwares Excel e Statdisk®, versão 13. O software estatístico Statdisk® foi utilizado 

para representar os dados por meio de histogramas e para obtenção da mediana.  

Considerando-se que um processo pode se iniciar como sindicância e, 

conforme artigo 145, inciso III, da Lei n° 8.112/90, resultar na abertura de processo 

administrativo disciplinar por meio do mesmo processo, convencionou-se usar o termo 

procedimento, pois conforme Medauar (2012), possui o sentido de sucessão 

encadeada de atos e, nesse caso, um rito, que foi o critério utilizado para levantamento 

dos dados temporais.  

Os principais eixos de composição dos custos foram: 1) servidores que 

conduziram o procedimento; 2) despesas de remuneração desses servidores; 3) 

tempo transcorrido entre as fases legais; e 4) mobilização de pessoal. Esses 

elementos de custo foram os mais significativos apontados entre os estudos do tema.  

Alves (1998) não apresentou os cálculos, mas apontou as variáveis utilizadas, 

Cavalcanti e Amorim (2012) incluíram a mobilização na estimativa de custo unitário 

médio do PAD e Nóbrega e Tabak (2017) desconsideraram a mobilização, mas 

apontaram as variáveis e demonstram seus cálculos.   

Os servidores que compõem as comissões disciplinares formam um colegiado, 

conduzido, geralmente, por três servidores estáveis, com função de membro-

presidente ou apenas membro, que abdicará do exercício das atribuições de seu 
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cargo de modo parcial ou integral. O levantamento dessa composição partiu das 

publicações das portarias instauradoras no Boletim de Serviço da UNIR, que formam 

a comissão ao mesmo tempo que instauram o procedimento.  

As fases regulares para desenvolvimento das apurações foram estabelecidas 

pelo artigo 151, da Lei n° 8.112/90, que são: instauração, inquérito administrativo e 

julgamento. O inquérito pode se desdobrar em três subfases que são a instrução, a 

defesa e o relatório. O trabalho da comissão é finalizado na entrega do relatório, que 

segue para a autoridade julgadora da instituição, que, nesse estudo, trata-se do 

dirigente máximo. A mesma normativa inclui outras duas fases, que consistem na 

revisão do processo e um segundo julgamento, dispostas nos artigos 174 e 181, da 

Lei n° 8.112/90, que não foram consideradas aqui para fins de cálculo dos custos. 

Os servidores que participaram como secretário, secretário ad hoc ou como 

defensor dativo, na fase de inquérito administrativo, também não foram incorporados 

para fins de cálculo de custo. Justifica-se essa exclusão, tendo em vista que, 

geralmente, os primeiros possuem cargo técnico-administrativo de nível C e D e os 

defensores compreenderam professores efetivos com jornada de trabalho de 20 horas 

semanais, fato que pode gerar discrepância na média da remuneração. Além disso, 

não é comum a configuração do colegiado com esses atores. Esclarece-se que com 

as medidas ora informadas, pretendeu-se ajustar os dados de forma homogênea, 

eliminando-se os que se enquadraram como discrepâncias.  

Tendo em conta que a comissão instituída inicialmente pode não finalizar os 

trabalhos e, com isso, ocorrer a substituição de membros e até a constituição de um 

novo colegiado para manter a continuidade da apuração, estabeleceu-se a última 

formação como colegiado principal, considerando-se que este concluiu e entregou de 

fato o relatório final para a autoridade competente. 

A remuneração é uma variável que se relaciona diretamente às variáveis 

servidor e tempo. Além disso, os estudos sobre custos não especificam os 

componentes da remuneração e utilizam termos abrangentes como salário, custo/dia 

ou apenas remuneração. Assim, embora não haja um consenso sobre a forma 

apropriada, as diferenças não são significativas. 

Dessa forma, para a UNIR foi aplicada a remuneração bruta dos membros das 

comissões e do julgador e, a fim de manter a uniformidade, foi empregada sem os 

valores de gratificação natalina, adicional de férias e auxílio alimentação.  
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Foi utilizado como data de referência, para obtenção dos dados de 

remuneração, dezembro de 2016, tendo em vista que se trata da data limite da 

pesquisa e o valor mais atualizado. Além disso, foi adotada na fase de julgamento 

apenas a remuneração da autoridade competente, excluindo-se a procuradoria 

jurídica.  

O tempo também tem reflexo direto no custo do procedimento disciplinar, pois 

é a duração que indica quanto tempo os servidores do colegiado ficaram afastados, 

de modo parcial ou integral, das atribuições oriundas de seus cargos.  

O tempo compreendido entre a instauração e o encerramento da instrução 

difere em cada procedimento, sendo de até 60 dias para as sindicâncias acusatórias 

(SA) e investigativas (SI), de 120 dias para o processo administrativo disciplinar (PAD) 

e, quando instituído rito sumário (PAD de rito sumário), de até 45 dias incluindo a 

prorrogação, conforme previsão da Lei n° 8.112/90. No julgamento, o prazo será de 

20 dias, exceto o rito sumário, com julgamento de 5 dias.  

Ressalta-se que os procedimentos administrativos disciplinares de rito sumário 

não foram analisados isoladamente neste estudo, considerando-se que as portarias 

instauradoras dos procedimentos abertos entre 2013 e 2016, publicadas nos Boletins 

de Serviço da UNIR, por vezes, não indicaram a diferenciação com clareza entre PAD 

de rito ordinário e PAD de rito sumário, com isso, torna-se incerta a realização de uma 

estimativa amostral, em função de que não se conhece o tamanho da população. 

Dessa forma, convencionou-se, para efeito de cálculo, o conceito global, que consiste 

nos critérios do PAD de rito ordinário.  

Os critérios da contagem de tempo são iguais para todos os procedimentos, 

considerando-se que a Lei n° 8.112/1990 não estabeleceu distinções. Dessa forma, 

convencionou-se o uso do mesmo rito. Na UNIR, a contagem ocorreu da seguinte 

maneira: 

Fase 1 – instauração: inicia-se no dia da publicação da portaria que institui a 

comissão processante, com término no mesmo dia; 

Fase 2 – inquérito administrativo: ocorre no mesmo dia da fase 1 ou no dia 

subsequente, com término no dia do relatório, que coincide com a data da Ata de 

encerramento dos trabalhos e com o envio do procedimento para a autoridade 

julgadora; 

Fase 3 – julgamento: inicia-se com o recebimento do procedimento, que ocorre 

no dia posterior ao da remessa para a autoridade, com término no dia da decisão final.  
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As duas primeiras fases procedimentais foram analisadas de modo integrado, 

ao passo que a terceira fase foi analisada à parte, considerando-se um tempo 

contínuo. 

Para a fase que compreende o inquérito administrativo, a fórmula utilizada foi:  

 

 

(A) 

 

Diante da apresentação da fórmula A, explica-se que corresponde ao custo por 

fase com valor em reais por tipo de procedimento. O número de membros por 

comissão normalmente é três, os quais são indicados nas portarias instauradoras. 

Quanto à remuneração mediana, compreende a remuneração dos membros em 

dezembro de 2016. O tempo mediano, em dias, obtido com uso da estatística 

descritiva. O tempo correspondente à razão 1/30, que é um fator de conversão de dia 

para mês. 

O fator de repetição consiste na quantidade de processos analisados por 

servidor, concomitantemente. Dessa forma, consideram-se os servidores que mais 

atuaram, a fim de identificar as atuações simultâneas, bem como a remuneração 

destes membros. Assim sendo, por meio do tratamento estatístico dos dados obtidos, 

encontram-se a remuneração mediana, a mediana do tempo procedimental e o fator 

de repetição. 

Para a fase do julgamento, a fórmula utilizada foi:  

 

 

(B) 

Diante da apresentação da fórmula B, expõe-se que o custo dessa fase 

corresponde ao valor, em reais, por tipo de procedimento. Apenas a autoridade 

julgadora foi considerada nessa fase. Assim, houve a atuação de um único servidor. 

Quanto à remuneração, corresponde à da autoridade competente, referente ao mês 

de dezembro de 2016. Computado o tempo mediano do julgamento, em dias. Ao 



85 
   

 

passo que, o tempo correspondente à razão 1/30 é um fator de conversão de dia para 

mês. 

O fator de repetição, na fase de julgamento, por hipótese, admite o mesmo valor 

da fase de inquérito administrativo. Dessa forma, por meio do tratamento estatístico 

dos dados obtidos, encontram-se a mediana do tempo procedimental e o fator de 

repetição. 

Os dados discretos foram dispostos em histogramas, elaborados no programa 

Statdisk® cujas classes igualam-se ao prazo máximo, em dias, estipulado para 

finalizar os trabalhos. No entanto, inicialmente esse parâmetro gerou distorções no 

histograma. Dessa forma, alguns dados foram excluídos do rol, para adequação da 

representação, foi necessário, com isso, simplificar, mas esse fato não interfere na 

qualidade deste estudo, pois todos os dados foram considerados na análise. 

A mobilização também foi incluída, tendo em vista que a UNIR ainda não utiliza 

o sistema de videoconferência, permitido pelas normativas vigentes para realizar 

diligências on-line, e possui despesas com diárias. Apesar disso, faz uso de carro 

oficial para deslocamento da Comissão fora do Campus sede. Assim, não houve 

despesas com passagens. Nesse sentido, foi aplicada parcialmente a metodologia de 

Cavalcanti e Amorim (2012), tendo em vista a necessidade de exclusão da variável: 

passagem (R$/trecho). 

A aferição do custo com mobilização foi composta por quatro elementos: 

membros, diárias, tempo e procedimentos apurados. A quantidade de membros foi 

obtida pelos dados coletados nos procedimentos, sendo 3 ou 4 membros em viagem. 

O valor da diária corresponde ao valor unitário, determinado no Anexo I, do Decreto 

n° 6.907, de 21 de julho de 2009, não contabilizados os valores de indenização. 

Quanto ao tempo, foi computado o total dos dias de todas as viagens e utilizado como 

insterstício o quadriênio da pesquisa. Necessária, também, a porcentagem de 

procedimentos apurados em viagem, entre 2013 e 2016. 

O deslocamento de testemunhas, motorista, secretário e outros servidores não 

foi considerado, bem como as despesas com combustível, seguro e manutenção do 

veículo. 

Os elementos geradores de desperdício foram declarados expressamente nos 

autos, detectados em três documentos principais, que foram: 1) Relatório da 

Comissão Processante; 2) Parecer da Assessoria Jurídica; e 3) Decisão da Autoridade 

Julgadora. O critério adotado foi a declaração expressa de invalidação dos atos e de 
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ausência de critérios objetivos, legais e formais. Assim, após a identificação, os 

elementos foram primeiro quantificados, seguido da atribuição de valores.  

Para constituir os valores de desperdício, necessitou-se da quantidade de 

procedimentos que possuíam elementos que comprometiam a eficácia e da indicação 

do tipo de cada processo. O desperdício foi composto pela soma dos custos de cada 

um desses procedimentos.  

Dessa forma, as fórmulas foram pautadas na literatura sobre custos de 

atividades disciplinares, por vezes adaptadas para a realidade da UNIR, aplicadas a 

cada um dos procedimentos.  

 

3.3.2 Segunda etapa: análise de conteúdo 

 

Esta etapa apresenta a descrição dos critérios para atingir o objetivo específico 

que consistiu em mapear os tipos e as causas dos conflitos organizacionais a partir 

dos procedimentos disciplinares instaurados entre 2013 e 2016. 

Os dados primários foram obtidos por meio da análise documental, com 

emprego da análise de conteúdo utilizando-se categorias a priori pautadas em Moore 

(1998), que classifica os conflitos nos seguintes tipos: dados, estruturais, interesse, 

valor e relacionamento, que podem ser passíveis de mediação. Moore (1998, p. 62) 

forneceu as causas e as intervenções para cada tipo de conflito, em um mapa 

nomeado de Círculo de Conflito (Anexo A), as quais foram associadas aos conceitos 

norteadores fornecidos por Moore (2014), definidos como unidades de contexto, como 

referência para descrição, inferências e interpretação, constantes no Apêndice A. 

Outras duas categorias emergiram dos dados, denominadas de: conflito não 

mediável e conflito inexistente, considerando-se na primeira classificação a natureza 

disciplinar dos processos, que os imputa à condição de não passível de mediar, devido 

à gravidade da conduta, enquanto, na segunda, pelo critério de incompatibilidade de 

configurar-se, simultaneamente, como conflito mediável e não mediável, fora da 

situação de conflito ou da conduta irregular. 

Assim, as unidades de análise foram pautadas no Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União e na legislação complementar, para desvelar o 

conteúdo dos casos não mediáveis e, por exceção, os do tipo inexistente.  

Os principais documentos utilizados foram: 1) Relatório da Comissão 

Processante; 2) Parecer da Assessoria Jurídica; 3) Decisão da Autoridade Julgadora 
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– para análise de conteúdo no nível manifesto – e outros documentos auxiliares, como 

o Termo de Denúncia ou Representação e os Termos de Interrogatório, no nível 

latente.  

Para organizar as informações, foram elaborados planilhas de coletas e 

gráficos, com uso do Excel, para produção do texto síntese e construção da análise.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo visa fornecer um breve relato do contexto da realidade do setor 

disciplinar, por conseguinte se propõe a apresentar a análise e a discussão acerca 

dos resultados. Inicia-se com a etapa preliminar, que consiste no cálculo de custos 

dos procedimentos disciplinares, seguida da segunda etapa, com aplicação da técnica 

de análise de conteúdo.  

 

4.1 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA DO SETOR DISCIPLINAR NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

 

O cenário que envolve a gestão de conflitos organizacionais, como uma forma 

de desenvolvimento dos recursos humanos, converge sua função para os líderes que 

gastam tempo para gerir os conflitos e adequar a situação aos interesses 

institucionais, e para as pessoas, servidores, que estejam em situação conflitiva, 

ensejam ação institucional a fim de garantir suas necessidades e interesses, fato que 

envolve elementos que, unidos, podem ser construtivos, funcionais ou até mesmo 

contraproducentes.  

A dimensão do conflito nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) é 

pouco estudada, apesar do seu conhecimento ser fundamental para a atuação de 

modo planejado. As informações acerca das características organizacionais desse 

fenômeno ainda são esparsas, isoladas e não sistematizadas. Estas instituições 

possuem em seu organograma setores que realizam essa gestão de forma mediata 

ou imediata. 

Para tanto, os conflitos que culminam em processos de caráter disciplinar serão 

tratados nesta pesquisa como foco principal, por ser uma fonte capaz de fornecer os 

dados primários para uma investigação sistematizada, mesmo que o ponto de partida 

seja uma perspectiva negativa, do conflito que resulta em irregularidade ou aparente 

falta funcional.  

A Fundação Universidade Federal de Rondônia é o objeto deste estudo, 

instituída pela Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, com natureza de organização 

social, que requer interação principalmente pelas partes que compõem a comunidade 

acadêmica. Possui grande amplitude estrutural e geográfica por compor oito campi, 

localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, 
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Presidente Médici, Rolim de Moura, Vilhena e Porto Velho, onde está também a sede 

administrativa, evidenciando a complexidade que recai sobre a gestão.  

A Universidade tem em sua estrutura hierárquica unidades com competências 

para gerir conflitos, que a realizam de maneira rotineira, por meio do diálogo. No 

entanto, alguns órgãos realizam essa gestão como a Reitoria, que é o órgão executivo 

superior, que comporta em sua estrutura interna a Comissão Permanente de Processo 

Disciplinar (CPPROD); a Auditoria Interna (AUDIN) e a Ouvidoria; o Conselho Superior 

de Administração (CONSAD), que é um órgão da administração superior e 

compreende a Câmara de Política de Pessoal e Modernização Administrativa 

(CPPMA); além da Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), subordinada à Pró-Reitoria 

de Administração (PRAD), que é órgão de apoio; também a Comissão de Ética, como 

órgão anômalo à estrutura, mesmo alocada no organograma, vinculada à Comissão 

de Ética Pública da Presidência da República (UNIR, 2017b).  

O processo administrativo disciplinar poderá ser instaurado no caso de falta 

funcional de servidor no exercício do cargo, para apurar responsabilidade. Nesse 

sentido, poderá abranger a apreciação da representação e até deliberação pelo 

Conselho de Departamento e o CONSEA, no caso de docente, ou Comissão 

Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo (CPPTA) e o CONSAD, no caso de 

servidor técnico-administrativo educacional (UNIR, 2017b). 

A UNIR possui a estrutura necessária criada e implementada, com funções 

dispostas na normativa interna, com reflexos sobre as estruturas cognitivas, 

comportamentais e delimitam os modos de interações. Algumas instâncias não 

possuem atuação plena ou possuem atribuições limitadas para executar as finalidades 

voltadas para a melhoria do convívio e desenvolvimento humano.   

Na UNIR, o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Civis da União, é 

executado pela CPPROD e segue a mesma disciplina legal das outras IFES. As 

demandas recebidas que envolvem irregularidades, transgressões e conflitos são 

direcionadas, de modo geral, aos órgãos da administração superior, órgãos 

acadêmicos ou órgãos de apoio. Tais demandas recaem no setor disciplinar, o qual 

centraliza de pronto quase a totalidade das representações formais, mesmo as que 

envolvem desvios éticos, disciplinares e comportamentais. 

O exercício da atividade disciplinar era realizado por servidores da Reitoria da 

UNIR. Posteriormente, de modo mais estruturado, passou a ser realizado pela 

Assessoria da Reitoria da UNIR. Por fim, tornou-se responsabilidade da CPPROD, 



90 
   

 

que foi instituída com essa nomenclatura por meio da Resolução n° 13/CONSUN, de 

19 de agosto de 2011.  

Foram levantadas algumas informações sobre a atuação da CPPROD, relativas 

ao período compreendido entre os anos 2013 e 2016, a partir do acesso aos dados 

do sistema SIAPE e Boletins de Serviço da UNIR, conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Levantamento de informações sobre a atuação da CPPROD entre 2013 e 2016 
FATOR Nº de servidores 

efetivos lotados na 
CPPROD 

Nº de servidores 
e agentes 
públicos na UNIR 
(*) 

Nº de 
procedimentos 
instaurados  

Nº de Portarias 
emitidas (**) 

FONTE Sistema SIAPE 
(set/2019); Portaria 
935/2014/GR;  

Sistema SIAPE 
(set/2019) 

Boletim de 
Serviço/UNIR  
(set/2018) 

Boletim de 
Serviço/UNIR 
(set/2018) 

2013 1 956 102 48 
2014 3 1012 87 15 
2015 2 1251 88 124 
2016 2 1286 54 13 
Total - - 331 200 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). Nota: (*) servidor: ativo efetivo, 
inclui os cedidos, e agente público: cargo comissionado, professor substituto/temporário. (**) o nº de 
portarias emitidas, que referem-se às atividades disciplinares, inclui: as portarias de recondução de 
comissões, de novas comissões para continuar os trabalhos, de prorrogação, de sobrestamentos, de 
exclusão e inclusão de membros, excetuam-se as portarias de instauração.  

 

A CPPROD é uma comissão permanente que atua como colegiado e administra 

as atividades das comissões processantes formadas para cada caso. Quando 

necessária sua constituição, são instituídas pela autoridade com competência para as 

instaurar, que, na UNIR, é regimentalmente função do Reitor. 

A atividade disciplinar na UNIR apresenta-se como a forma prioritária de 

resolução dos conflitos, com uma média de 82,75 processos ao ano. Uma pesquisa 

quantitativa realizada em setembro de 2018, por meio do Sistema de Informação ao 

Cidadão (e-SIC) direcionada para as 63 IFES criadas até o ano de 2017, a fim de 

retratar o perfil de atuação, apresentou como resultado do levantamento das médias 

de instaurações, o constante no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Levantamento das médias de processos disciplinares instaurados no período de 
2013 a 2016 por IFES 
Ord. IFES MÉDIA Ord. IFES MÉDIA Ord. IFES MÉDIA 
1 UFSC 122,25 19 UFJF 24,75 37 UFCG 9,25 
2 UFG 83,25 20 UFPR 23,25 38 UFOPA 9,00 
3 UNIR 82,75 21 UFAC 23,00 39 UNIFEI 8,25 
4 UFPE 74,50 22 UNIFESP 22,75 40 UFFS 7,50 
5 UFRN 69,25 23 UFSCAR 22,25 41 UFCA 7,50 
6 UFBA 44,25 24 UFSM 21,25 42 UNIFAL 7,25 
7 UFES 43,75 25 UFVJM 20,50 43 UFERSA-RN 7,25 
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Ord. IFES MÉDIA Ord. IFES MÉDIA Ord. IFES MÉDIA 
8 UFPA 38,50 26 UFU 20,25 44 FURG 7,00 
9 UFPEL 35,50 27 UFRGS 17,75 45 UFOP 6,25 
10 UFC 34,75 28 UFRR 17,00 46 UFABC 6,00 
11 UFAM 32,25 29 UNIPAMPA 15,75 47 UFRB 5,75 
12 UTFPR 30,25 30 UFS 15,50 48 UFCSPA 5,50 
13 UFV 29,75 31 UFRPE 15,00 49 UNIFESSPA 4,75 
14 UFT 29,50 32 UFMA 14,50 50 UNILA 4,25 
15 UFMT 28,75 33 UFMS 13,50 51 UFTM 3,75 
16 UNIFAP 27,00 34 UFRA 13,50 - - - 
17 UFRRJ 25,75 35 UFAL 13,00 - - - 
18 UNB 25,25 36 UFGD 10,00 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). Nota: As IFES: UFLA, UFPI, 
UNILAB e UFSJ não forneceram a informação. UFPB, UFMG, UNIRIO, UFOB, UFRJ, UNIVASF e UFF 
enviaram informação incompleta. Na UFESBA, não houve instaurações no período pesquisado.  
 

O Quadro 4 apresentou uma variação entre 122,25 e 3,75 procedimentos a 

cada ano, sendo que a UNIR se destacou na terceira posição. A UFU apresentou um 

valor de 20,25, que corresponde à mediana dos dados obtidos. Assim, 50% das IFES 

pesquisadas apresentam um volume de procedimentos inferior ao da mediana ou 

superior a esta.  

Amplia-se o entendimento da problemática que mostra uma sobrecarga de 

trabalho sobre dois setores: Reitoria e CPPROD, administrados por uma equipe de 

poucos servidores, tendo em vista que dentro do levantamento realizado é a terceira 

universidade com maior quantidade de processos instaurados. A estrutura precária da 

CPPROD acentua os efeitos negativos sobre as pessoas e sobre a instituição perante 

os custos gerados, que poderiam ser amenizados pela integração das outras 

instâncias e condução dos conflitos de maneira ordenada. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: CÁLCULO DE CUSTO DOS 
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 

A seguir, apresenta-se a análise de cada variável que compôs os custos 

procedimentais na UNIR, separadamente, a fim de apresentar gradativamente os 

dados e os métodos utilizados para mensurar o custo efetivo, conforme objetivo da 

pesquisa. 

 

4.2.1 Servidor 

 

Foram analisadas as características da formação das comissões nos 206 

procedimentos disciplinares. Cabe ressaltar que uma comissão é composta por três 
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servidores estáveis, sendo um membro-presidente e os demais apenas membros. No 

entanto, em casos específicos, conforme dispostos na Lei n° 8.112/90, pode ocorrer 

a formação com apenas dois servidores.  

Nesse sentido, foram encontradas 190 comissões com três membros e apenas 

16 comissões compostas por dois membros, totalizando 602 participações. Averiguou-

se que somente 90 servidores se intercalaram para ocupar as 602 posições de 

membros, conforme Gráfico 1, cujo histograma expõe o retrato das participações.  

 
Gráfico 1 - Frequência de participações em comissões por servidor entre 2013 e 2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O histograma foi construído com início em zero e intervalo de classe de 10 

participações. Pode-se verificar, no quadriênio, que 90 servidores participaram da 

seguinte forma: 80 servidores compreendidos na primeira classe (com intervalo entre 

zero e nove participações); 5 servidores na segunda classe (entre 10 e 19 

participações); 1 servidor na quarta classe (entre 30 e 39 participações); 1 servidor na 

sétima classe (entre 60 e 69 participações); 1 servidor na oitava classe (entre 70 e 79 

participações); 2 servidores na nona classe (entre 80 e 89 participações). 

Observa-se nas duas primeiras Classes que 85 servidores, a maioria, 

participaram menos de 20 vezes como presidente ou membro ao longo do quadriênio. 

Porém, evidenciou-se que cinco servidores atuaram de forma mais representativa. De 

acordo com o rol (Apêndice B, Item 1), as quantidades de 38, 63, 79, 83, 84 vezes 

cada um. Esses servidores, em conjunto, totalizaram 347 participações que 
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correspondem a 57,6%, permitindo constatar que trabalharam concomitantemente em 

uma média de 17,35 procedimentos ao ano [347 / (5 x 4) = 17,35].  

Nóbrega e Tabak (2017) consideraram nove servidores da Coordenação-Geral 

de Monitoramento de Processos Disciplinares da CGU, devido à dedicação exclusiva 

às apurações. De modo equivalente, na UNIR, foi possível observar que os cinco 

servidores com maior número de participações possuem as mesmas características 

de uma corregedoria, no sentido de formarem um grupo específico dentro da 

instituição, voltado quase que prioritariamente para apuração de responsabilidade. 

Considerando-se o prazo legal estabelecido pela Lei n° 8.112/90, de até 120 

dias para conclusão do processo disciplinar, pode-se concluir que a cada 120 dias do 

ano esses cinco servidores atuaram em 5,783 processos simultaneamente (17,35 x 

120 / 360 = 5,783), emergindo como um fator essencial para a redução do custo 

médio. Nóbrega e Tabak (2017) consideram o uso desse fator apenas nas duas 

primeiras fases procedimentais: instauração e inquérito administrativo ou instrução. 

De forma análoga, o fator 5,783 encontrado na UNIR equivale ao fator de repetição 

utilizado pelos autores Nóbrega e Tabak (2017).  

O trabalho do colegiado se encerra com a entrega do relatório final conclusivo 

para a autoridade competente, fato que gera início imediato à fase de julgamento, que 

conta com a atuação de um servidor-julgador. Contudo, a entrega e o acolhimento 

processual são um ato contínuo, pois há remessa do mesmo quantitativo de 

procedimentos finalizados pelo colegiado ao dirigente máximo. Assim, pode-se 

concluir que o fator de 5,783 também pode ser aplicado nessa fase. Com isso, inova-

se nesse estudo, quanto à metodologia, por não ter sido aplicada em outros estudos.  

 
4.2.2 Remuneração Bruta  

 

Em relação à remuneração, analisou-se, primeiramente, a remuneração bruta 

dos 90 servidores, do mês em que atuaram como membros, em 602 ocasiões, 

apresentando uma mediana de R$ 11.646,71. 

No entanto, apresentou-se uma distribuição assimétrica dos valores de 

remuneração, de acordo com o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Distribuição da frequência de participação de servidores por faixa de remuneração 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O histograma foi construído com início em zero e intervalo de Classe 

correspondente a R$ 2.000,00. Trata-se de uma distribuição de frequência do tipo 

bimodal em que a faixa remuneratória entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00 compreende 

249 participantes, o equivalente a 41,36%. Outrossim, com salário a partir de R$ 

10.000,00 até R$ 28.000,00, abarca 353 participantes ou 58,64%.  

Observou-se, a partir do cruzamento dos dados, que os cinco servidores 

identificados como os mais atuantes receberam um valor remuneratório superior a R$ 

7.000,00, constante no quarto intervalo de classe do histograma. Contudo, nota-se a 

frequência 116 com moda bruta de R$ 7.000,00, e a frequência 114 com moda bruta 

de R$ 13.000,00. Nota-se que os servidores mais representativos atuaram 347 vezes, 

o que corresponde a 57,64%, nas posições de presidente ou membro. Nesse sentido, 

convencionou-se o uso da mediana da remuneração bruta somente dos servidores 

representativos. 

Dessa forma, optou-se pela remuneração correspondente a dezembro de 2016, 

por ser o fim do período base da pesquisa e o valor mais atualizado. Foram 

identificados os valores, em reais, de: R$ 7.143,38, R$ 13.804,63, R$ 16.408,39, R$ 

17.676,21 e R$ 18.711,55. Com isso, foi obtida a mediana de R$ 16.408,39. Enquanto 

na fase de julgamento a remuneração da autoridade julgadora apontou o valor de R$ 

28.170,22. Assim, evita-se o uso de valores extremos. 
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Nóbrega e Tabak (2017) encontraram na fase de instrução um custo médio por 

servidor do Poder Executivo Federal, em fevereiro de 2015, de R$ 9.723,00, e 

Cavalcanti e Amorim (2012), um valor médio de R$ 4.890,00. Desse modo, na UNIR, 

pode-se constatar um custo médio 68,76% mais elevado comparado ao de Nóbrega 

e Tabak (2017) e 255,55% superior ao de Cavalcanti e Amorim (2012).  

Na fase de julgamento constatou-se na UNIR um custo médio 41,46% mais 

elevado comparado ao de Nóbrega e Tabak (2017), que corresponde a R$ 19.913,33 

e 239,30% superior ao valor de R$ 8.302,49 considerado por Cavalcanti e Amorim 

(2012).  

Adotou-se, para a UNIR, um critério que aparentemente maximiza o custo dos 

procedimentos, porém não compromete a consistência da análise. 

 

4.2.3 Tempo 

 

A análise do tempo exigiu uma separação por tipo de procedimento, ordenados 

na seguinte sequência: sindicância acusatória, sindicância investigativa, processo 

administrativo disciplinar, além da análise do resumo dos cinco números.  

 

4.2.3.1 Tempo da sindicância acusatória (SA) 

 

Foram computados os tempos das fases 1 e 2 de dezessete procedimentos, 

diante do prazo legal máximo de 60 dias dos trabalhos da comissão para a finalização 

da sindicância acusatória. Elaborou-se o histograma com intervalo de tempo 

distribuído conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Distribuição do intervalo de tempo das sindicâncias acusatórias nas fases 
procedimentais 1 e 2  

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019).  

 

O histograma foi elaborado com início em um dia e intervalo de classe de 60 

dias, com exclusão do dado de 1.107 dias do rol (Apêndice B, Item 2), por gerar 

distorções na representação do gráfico.  

Observa-se que nove procedimentos (52,94%), que equivalem à maioria, 

apresentam o prazo de encerramento de até 60 dias, de modo que oito (47,06%) 

extrapolaram este prazo. 

No entanto, com base no rol (Apêndice B, Item 2), notou-se dois procedimentos 

(11,77%) com tempo superior a 260 dias, que implica em algum tipo de prescrição.  

Quanto à fase de julgamento, considerando-se o prazo legal de 20 dias, foi 

elaborado o histograma com intervalo de tempo distribuído conforme Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Distribuição do intervalo de tempo das sindicâncias acusatórias na fase 3 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O histograma foi elaborado com início em um dia e intervalo de classe de 20 

dias, com exclusão dos dados de 547 e 1.250 dias do rol (Apêndice B, Item 3), por 

causar distorção no gráfico. 

Observa-se, na primeira classe do histograma, que apenas dois procedimentos 

(11,77%) apresentam o prazo de conclusão dentro dos 20 dias. Todavia, quinze 

procedimentos (88,23%) ultrapassaram o tempo estipulado pela Lei n° 8.112/90 e, de 

modo semelhante, apresentaram tempo superior ao estabelecido no artigo 24, 

combinado com o artigo 42, da Lei n° 9.784/1999, que também indica os mesmos 20 

dias para julgamento.  

  

4.2.3.2 Tempo da sindicância investigativa (SI) 

  

Foram obtidos os tempos de 110 procedimentos nas fases 1 e 2. Diante do 

prazo legal máximo de 60 dias para finalização dos trabalhos da comissão da 

sindicância investigativa, elaborou-se o histograma com intervalo de tempo distribuído 

conforme o Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Distribuição do intervalo de tempo das sindicâncias investigativas nas fases 
procedimentais 1 e 2 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

  

O histograma foi elaborado com início em um dia e intervalo de classe de 60 

dias, com exclusão do dado de 1.413 dias do rol (Apêndice B, Item 4), por gerar 

distorções no gráfico.  

Observa-se, no primeiro intervalo de classe do histograma, que 33 

procedimentos (30%) apresentaram o prazo de finalização de até 60 dias, de modo 

que 77 (70%) extrapolaram este prazo. 

No entanto, com base no rol (Apêndice B, Item 4), notou-se 19 procedimentos 

(17,27%) com tempo superior a 260 dias, que implica em algum tipo de prescrição. 

Quanto à fase de julgamento, considerando-se o prazo legal de 20 dias, foi 

elaborado o histograma com intervalo de tempo distribuído conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Distribuição do intervalo de tempo das sindicâncias investigativas na fase 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O histograma foi elaborado com início em um dia e intervalo de classe de 20 

dias, com exclusão dos dados 419; 433; 522; 544; 594; 701; 758; 975 e 1.034 dias, 

do rol (Apêndice B, Item 5), por causar distorções no gráfico.  

Observa-se, no primeiro intervalo de classe do histograma, que apenas nove 

procedimentos (8,19%) apresentaram o prazo de conclusão dentro dos 20 dias. 

Contudo, 101 procedimentos (91,81%) ultrapassaram o tempo estipulado pela Lei n° 

8.112/90 e, de modo semelhante, apresentaram tempo superior ao estabelecido no 

artigo 24, combinado com o artigo 42, da Lei n° 9.784/1999, que também indica os 

mesmos 20 dias para julgamento.  

 

4.2.3.3 Tempo do procedimento administrativo disciplinar (PAD)  

 

Foram obtidos os tempos de 79 procedimentos das fases 1 e 2. Diante do prazo 

legal máximo de 120 dias para encerramento do processo administrativo disciplinar 

pela comissão processante, elaborou-se o histograma com intervalo de tempo 

distribuído conforme Gráfico 7.  

 

 

 

 



100 
   

 

Gráfico 7 - Distribuição do intervalo de tempo dos processos administrativos disciplinares nas 
fases procedimentais 1 e 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O histograma foi elaborado com início em um dia e intervalo de classe de 60 

dias. Rol constante no Apêndice B, Item 6.  

Observa-se, nos dois primeiros intervalos de classe do histograma, que 36 

procedimentos (12 + 24 = 36), que corresponde a 45,57%, apresentaram o prazo de 

finalização de até 120 dias, de modo que 43 (54,43%) extrapolaram este prazo.  

No entanto, com base no (Apêndice B, Item 6), notou-se 19 procedimentos 

(24,05%) com tempo superior a 320 dias, que implica em algum tipo de prescrição.   

Quanto à fase de julgamento, considerando-se o prazo legal de 20 dias, foi 

elaborado o histograma com intervalo de tempo distribuído conforme Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Distribuição do intervalo de tempo dos processos administrativos disciplinares na 
fase 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O histograma foi elaborado com início em um dia e intervalo de classe de 20 

dias, com exclusão dos dados 403; 404; 423; 486; 763; 763; 896; 905; 1.010 e 1.084 

dias, do rol (Apêndice B, Item 7), por causar distorções no gráfico.  

Observam-se, no primeiro intervalo de classe do histograma, que apenas sete 

procedimentos (8,86%) foram finalizados dentro do prazo de 20 dias. Contudo, 72 

procedimentos (91,14%) apresentaram um tempo superior ao estipulado pela Lei n° 

8.112/90 e, de modo semelhante, apresentaram tempo superior ao estabelecido no 

artigo 24, combinado com o artigo 42, da Lei n° 9.784/1999, que também indica os 

mesmos 20 dias para julgamento. 

 

4.2.3.4 Resumo dos cinco números  

 

O levantamento dos dados sobre o tempo evidenciou valores individuais 

discrepantes, muito maiores ou menores. Nota-se que é comum nos estudos de 

custos adotar o tempo médio para compreender a tendência central. No entanto, todos 

os procedimentos investigados apresentaram valores extremos e, com isso, a análise 

foi pautada na mediana, por agregar mais representatividade aos resultados. 

Optou-se por demonstrar as características do conjunto de dados pelo Resumo 

dos Cinco Números de Triola (2017, p. 116), com uso de gráfico do tipo boxplot, 

elaborado no software Excel®. O boxplot é uma representação visual que captura o 
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resumo de dados, permitindo comparar os grupos. Assim, os dados foram ordenados 

e identificados, como quartil inferior (Q1), mediana (Q2), quartil superior (Q3), que 

indicam a localização do dado, respectivamente, pelos percentis 25%, 50% e 75%, 

além de detectar o outlier máximo ou superior. 

O Gráfico 9 permitiu uma comparação dos dados temporais da Sindicância 

Acusatória (SA), da Sindicância Investigativa (SI) e do Procedimento Administrativo 

Disciplinar (PAD), considerando na análise o tempo legal incluindo o prazo de 

prorrogação para conclusão dos trabalhos da comissão.  

 

Gráfico 9 - Comparação entre os tempos dos procedimentos SA, SI e PAD nas fases 1 e 2 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

A representação mostrou que a Sindicância Acusatória alcançou um tempo 

mediano (Q2) de 50 dias, 16,67% inferior ao prazo máximo estipulado em lei. A 

Sindicância Investigativa apontou 93,5 dias, superando em 55,83% o estabelecido 

como prazo limite. O Processo Administrativo Disciplinar destacou um prazo de 133 

dias, portanto também houve uma extrapolação de 10,83% do prazo.  

A Sindicância Investigativa apresentou uma mediana 87% superior à mediana 

da Sindicância Acusatória. Talvez isso ocorra devido às características de cada 

procedimento, pois a SA possui cabimento quando há provável autoria e 
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materialidade, enquanto a SI busca possível autoria e/ou materialidade que 

geralmente requer um tempo maior na investigação.  

A SI pode ser uma preparação para apuração posterior mediante PAD, 

havendo, com isso, a conversão de procedimentos. A UNIR, ao longo dos quatro anos 

analisados, instaurou uma quantidade maior de SI, comparada ao número de PAD, 

isso também pode justificar a superação do prazo nas SIs, quando tomado como um 

esforço em buscar mais provas e se evitar o PAD, tendo em vista que nesse período 

ocorreu apenas 20 instaurações de PADs oriundas de SIs.  

Verificou-se, no primeiro quartil (Q1), os seguintes valores: 38 dias (SA); 58 

dias (SI) e 85 dias (PAD). Apesar de Q1 compreender 25% dos menores valores, o 

tempo dos procedimentos se mostra elevado, quando comparado ao tempo regular, 

que são de 30 dias, 30 dias e 60 dias, respectivamente.  

Foi possível identificar como limite inferior (Mín.) os seguintes valores: 2 dias 

(SA), 10 dias (SI) e 8 dias (PAD), entre a instauração e a conclusão das apurações 

por parte da comissão. Enquanto os valores máximos (Máx.) alcançaram 1.107 dias 

(SA), 1.413 dias (SI) e 978 dias (PAD). Nota-se a amplitude de 1.069 dias (SA); 1.403 

dias (SI) e 970 dias (PAD), que corresponde à diferença entre o maior e o menor valor. 

Salienta-se que os valores mínimos, por serem muito baixos, podem retratar falhas no 

juízo de admissibilidade, enquanto os valores elevados podem evidenciar casos 

jurídicos complexos.  

Observa-se que os quartis Q1, Q2 e Q3 destacam as mesmas características 

temporais nos três tipos de procedimentos. Explica-se a semelhança devido ao uso 

do mesmo rito. No entanto, a variação temporal se dá pela complexidade de cada 

situação.  

Cavalcanti e Amorim (2012) consideraram um tempo médio na fase de inquérito 

de 125 dias. Enquanto Nóbrega e Tabak (2017) observaram um tempo médio de 275 

dias. No entanto, o valor da média leva em consideração os valores de outlier. Sendo 

assim, na UNIR os outliers, por constituírem valores muito elevados no limite superior, 

impossibilitam o uso de tempo médio. Por isso, convencionou-se o uso do tempo 

mediano (Q2), que exprime mais confiança no resultado, fornecendo valores inferiores 

ao dos autores. 

Nesse sentido, observa-se que o tempo mediano do PAD na UNIR, que alcança 

133 dias, distancia-se apenas 6,40% do valor identificado por Cavalcanti e Amorim 

(2012) e 10,83% do prazo máximo estipulado pela Lei 8.112/90. Por outro lado, 
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apresenta-se 106,77% inferior quando comparado ao tempo obtido por Nóbrega e 

Tabak (2017). Dessa forma, os tempos praticados na UNIR encontram-se dentro do 

apresentado pela literatura para o PAD e pouco acima do prazo legal.  

A consequência dessa demora na conclusão dos trabalhos pela comissão 

sindicante ou processante resulta na remessa de 40 dos procedimentos (19,42%) para 

julgamento com algum tipo de prescrição. 

 

Gráfico 10 - Comparação entre os tempos dos procedimentos SA, SI e PAD na fase 3 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

A representação acima demonstrou um tempo mediano de 116 dias (SA); 95,5 

dias (SI) e 120 dias (PAD). Observa-se que os tempos medianos para julgamento 

estão muito acima dos 20 dias estipulados pela Lei 8.112/90. Nota-se a superação do 

prazo em 480% na SA; 377,5% na SI e 500% no PAD. Dentro dessa perspectiva, a 

fase 3 contribui para o aumento dos custos.  

Cavalcanti e Amorim (2012) contabilizam 15 dias de tempo médio para o 

parecer técnico/jurídico e o julgamento, tempo estipulado pelo artigo 42 da Lei n° 

9.784/99. Enquanto Nóbrega e Tabak (2017) encontraram um tempo médio de 120 

dias.  
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Ressalta-se que esses autores, apesar de apresentarem para o PAD um tempo 

médio igual ao maior tempo mediano observado na UNIR, desconsideram para fins 

de cálculo a remuneração da autoridade julgadora, por inferirem que o tempo de 120 

dias compete ao período em que o procedimento permanece com a assessoria 

jurídica.  

Verificou-se, no primeiro quartil (Q1), os seguintes valores: 35 dias (SA); 45 

dias (SI) e 57 dias (PAD). Apesar de Q1 compreender 25% dos menores valores, o 

tempo dos procedimentos ainda se mostra elevado, quando comparado ao tempo 

regular de julgamento que é de 20 dias.  

O terceiro quartil (Q3) que deixa 75% dos dados abaixo de sua localização, 

corresponderam a 178 dias (SA); 172 dias (SI) e 218 dias (PAD). Observa-se que os 

valores de Q3 são aproximados nos três procedimentos.  

Foi possível identificar como limite inferior (Mín.) os seguintes valores: 5 dias 

(SA); 1 dia (SI) e 6 dias (PAD), após a remessa para julgamento, que compreende o 

período entre o acolhimento do procedimento e a decisão final. Enquanto os valores 

máximos (Máx.) alcançaram 1.250 (SA); 1.034 (SI) e 1.094 (PAD). Nota-se grande 

amplitude de 1.245 dias (SA); 1.033 dias (SI) e 1.088 dias (PAD), que corresponde à 

diferença entre o menor e maior valor. Salienta-se que os valores mínimos, por serem 

muito baixos, podem retratar que o caso possuía pouca complexidade, necessidade 

de celeridade ou, de acordo com Mattos (2003), deficiência no juízo de admissibilidade 

como os casos de instauração de procedimentos genéricos, sem aparente infração 

disciplinar. Enquanto os valores elevados podem demonstrar casos jurídicos 

complexos. 

Costa (2011, p. 175) ressalta que o tempo excessivo dos procedimentos 

disciplinares prejudica a regularidade da coisa pública, prolonga a permanência de um 

servidor com má conduta, culmina no constrangimento por um tempo maior ao 

servidor inocente investigado. O estudo comparativo evidenciou a inobservância do 

princípio da razoável duração do processo que pode incorrer nas consequências 

citadas por Costa (2011) e ainda elevar os custos processuais.  

 

4.2.4 Mobilização 

 

Foram analisados 65 procedimentos (31,5%) com irregularidades cometidas 

fora do campus sede da UNIR. No entanto, apenas 54 casos (26,2%) tiveram a 
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necessidade de deslocamento ou de mobilização da comissão, para “realizar a missão 

essencial para esclarecimento dos fatos” (BRASIL, 1990).  

Alves (1998) observou que um a cada oito processos precisava de viagens 

(12,5%), enquanto Cavalcanti e Amorim (2012) estimaram quatro a cada dez (40%), 

com valor esperado de R$ 26.820,46, por procedimento. Na UNIR, para apuração dos 

54 procedimentos foram realizadas apenas 16 viagens ao longo dos quatro anos.  

Observou-se que na apuração de 52 procedimentos, três membros da 

comissão processante estavam em viagem e que, em dois procedimentos, quatro 

membros estavam em viagem. Cabe evidenciar que isso não configura uma formação 

de comissão com quatro membros, mas que estes compuseram duas ou mais 

comissões, pois um servidor pode atuar em 5,783 processos simultaneamente. Assim, 

na UNIR apuram-se vários casos em uma única viagem. Desse modo, foram 

realizados dois cálculos de forma semelhante à metodologia de Cavalcanti e Amorim 

(2012) para formação do custo total. 

A mensuração do custo com a mobilização compreendeu a quantidade de 3 e 

4 membros em viagem, no quadriênio estudado, com valor de diária de R$ 177,00 

reais, constante no Decreto n° 6.907/2009 (Anexo B), além do tempo total dos dias de 

todas as viagens e da porcentagem de procedimentos apurados. Dessa forma, a 

Tabela 3 descreve a formação do custo. 

 

Tabela 3 - Cálculo do custo de mobilização nos procedimentos disciplinares da UNIR 

Nº de 
membros 

Valor da 
diária 
(R$) 

Dias de 
viagem 

Nº de anos 
(2013-2016) 

Porcentagem 
de 

processos/100 
Custo Anual 

3 177,00 50 4 0,262 R$ 1.740,35 
4 177,00 14 4 0,262 R$ 659,54 

 R$ 2.388,26 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Contudo, a UNIR apresentou um custo de mobilização de R$ 2.388,26 ao ano 

e de R$ 9.553,04 em quatro anos. Emerge um baixo percentual de apuração 

considerando tratar-se de uma instituição multicampi, com valor inferior ao estimado 

por Cavalcanti e Amorim (2012). Além de demonstrar que a apuração de vários 

processos por viagem reduz o custo médio, validando em um primeiro momento a 

preocupação com o princípio da economicidade. 

Por outro lado, as diligências poderiam ser realizadas por meio das tecnologias 

da informação e da comunicação, quando se mostrarem mais adequadas e desde que 
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as partes concordem, conforme artigo 46, da Lei nº 13.140/2015. Segundo Cury 

(2018) os mecanismos virtuais superam a distância entre os interessados, ampliam o 

relacionamento pré-processual e procedimental, permitem tratar os conflitos em 

tempo real ou de modo assíncrono, com resultados válidos e aspectos positivos como 

comodidade e economicidade. Desse modo, o custo com deslocamento na UNIR 

poderia ser reduzido.  

 

4.2.5 Custos 

 

O cálculo dos custos dos procedimentos disciplinares foi constituído pelos 

valores atribuídos às variáveis servidor, remuneração e tempo, encontrados nos 

subitens anteriores. 

Dessa forma, para atender o objetivo, foi necessário identificar o custo dos 

procedimentos, primeiro realizando o custo a partir das fases procedimentais de 

instauração e de inquérito administrativo conjuntamente e, em seguida, de julgamento, 

para, ao final, calcular os custos totais.  

Para obtenção do custo nas fases de instauração e inquérito administrativo, foi 

adaptada a fórmula dos estudos de Nóbrega e Tabak (2017) e aplicada da seguinte 

maneira:  

(A)  

 

Onde: 

Número de membros: número regular de membros por comissão, igual a 3; 

Remuneração mediana: a mediana da remuneração dos 5 servidores mais 

representativos, em dezembro de 2016;  

Mediana do tempo: valores do segundo quartil (Q2); 

Tempo: a fração 1/30 refere-se ao fator de conversão de dia para mês;  

Fator de repetição: corresponde à quantidade de processos analisados 

simultaneamente a cada 120 dias, com valor igual a 5,783.  
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Tabela 4 - Custo dos procedimentos disciplinares nas fases de instauração e inquérito 
administrativo 

Procedimen-
to 

Nº de 
mem-
bros 

Remuneração 
mediana 

Tempo 
media-

no 

Tempo 
(dias) 

Fator de 
repetição 

Custo por 
procedimento 

AS 3 R$ 16.408,39 50 30 5,783 R$ 14.186,75 
SI 3 R$ 16.408,39 93,5 30 5,783 R$ 26.529,21 

PAD 3 R$ 16.408,39 133 30 5,783 R$ 37.736,74 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). Nota: valor de referência: 
dezembro/2016.  
 

Observa-se que o valor do PAD na UNIR se apresentou 19,20% superior ao 

valor obtido por Nóbrega e Tabak (2017), para essa mesma fase de instrução. 

Ressalta-se que a divisão pelo fator de repetição indica que os servidores 

atuaram simultaneamente em vários processos. Assim, a remuneração não foi 

computada de modo integral por procedimento. 

Para obtenção do custo na fase de julgamento, foi elaborada e aplicada a 

seguinte fórmula: 

 

(B) 

 

Onde: 

Servidor: corresponde à autoridade julgadora, igual a 1;  

Remuneração: da autoridade julgadora, em dezembro de 2016;  

Mediana do tempo: valores do segundo quartil (Q2), da fase de julgamento;  

Tempo: a fração 1/30 refere-se ao fator de conversão de dia para mês;  

Fator de repetição: corresponde à quantidade de processos analisados 

simultaneamente a cada 120 dias, com valor de 5,783. 

 

Tabela 5 - Custo dos procedimentos disciplinares na fase de julgamento 
Procedi
-mento 

Nº de 
membros 

Remuneração 
referência 

Tempo 
mediano 

Tempo 
(dias) 

Fator de 
repetição 

Custo por 
procedimento 

SA 1 R$ 28.170,22 116 30 5,783 R$ 18.835,35 
SI 1 R$ 28.170,22 95,5 30 5,783 R$ 15.506,69 
PAD 1 R$ 28.170,22 120 30 5,783 R$ 19.484,84 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Nota-se que o valor do PAD encontrado na UNIR revelou-se 95,70% superior, 

quando comparado ao custo da mesma fase exposta por Nóbrega e Tabak (2017). No 
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entanto, justifica-se o valor superior, tendo em vista que foi considerada a remessa 

dos procedimentos do colegiado para a autoridade julgadora como um ato contínuo 

que eleva o tempo de julgamento, o que justifica o uso do fator de repetição. Dessa 

forma, admite-se o lapso temporal e contabiliza-se o custo da demora excessiva para 

expedição da decisão final.  

Observa-se que o custo do julgamento na Sindicância Acusatória superou em 

32,76% o custo anterior, da fase de instrução, enquanto a Sindicância Investigativa 

indicou custos inferiores. No entanto, isso não indica eficiência no processo de 

julgamento, tendo em vista o tempo mediano muito acima do estabelecido legalmente. 

De modo geral, os custos de cada procedimento, por tipo, compreenderam os valores 

dispostos na Tabela 6, considerando a soma dos custos por fase.  

 

Tabela 6 - Custo unitário por tipo de procedimentos disciplinares 
Custo / Fase SA SI PAD 

Custo por tipo de procedimento na 
fase de instauração e inquérito 
administrativo 

R$ 14.186,75 R$ 26.529,21 R$ 37.736,74 

Custo por tipo de procedimento na 
fase de julgamento 

R$ 18.835,35 R$ 15.506,69 R$ 19.484,84 

Valor total R$ 33.019,10 R$ 42.035,90 R$ 57.221,58 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Contudo, tornou-se possível mensurar o custo global no quadriênio investigado, 

conforme Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Custo total por procedimentos disciplinares de 2013-2016 

Procedimento Custo Individual (R$) 
Amostra 

(n) 
Custo total (R$) 

SA R$ 33.019,10 17 R$ 561.324,70 
SI R$ 42.035,90 110 R$ 4.623.949 
PAD R$ 57.221,58 79 R$ 4.520.504,82 
Valor total --- --- R$ 9.705.778,52 
Mobilização --- --- R$ 9.553,04 
Valor total --- --- R$ 9.715.331,56 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Emerge um custo total elevado, atingindo um valor médio anual de R$ 

2.428.832,89, incluindo os custos com mobilização. Os valores finais obtidos na UNIR 

têm como base o mês de dezembro de 2016, sendo assim o valor obtido encontra-se 

atualizado até o último ano base estudado.  
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Contudo, para fins de comparação, os valores fornecidos por Alves (1998), 

Cavalcanti e Amorim (2012) e por Nóbrega e Tabak (2017), foram atualizados para o 

mesmo ano de referência desta pesquisa. Dessa forma, apresenta-se na Tabela 8 a 

correção monetária realizada por meio da Calculadora do Cidadão, do Banco Central 

do Brasil, com uso da Tabela IPCA – IBGE: 

 

Tabela 8 - Atualização monetária dos custos procedimentais 

Autor / Data 
Ano 

(dez/ano) 
Procedimen-

tos 

Custos a 
serem 

corrigidos  
(A) 

Índice de 
Correção no 

período  
(B) 

Custos 
atualizados 
até dez/2016 

(A X B) 
Alves (1998) 1997* Sindicância R$ 6.374,30 3,34365760 R$ 21.313,48 
Alves (1998) 1997* PAD R$ 25.023,33 3,34365760 R$ 83.669,45 
Cavalcanti e 
Amorim 
(2012) 

2011* PAD R$ 107.191,27 
 
1,41010400 R$ 151.150,84 

Nóbrega e 
Tabak (2017) 

2015 PAD R$ 41.614,00 
 

1,07308420 R$ 44.655,33 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). Nota: (*) = provável ano de 
referência para formação dos custos ou de realização da pesquisa. Foram considerados apenas os 
custos das fases, sem inclusão de outras variáveis e, como mês de referência da data inicial e final: 
dezembro. 
 

Observa-se, na UNIR, que o valor do Processo Administrativo Disciplinar é 

inferior aos encontrados por Alves (1998) e por Cavalcanti e Amorim (2012). No 

entanto, 28,14% superior ao encontrado por Nóbrega e Tabak (2017). As 

Sindicâncias, tanto acusatória quanto investigativa, comparadas ao estudo de Alves 

(1998), também despontaram com valores mais elevados. Contudo, revelam-se 

algumas características de ineficiência, principalmente quanto à extrapolação do 

tempo, que dissolve a economia gerada pela formação de um grupo de servidores 

mais atuantes no exercício da atividade disciplinar. 

 

4.2.6 Desperdício 

 

A Administração sustenta os custos procedimentais e ainda está sujeita à 

ocorrência de desperdícios. Nesse sentido, visando identificar os custos dos 

desperdícios provenientes dos procedimentos disciplinares, realizou-se primeiro a 

identificação dos tipos de falhas legais ou formais, bem como a quantidade de 

ocorrências. Com isso, emergiram como causas a nulidade por vício no aspecto 

formal, a prescrição para punir e a inobservância de critérios para emissão do ato de 

juízo de admissibilidade, constantes na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Desperdícios nos procedimentos disciplinares 
Motivo do Desperdício SA SI PAD Total 
Nulidade 2 0 6 8 
Prescrito para punir 13 1 11 25 
Falha no Juízo de Admissibilidade 2 11 14 27 
Totais 17 12 31 60 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Observou-se que 60 procedimentos, ou seja, 29,12%, apresentaram falhas que 

culminaram em desperdício para a Administração Pública. Da análise dos motivos dos 

desperdícios, emergiu o quantitativo de ocorrências por tipo de procedimento, 

despontando em: 17 Sindicâncias Acusatórias (100%), 12 Sindicâncias Investigativas 

(10,90%) e 31 Procedimentos Administrativos Disciplinares (39,24%). Com isso, foi 

possível mensurar os desperdícios que totalizaram um valor de R$ 2.839.624,48 no 

quadriênio, que corresponde a 29,23% dos custos globais constantes na Tabela 9. Da 

análise, excluiu-se o custo de mobilização. 

Os dados evidenciaram a ineficiência das sindicâncias acusatórias (SA), 

corroborando com Denys (2019) quando alerta que a Administração deve atentar para 

a tipologia adequada antes da instauração dos procedimentos, assim como para a 

natureza e a gravidade da conduta. Afirma também que a sindicância acusatória está 

em desuso, pois a probabilidade de erros no juízo de admissibilidade é mais elevada.   

Dessa forma, poderiam ter sido evitadas quinze SA antes da instauração, 

sendo duas pela observância dos critérios de admissibilidade, que também permitiria 

uma melhor avaliação da gravidade da conduta e decisão por um procedimento com 

um prazo legal de conclusão maior, evitando desperdício por prescrição em 13 

procedimentos e retrabalho.  

Alves (1998) apresentou uma porcentagem de 86% de anulação por vícios 

formais quando os expedientes são levados para apreciação judicial, observa-se que 

é um percentual superior ao apresentado na UNIR. Em contrapartida, Nóbrega e 

Tabak (2017) informaram um percentual de 7,29%, com uma média de 37,77 decisões 

anuladas ao ano. Segundo estes autores, isso resulta em 0,83% de desperdício por 

apenação e, com isso, expõe-se um percentual abaixo do atingido na instituição 

investigada. Esses dados evidenciam que os desperdícios ocorrem nas instituições e 

que precisam ser investigados e contabilizados.  

A apreciação dos elementos no rol do art. 2º, da Lei n° 4.717/1965 evidenciou 

a nulidade por vício de forma, diante da falta dos princípios contraditório e ampla 
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defesa, decretada pela procuradoria jurídica da UNIR, por resultar em prejuízo para a 

defesa, conforme art. 563, §1°, do CPP. 

Quanto ao juízo de admissibilidade, notou-se que os critérios básicos para 

escolha dos procedimentos ou quesitos mínimos para abertura não foram observados. 

Foi analisada a partir de três elementos: materialidade, autoria e nexo de causalidade 

(CGU, 2017b), tendo em vista que descaracterizaram a motivação do art. 2º e 50, da 

Lei n° 9.784/1999, a justa causa para instauração determinada pelo art. 148, da lei nº 

8.112/1990 e resultaram, nesse caso, no arquivamento dos procedimentos. 

A prescrição para punir foi considerada como desperdício quando houve 

impedimento da aplicação da penalidade por extrapolar os prazos do art. 142, da Lei 

n° 8.112/1990, que determina o tempo de prescrição conforme a gravidade da 

conduta. A instauração do procedimento suspende a contagem do prazo prescricional, 

mas após o retorno deve obedecer ao estabelecido pela Lei nº 8.112/1990. Na UNIR, 

foi o excesso de tempo transcorrido entre o conhecimento da irregularidade e a 

decisão final que resultou a prescrição, consequentemente em desperdício.  

Cabe ressaltar que a prescrição corresponde ao prolongamento excessivo para 

a conclusão dos procedimentos. Nesse período, o servidor investigado ou acusado 

acompanha os atos administrativos expedidos. Observou-se que esse decurso pode 

ter gerado impactos sobre a saúde de servidores, tendo em vista que foram 

detectadas, nos autos, licenças médicas na fase de inquérito administrativo, 

apresentadas a partir do recebimento das notificações ou do indiciamento do servidor. 

Esse caso foi observado em 12 procedimentos (5,82%), computando-se 580 dias de 

ausências ao serviço por motivo de doença, que, segundo Dana (2001), corresponde 

a um custo oculto. 

Ressalta-se, por outro lado, que 146 procedimentos (70,87%) que são a 

maioria, tiveram seus ritos respeitados e atos administrativos perfeitos. No entanto, o 

resultado demonstra que é imprescindível a investigação preliminar para emissão de 

um juízo de admissibilidade pautado principalmente nos Princípios da Legalidade, da 

Eficiência, da Razoabilidade e da Economicidade, a fim de evitar excesso de 

instaurações. 

Depreende-se, contudo, a necessidade de uma averiguação prévia e a 

investigação preliminar realizada de modo sistematizado, que emerge como um 

aspecto crítico que enseja solução. Assim, uma equipe ou setor que forneça esse 

auxílio pode dar suporte ao cumprimento das atribuições do setor disciplinar, dos 
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membros do colegiado e da autoridade julgadora, tornando as decisões mais eficazes 

e até mesmo evitar lesão à dignidade da pessoa humana pela demora excessiva nas 

decisões. 

 

4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE 
DE CONTEÚDO 

 

A seguir, apresenta-se o mapeamento dos tipos e causas dos conflitos 

organizacionais, conforme objetivo da pesquisa. 

A condução da análise foi norteada pelos contextos e conceitos apresentados 

pelo autor Moore (2014), por serem excludentes e não estarem explícitos em Moore 

(1998), constantes no Apêndice A e no Anexo A, respectivamente. Para isso, 

inicialmente identificou-se a tipologia e características gerais dos conflitos passíveis 

de resolução pela mediação. Assim, a Figura 3 fornece os dados por tipos encontrados 

na UNIR. 

 

Figura 3 - Tipos de conflitos identificados na UNIR com base em Moore (1998) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Observou-se um quantitativo de 98 casos de conflitos passíveis de aplicação 

de mediação. Esse dado indica que 47,57% dos procedimentos poderiam ter sido 

Conflito de Dados 
41 casos
(19,90%)

Conflito de Relacionamento
23 casos 
(11,16%)

Conflito Estrutural
21 casos
(10,19%)

Conflito de Valor 
9 casos
(4,37%)

Conflito de 
Interesse
4 casos 
(1,94%) 
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conduzidos por uma ótica de “oportunidade de colaboração”, como preceitua Moore 

(2014), ao invés do tratamento por um meio investigativo de caráter punitivo. 

Averiguou-se em cinco dos 98 procedimentos que a decisão final direcionou 

para a solução, por meio de medidas administrativas, e quatro para 

acompanhamentos social e/ou psicológicos ou para a Junta Médica Oficial, por não 

se configurarem como infração funcional, portanto, constituindo-se como 

procedimentos desnecessários, dada a perspectiva subjetiva que possuem. 

Registrou-se apenas seis casos com aplicação de penalidade e quatro casos 

para apuração por Processo de Apuração Ética (PAE), percebendo-se que apesar de 

se configurarem como mediáveis, ocorreu um agravamento gradual do desvio de 

conduta por causa da ausência de tratamento que corrobora com o modelo de conflito 

espiral tratado por Rubin, Pruitt e Kim (1994). Nesse caso, há progressão entre a ação 

e a reação que expandem o conflito. 

Salienta-se que os cinco tipos de conflitos da classificação de Moore (1998) 

foram encontrados na instituição, descaracterizando a escolha dos meios punitivos 

como alternativa principal para solucionar os conflitos intraorganizacionais. 

Quando se aborda o tema do conflito, inclina-se à ideia de relações 

interpessoais restritas ao foco afetivo ou emocional. No entanto, na UNIR o conflito 

predominante, com 41 ocorrências (19,90%), foi o de dados. Assim, a informação 

apareceu como fonte da divergência, tornando-se um divisor entre as partes, com 

aspectos potenciais ou reais relacionados aos dados, corroborando com Moore 

(2014). O conflito de dados de Moore (2014) se assemelha ao conflito falso citado por 

Deutsch (2004) gerado quando há má-compreensão e inexatidão na percepção, 

observados na UNIR. Despontaram, ainda, relacionados aos dados administrativos, 

alheio às informações pessoais, mas de influência sobre as relações por frustrar a 

comunicação e afetar a produtividade. 

O segundo conflito mais aparente foi o de relacionamento, com 23 ocorrências 

(11,16%). Segundo Moore (2014), as relações são baseadas no passado, no presente 

e nas relações potenciais entre pessoas ou episódios que podem ter elo com a 

situação atual. Destacaram-se três fatores perceptíveis que consistem em 

pensamentos, sentimentos e ações que resultam em emoções. A emoção é um dos 

elementos mais citados pela literatura do conflito. Na UNIR, configurou-se também 

pela classificação de conflito emocional da autora Jehn (1994), pela presença de 
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componentes pessoais afetivos, que atingem a execução do trabalho, como 

frustração, tensão e confronto de personalidades. 

Por sua vez, o conflito estrutural despontou em 21 casos (10,19%). Para Moore 

(2014), concretiza-se pela dinâmica organizacional, por restrições impostas pelas 

construções intelectuais e por fatores externos às partes. No contexto da UNIR, 

observou-se que as pessoas são afetadas por fatores estruturais cognitivos, como 

estrutura política, econômica e social, com controle limitado ou nenhum controle sobre 

o que as restringe. Para o autor, nesse contexto o conflito pode limitar, proibir ou 

expandir as escolhas, as ações e os resultados, exacerbando a situação quando as 

estruturas conceituais são múltiplas ou concorrentes. 

O conflito de valor apareceu em nove casos (4,37%). Moore (2014) afirma que 

esse tipo de conflito se revela por meio de crenças, valores e atitudes, que são 

princípios ou convicções pelos quais os indivíduos, os grupos e a organização 

acreditam e guiam suas interações. Na UNIR, destacou-se pela atitude de 

intransigência perante um ideal, de valor intrínseco. Pode ser confundido com conflito 

de relação, por haver imposição de princípios pessoais. Nesse sentido, em oito dos 

casos analisados houve o envolvimento de convicções sobre perspectivas 

acadêmicas e um caso inicialmente ligado à omissão de uma das partes por possuir 

opinião diversa. 

Isto corrobora com Deutsch (2004), que explica dois tipos de conflitos, sendo o 

conflito de valor e o de crença. Assim, o primeiro ocorre pela alegação de que seu 

próprio valor deveria ser o dominante e aplicado universalmente, enquanto um conflito 

de crenças fundamenta-se no apego à realidade e no julgamento do outro a partir da 

percepção pessoal como não confiável.  

E, por fim, o conflito de interesse, com apenas quatro casos (1,94%). O 

interesse, segundo Moore (2014), refere-se aos desejos e às preocupações que as 

pessoas querem abordar e satisfazer. Para o autor, envolve necessidades e 

interesses substantivos, processuais e psicológicos, o que chamou de Triângulo de 

Satisfação, que são três pontos que necessariamente se interligam.  

Na UNIR, os elementos do Triângulo de Satisfação de Moore (2014) foram 

observados envolvendo competição e negociação no contexto acadêmico. 

Assemelhou-se ao conflito de barganha de Pondy (1967), por surgir entre grupos de 

interesse, no contexto de competição, bem como o conflito de objetivo de Cosier e 

Rose (1977), que remete à situação de preferências divergentes diante de resultados 
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possíveis, representando um jogo de soma zero, no qual uma parte ganha e a outra 

perde. 

Quanto ao mapeamento, o Quadro 5 expõe o detalhamento em face das 

causas dos conflitos. 

 

Quadro 5 - Mapeamento em face das causas dos conflitos identificados nos procedimentos 
disciplinares da UNIR entre 2013 e 2016 

Tipo 
Causas 

(Moore, 1998) 
Contexto de Moore (2014) identificados         

na UNIR 
Qtd. 

 

1. Dados 

1.1 Falta de 
informação 

Falta de informação, por exemplo, de 
documentos relevantes não disponibilizados. 

9 

1.2 Informação 
errada 

Apresentação intencional ou não intencional de 
desinformação pode criar rumores com 
apresentação de informações que não têm base 
em fatos. 

11 

Apresentação de dados de forma imprecisa. 1 

1.3 Pontos de vista 
diferentes sobre o 
que é importante 

Apresentação de dados de forma 
incompreensível, por exemplo, quando os 
indivíduos não conseguem articular efetivamente 
seus pontos de vista ou defender seus 
interesses. 

4 

1.4 Interpretação 
diferente dos dados 

Dificuldades pessoais das partes, para entender 
os dados – como quando os indivíduos se 
sentem sobrecarregados com informações 
técnicas, com dificuldades em interpretar 
informações escritas ou numéricas. 

5 

1.5 Procedimentos 
de avaliação 
diferentes 

Diferentes visões sobre como, quando e por 
quem os dados relevantes devem ser coletados 
– como por meio de autoridades, especialistas ou 
terceiros. 

4 

Diferentes visões sobre como os dados devem 
ser analisados, sobre quem deve ser envolvido 
na análise, e sobre quais procedimentos: 
padrões e critérios devem ser utilizados. 

7 

2. Interesse 

2.1 Competição 
percebida ou real 
sobre interesses 
(substancial) 

Relaciona-se a resultados tangíveis, benefícios, 
com interesse de receber ou de trocar algo como 
resultado de negociação. 

4 

2.2 Interesses 
quanto aos 
procedimentos 
(procedimental) 

Incluem preferências relacionadas a um 
processo de resolução de problemas eficiente, 
justo e oportuno; com etapas claras e 
possibilidade de expor os pontos de vista. 

2.3 Interesses 
psicológicos 

Diz respeito aos interesses de indivíduos e de 
grupos diante do tratamento interpessoal, dos 
sentimentos e das experiências reconhecidos e 
pelo modo de valorizar e de moldar os 
relacionamentos. 

3. 
Estruturais 

3.1 Padrões 
destrutivos de 
comportamento ou 
de interação 

Relaciona-se aos padrões cognitivos, às 
estruturas e às regras que definem os 
relacionamentos apropriados entre os membros 
de uma sociedade. 

3 

3.2 Controle, posse 
ou distribuição 
desigual de recursos 

Diz respeito aos recursos, em termo de tipo e de 
volume e, quanto às pessoas, ao acesso a eles 
e à alocação. 

2 
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Tipo 
Causas 

(Moore, 1998) 
Contexto de Moore (2014) identificados         

na UNIR 
Qtd. 

 

3.3 Poder e 
autoridade desiguais 

Estruturas, papéis e autoridades organizacionais 
podem causar problemas estruturais e barreiras 
à resolução dos conflitos. 

13 

3.4 Fatores 
geográficos, físicos 
ou ambientais que 
impeçam a 
cooperação 

A configuração física, a localização geográfica e 
a proximidade ou a distância. 

1 

3.5 Pressões de 
tempo 

Fator que influencia a escalada do conflito. 2 

4. Valor 

4.1 Critérios 
diferentes para 
avaliar ideias ou 
comportamentos 

Uso dos valores para avaliar crenças, 
pensamentos e ações da outra parte. 

4 

4.2 Objetivos 
exclusivos 
intrinsecamente 
valiosos 

Envolve o resultado com uso e aplicação de valor 
como padrão e critério para avaliar, julgar e 
aceitar pontos de vista e ações próprias e dos 
outros. 

5 

4.3 Modo de vida, 
ideologia ou religião 
diferentes 

------------ 0 

5. 
Relaciona-

mento 

5.1 Emoções fortes 

Negativas interações e histórias passadas entre 
as partes. 

3 

O conflito real expõe-se sobre ideias diferentes, 
acrescida da forma de avaliar e de criticar, com 
linguagem forte que aumenta as emoções. 

3 

5.2 Percepções 
equivocadas ou 
estereótipos 

Visão infundada sobre as características de uma 
pessoa ou de um grupo. 

3 

5.3 Comunicação 
inadequada ou 
deficiente 

Falha na comunicação por uma ou mais partes, 
como recusas de ouvir, interrupções ou 
rejeições. 

5 

5.4 Comportamento 
negativo-repetitivo 

Comportamento atual de ataque ou de acusação, 
com ameaças e previsões intimidadoras. 

9 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). Nota: Moore (1998, p. 62) e 
Moore (2014, p. 109-163).  
 

O mapeamento das causas na UNIR foi estruturado a partir da base conceitual 

fornecida por Moore (2014), relacionada às causas dispostas no Círculo de Conflito 

apresentado por Moore (1998), constante no Apêndice A.  

Os conflitos de dados na UNIR foram motivados por falta de informações 

relevantes sobre competências dos setores e sobre as atribuições das autoridades 

com funções de confiança; falta de dados ou de conhecimento sobre normativas e 

trâmites documentais, que resulta na indisponibilidade de dados e impulsiona o 

conflito.  

A informação errada consiste em uma causa que pode surgir da apresentação 

intencional de desinformação ou da simples desinformação que gera a percepção de 

que houve faltas funcionais; também gerada pela imprecisão na apresentação dos 
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dados. Isso ocasiona ruído na comunicação, instabilidade na tomada de decisões e 

falha na transparência da gestão.  

Os pontos de vista diferentes sobre o que é importante também podem gerar 

conflito de dados quando as partes depreendem dos dados e das análises um enfoque 

diverso acerca da situação. Observou-se que acentuou as disfunções da burocracia, 

causou perda de prazos, propiciou o uso de variadas metodologias de trabalho e, até 

mesmo, a apresentação de documentos ilegítimos. Quanto à causa ligada à 

interpretação diferente dos dados, resultou de dificuldades pessoais para entender os 

dados, principalmente diante de informações técnicas e/ou de grande quantidade de 

informações contidas em legislações e regulamentos. Acentua-se no quadro de 

servidores docentes, quando executam atividades atípicas.  

Quanto à fonte relacionada aos procedimentos de avaliação diferentes, 

envolveu diversas visões sobre a forma, a ocasião e sobre a parte que deveria coletar 

ou analisar os dados; promoveu julgamento diante do que se examina, com isso 

determinou o que é válido; envolveu processo de decisão e variados setores; levou à 

percepção de injustiça, de iniquidade ou de imparcialidade. De modo geral, o conflito 

de dados se mostrou de grande amplitude, pois envolveu fatores como autenticidade, 

legalidade, coerência, razoabilidade. Assim, a ausência de tratamento pode resultar 

em faltas funcionais ou ilícitos.  

Os conflitos de interesse emergiram da associação dos fatores substancial, 

procedimental e psicológico, relevantes para a observação da situação conflituosa.  

Incluiu questões incompatíveis, envolveu competição e, por isso, foram interpretados 

como interesses mutuamente exclusivos. Evidenciou-se sobre questões políticas 

relacionadas diretamente aos processos eleitorais acadêmicos no momento das 

apreciações, das consultas e das decisões. Mostrou-se de modo substancial ligado 

ao poder e à autoridade; de modo procedimental, ligado à eficiência e à qualificação 

e, de modo psicológico, envolveu o desejo de equidade e de probidade.  

Os conflitos estruturais apresentaram como causa padrões destrutivos de 

comportamento ou de interação, que partiram das estruturas cognitivas ligadas à 

descrição de procedimentos que orientam o fluxo das atividades. Observou-se que as 

variadas legislações e normas internas escritas ou orais não produziram resultados 

aceitáveis, por falta de clareza ou por se contradizerem.  

Outra causa aparente do conflito estrutural foi o controle, posse ou distribuição 

desigual de recursos que se apresentou ligado à limitada capacidade de obter 
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recursos, de assegurar serviços ou desempenho desejados; e, também, diante da 

ocupação ou posse de propriedade. Portanto, evidenciou-se em dois ramos de 

alocação dos recursos: serviços e bens.  

A causa identificada como poder e autoridade desiguais se configurou como a 

principal fonte de conflitos estruturais, manifestada por meio do trato das autoridades 

com as normas. Ademais, os papéis e as responsabilidades se mostraram pouco 

claros na instituição, permitindo o exercício desarrazoado de autoridade, com pouca 

ou nenhuma restrição. Esse poder desproporcional também emergiu diante de regras 

rígidas e de procedimentos de difícil alteração. Registrou-se questionamentos sobre 

a regularidade da tomada de decisões. Além disso, houve menção aos termos abuso 

de poder e de assédio moral.  

Os fatores físicos ou ambientais que impedem a cooperação revelaram-se 

como fonte geradora do conflito estrutural diante da questão geográfica, resultando 

em aparente ato omissivo no dever de agir de uma das partes. Relacionou-se à falha 

na comunicação e às barreiras nas trocas de informações devido ao distanciamento 

do campus sede, que abarca os setores estratégicos. Por outro lado, as pressões de 

tempo também despontam como causa diante de atividades com prazo para 

regularização, avaliação, entrega, devido às restrições, à inflexibilidade de prazos. 

Assim, essa causa se inicia com a tomada de decisão temerária, pela imprecisão no 

cumprimento de estratégias, etapas e recomendações, diante da insegurança quanto 

à legitimidade, com impactos negativos nas relações.  

Os conflitos de valor despontaram oriundos de critérios diferentes para avaliar 

ideias ou comportamentos devido às visões mutuamente exclusivas entre as partes, 

com forte defesa das ideias e realce das diferenças pelas atitudes, baseadas em 

crenças perante discussões de cunho acadêmico.  

Objetivos exclusivos intrinsecamente valiosos também originaram os conflitos 

de valor, que se mostraram diante de objetivos pessoais pautados em valores. 

Observou-se em discussões que desestabilizam o ambiente interno pela 

inflexibilidade a partir de conduta defensiva. No entanto, houve menção à conduta 

coercitiva. Ressalta-se que modos de vida, ideologia ou religião diferentes não foram 

observados como fonte de conflito de valor, na instituição investigada. 

Os conflitos de relacionamentos identificados, quando motivados por emoções 

fortes, envolveram interações de modo negativo entre dois indivíduos, tipicamente 

interpessoal, ocorrendo entre chefia e subordinado ou no mesmo nível hierárquico. 
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Emergiu de histórias passadas e interações, que demonstraram desvalor de uma das 

partes, a partir da postura voltada para aproveitar ou prejudicar a outra parte. Salienta-

se que essa causa despontou quando alcançaram mais de duas partes ou grupo, por 

meio da expressão das emoções de forma opressiva ou depreciativa, ligada às ideias 

diferentes.  

Outra fonte que atinge os relacionamentos são as percepções equivocadas ou 

estereótipos que emergiram de apreensões controversas de uma parte ou grupo em 

relação a outra parte, com ou sem relação com questões funcionais, sem apresentar 

expressões de preconceito. Além disso, notou-se o agravamento pelo uso de redes 

sociais.  

A comunicação inadequada ou deficiente é outra causa do conflito de 

relacionamento, configurou-se como causa quando envolveu o comportamento de 

rejeição às decisões dos superiores e de intolerância nas discussões sobre pontos de 

vista. Apesar dessa causa envolver emoções e expressões fortes, as relações são 

temporárias como professor-aluno ou em decisões esporádicas. Quanto ao 

comportamento negativo-repetitivo, demonstrou-se como causa na forma de ataque 

perante questões rotineiras na parte administrativa, que ao longo do tempo 

interferiram nas relações pessoais. Houve menção ao termo assédio moral e relato de 

ambiente nocivo para a saúde do servidor. Notou-se que o conflito de relações se 

reportou aos princípios da moralidade e da impessoalidade.  

 

Gráfico 11 - Comparação dos tipos de conflitos identificados nos procedimentos disciplinares 
da UNIR entre 2013-2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Foram identificados 103 casos de procedimentos disciplinares com 

características de condutas não passíveis de mediação. Sendo 79 (76,70%) 

referentes à prática de conduta proibida, 12 (11,65%) relativos à violação de deveres 

com atenuantes ou agravantes e 12 (11,65%) ligados à prática de transgressões 

disciplinares ou ilícitos penais.  

Constatou-se o descumprimento dos deveres capitulados pela Lei n° 

8.112/1990, enquanto as condutas proibidas foram tipificadas pelas Leis n° 

8.112/1990, n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação, 

e pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, que trata de licitações e contratos. Ao 

passo que as transgressões mais graves foram embasadas na Lei de Improbidade e 

no Decreto-lei nº 2.848/1940, que institui o Código Penal. O levantamento encontra-

se no Apêndice C. 

Quanto às decisões finais, nos casos de conflitos não mediáveis, observou-se 

dois casos que foram encaminhados para acompanhamento psicossocial ou para 

Junta Médica Oficial e onze apontaram falhas no juízo de admissibilidade. Observou-

se que quatorze casos poderiam ter sido mais céleres e menos onerosos por meio da 

aplicação de Termo Circunstanciado Administrativos (TCA), destinado ao dano ou ao 

extravio de bem público de pequeno valor patrimonial, que se configura como um 

instrumento conciliatório voltado para reposição ao erário de modo consensual. 

Portanto, 26,21% dos procedimentos que envolvem os conflitos não mediáveis 

poderiam ter sido sanados com averiguação prévia ou conduzidos de modo mais 

eficiente.  

Foram identificados cinco casos (2,43%) de Sindicâncias Investigativas 

instauradas sem os critérios de cabimento (Apêndice C), que foram denominados de 

conflitos inexistentes. Tratam-se de processos meramente administrativos, sem 

configuração de conflito e sem transgressão disciplinar. Do ponto de vista do conflito, 

Thomas (1992) e Robbins (2005) afirmam que o conflito se inicia com a percepção do 

indivíduo de que algo o afeta negativamente. No entanto, diante da perspectiva 

jurídica, o fato jurídico se concretiza por “elementos do suporte fático” (CGU, 2019, p. 

348). Nesse sentido, uma solicitação corriqueira ou perceber um problema como 

meramente administrativo não ensejam em um conflito ou acontecimento relevante, 

assim, torna-se inócua a apuração. 

Todos os procedimentos investigados nesta pesquisa tratam-se de 

Sindicâncias ou de Processos Administrativos Disciplinares, por serem típicos da 
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instituição a gestão de conflitos por meio do cumprimento ao artigo 143, da Lei n° 

8.112/90, que imputa o poder-dever de apurar a autoridade, no caso de ciência de 

irregularidade funcional. 

No entanto, percebe-se que cabe análise prévia e investigação preliminar que 

podem seguir para o diálogo com uso da mediação para transformar o conflito que 

possui o potencial de colaboração. Revela-se que a aplicação dessas ações eliminaria 

procedimentos disciplinares com conteúdo de processos comuns de expediente e 

reduziria àqueles com conflitos mediáveis. Nesse caso, com base nos dados da 

Gráfico 11, haveria a redução de 50% (98 + 5 = 103) de abertura de procedimentos. 

Além da possibilidade da redução de até 13,11% das instaurações dos processos que 

envolvam conflitos não mediáveis. Apreende-se que 63,11% das instaurações 

poderiam ter sido evitados. Assim, alguns processos não precisariam passar por 

apurações com rigor disciplinar.  

Nota-se que o mapeamento corrobora com os estudos de Moore (1998, 2014), 

pois identifica os elementos divisores que impulsionam o conflito, mostra a realidade 

da instituição e possibilita estruturar um instrumento flexível, de aplicação prática, que 

comporte e direcione as possíveis intervenções. Assim, o uso da mediação como 

técnica de resolução de alguns conflitos, bem como o aperfeiçoamento do juízo de 

admissibilidade, permitiria sair do binômio repressão-punição, para incluir de modo 

efetivo a “atuação preventiva” (CGU, 2019, p. 11).  

Reflete-se que a mediação pode promover a abertura para o diálogo voltado 

para resolução inclusiva e eficaz, além de corroborar com Denys (2019) quando afirma 

que os órgãos devem determinar critérios internos ou banco de decisões para tratar 

as denúncias, desde o aceite, a fim de evitar denúncias inconsistentes, que criam 

sobrecarga de procedimentos desnecessários e, em razão disso, desperdício de 

recursos financeiros e de pessoal.  

Cabe ressaltar que a mediação não é uma regra, pois de acordo com 

Vinyamata (2005), alguns conflitos não se enquadram como mediáveis, tendo em vista 

que são originariamente relevantes para apuração pelo meio punitivo. No entanto, 

outras, quando não tratadas, passam pela espiral de conflitos e culminam em 

irregularidades mais graves ou ilícito penal. Do mesmo modo, o juízo de 

admissibilidade, se conduzido de forma técnica, reduz as chances de abertura de 

procedimento genérico ou sem justo motivo, direciona a demanda de modo assertivo, 
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desobstrui o setor disciplinar, além de poder sugerir correção por meio de medidas 

administrativas, fechando um ciclo.  

Contudo, é possível alcançar o equilíbrio na forma de conduzir os conflitos 

organizacionais por meio da gestão, com uso da técnica da mediação e fornecer o 

suporte necessário ao setor disciplinar da instituição investigada.   
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5 PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE  

 

A proposta apresentada para a situação-problema investigada provém dos 

resultados que demonstram a necessidade de uma unidade de gestão de conflitos 

intraorganizacionais. Assim, propõe-se a criação de uma Câmara de Mediação e Juízo 

de Admissibilidade para a solução de conflitos nos termos da Lei de Mediação, Lei n° 

13.140/2015, no âmbito da Administração Pública. Aplicada à modalidade de 

autocomposição nas relações que envolvem servidores públicos, em conformidade 

com a definição do artigo 148, da Lei n° 8.112/1990 e Regimento Geral da UNIR.  

A natureza da mediação no contexto institucional proposta será extrajudicial 

em colaboração com o sistema disciplinar que exerce a justiça no âmbito interno, ao 

aplicar o regime jurídico do direito administrativo disciplinar, pertencente ao sistema 

jurídico do direito administrativo. O Código de Processo Civil, de 2015, no seu artigo 

3º, § 2°, reforça a visão de que sempre que possível deve-se buscar a forma mais 

adequada para a solução do conflito, em oposição ao meio coercitivo como meio 

exclusivo. 

Tem-se como objetivo prevenir e resolver conflitos para matérias com potencial 

para solução negociada, por meio de práticas restaurativas. A Câmara proposta altera 

o modelo de desenho institucional, por vincular-se à Reitoria, e adapta o modelo 

procedimental para se enquadrar à mediação e aos novos fluxos administrativos. 

No Quadro 6, destacam-se as possíveis intervenções no processo de 

mediação, diante dos tipos de conflito para cada causa identificada, em conformidade 

com a situação atual na UNIR. 

 

Quadro 6 - Proposta de intervenções em face da caracterização dos conflitos na UNIR 
Tipos de 
conflitos 

Diagnóstico das causas na UNIR 
Estratégia de intervenção situacional 

na UNIR no processo da mediação 

1. Dados 

1.1 Falta de informação:  
Desconhecimento das normativas e 
trâmites internos, das competências 
setoriais e atribuições das 
chefias, que frustra a 
disponibilização de documentos 
relevantes. 

- Concordar sobre o processo para reunir 
os dados, envolve o porquê da 
indisponibilidade dos dados. Requer 
medidas de divulgação de procedimentos 
e demais informações administrativas e 
acadêmicas.  

1.2 Informação errada:  
Surge com a apresentação 
intencional ou não intencional de 
desinformação, que impulsiona 
rumores ou apresenta documentos 
com dados corrompidos. 

- Usar especialistas como terceira parte 
para conseguir uma opinião externa ou 
romper impasses. Requer divulgação das 
decisões tomadas.  
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Tipos de 
conflitos 

Diagnóstico das causas na UNIR 
Estratégia de intervenção situacional 

na UNIR no processo da mediação 
1.3 Pontos de vista diferentes sobre 
o que é importante:  
Ocorre quando as partes 
depreendem dos dados das 
análises; enfoque divergente sobre 
uma situação, gerando empasse. 

- Conseguir acordo sobre que dados são 
importantes, pela mudança de foco; e/ou 
- Usar especialistas como terceira parte 
para conseguir uma opinião externa.  
- Buscar padronizar a metodologia de 
trabalho para romper impasses. 

1.4 Interpretações diferentes dos 
dados:  
Relaciona-se às dificuldades 
pessoais para entender dados 
técnicos ou campo de 
conhecimento fora de domínio. 

- Usar especialistas como terceira parte 
para conseguir uma opinião externa. 
Necessário know-how na área de 
conhecimento, para romper impasses. 

1.5Procedimentos de avaliação 
diferentes: 
Ocorre quando há diferentes visões 
sobre a forma de coleta ou de 
análise dos dados, inclui fatores 
circunstanciais e a parte que deverá 
julgar os procedimentos. 

- Desenvolver critérios comuns para 
avaliar os dados, com parâmetros 
objetivos e legítimos; e/ou 
- Concordar sobre o processo para reunir 
os dados. O agrupamento ocorre de modo 
formal. 

2. Interesse 

2.1 União de três fatores: 
- Competição percebida ou real 
sobre interesses fundamentais 
(conteúdo):  
Ligadas ao poder e à autoridade, 
pautado na política; 
- Interesses quanto aos 
procedimentos:  
Relaciona-se às preferências 
ligadas à eficiência e aos critérios de 
qualificação no contexto eleitoral; 
- E interesses psicológicos:  
Ligados ao desejo de equidade e de 
probidade nas deliberações 
políticas e acadêmicas. 

- Concentrar-se nos interesses, não nas 
posições de autoridade; 
- Buscar critérios objetivos nos 
procedimentos eleitorais; 
- Buscar maneiras de expandir opções ou 
recursos, reduzindo a competição; 

3. Estruturais 

3.1 Padrões destrutivos de 
comportamento / interação:  
Vincula-se às estruturas cognitivas, 
com estruturas e regras autoritárias, 
as quais definem o modo de 
interagir. 

- Estabelecer um processo de tomada de 
decisão justo e mutuamente aceitável, 
eliminando a contradição entre as normas 
vigentes; e/ou 
- Substituir padrões de comportamento 
destrutivo. Busca-se reverter as 
divergências com normas claras e coesas. 

3.2 Controle, posse ou distribuição 
desigual de recursos:  
Ocorre pela limitação de recursos e 
ocupação ou posse de propriedade. 

- Relocar a posse ou o controle dos 
recursos para um ajuste fundamentado na 
finalidade e no interesse público.  

3.3 Poder e autoridade desiguais: 
Ocorre no trato das autoridades 
com as normas e, diante outros 
setores ou indivíduos, pelo exercício 
desarrazoado da autoridade. 

- Definir claramente e mudar os papéis, a 
fim de desvelar os limites; e/ou 
- Mudar os meios de influência utilizados 
pelas partes (menos coerção, mais 
persuasão). 

3.4 Fatores geográficos, físicos ou 
ambientais:  
Vinculada à dimensão institucional, 
quanto à distância. 

- Mudar o relacionamento físico e 
ambiental das partes. Buscar canais 
efetivos de comunicação entre as partes. 

3.5 Pressões de tempo:  
Ocasiona decisões intempestivas. 

- Modificar as pressões externas sobre as 
partes, para resolver as disputas; e/ ou 
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Tipos de 
conflitos 

Diagnóstico das causas na UNIR 
Estratégia de intervenção situacional 

na UNIR no processo da mediação 
- Mudar as pressões de tempo (mais ou 
menos tempo), para atingir um resultado 
válido. 

4. Valor 

4.1 Critérios diferentes para avaliar 
ideias ou comportamento:  
Ocorre a partir de visões 
mutuamente exclusivas. As atitudes 
reforçam as diferenças, com foco 
nas crenças. 

- Evitar definir o problema em termos de 
crença; e/ou 
- Permitir que as partes concordem ou 
discordem dentro de cada perspectiva. 

4.2 Objetivos exclusivos 
intrinsecamente valiosos: 
Relacionam-se aos objetivos 
pessoais pautados em valores. 

- Criar esferas de influência em que 
domina um conjunto de valores, nas 
discussões que envolvam políticas 
acadêmicas ou administrativas; e/ou 
- Buscar atingir um objetivo superior 
compartilhado por todas as partes, que 
vincule o bem comum nos âmbitos 
acadêmico e administrativo. 

4.3 Modo de vida, ideologia ou 
religião diferentes: (não observado 
na instituição). 

- Evitar definir o problema em termos de 
valor e percepção dicotômica do que é 
certo ou errado, justo ou injusto. 
- Criar esferas de influência em que 
domina um conjunto de valores. Busca 
superar as práticas tradicionais e fontes 
incontestáveis. 

5. Relaciona- 
Mento 

5.1 Emoções fortes: relaciona-se à 
interação negativa entre indivíduos 
ou aos grupos com vínculos e 
histórias passadas. As emoções 
advêm de questões pessoais. 

-Controlar a expressão das emoções por 
meio dos procedimentos, das regras 
básicas. Pode associar-se aos deveres 
funcionais e éticos; e/ou 
-Promover a expressão das emoções, 
legitimando os sentimentos e promovendo 
um processamento dele, com foco na 
situação presente. 

5.2 Percepções equivocadas ou 
estereótipos:  
Origina-se de apreensões 
controversas em relação a outra 
parte. 

- Esclarecer as percepções infundadas e 
construir a esfera de percepções 
positivas. 

5.3 Comunicação inadequada ou 
deficiente:  
Reflete um comportamento de 
intransigência, com emoções e uso 
de expressões fortes. 

- Melhorar a qualidade e a quantidade da 
comunicação e do comportamento. 

5.4 Comportamento negativo-
repetitivo:  
Relaciona-se ao comportamento de 
ataque, persistente, com influência 
negativa no ambiente. 

- Bloquear o comportamento negativo-
repetitivo mudando a estrutura e as 
influências internas; e/ou 
- Estimular atitudes positivas de resolução 
de problemas, com foco na tarefa. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O mapeamente fornece um diagnóstico com parâmetros estratégicos, os quais 

permitem sua utilização como ferramenta de apoio na condução da mediação, pois 

tipifica e identifica a fonte e o contexto, intervém, por meio de um mediador, na 

situação, oportunizando o diálogo.  Ademais, pode viabilizar ações corretivas o que 



127 
   

 

torna a prática da solução de conflitos mais estruturada com potencial para ser mais 

célere, eficaz e econômica. 

Envolve uma terceira parte, instituída administrativamente com a função 

temporária de mediador, escolhida por critérios organizacionais com base no contexto 

enquadrado no mapa conceitual, para auxiliar as partes de modo limitado, não 

autoritário, a formalizarem um acordo de modo voluntário, a partir da atuação imparcial 

do terceiro interventor, capaz de desempenhar o processo de mediação com 

autoridade para influenciar o resultado e manter as relações (MOORE, 1998).  

A aplicação dessa proposta requer uma interface com outros organismos, 

instituídos detentores de atribuições diretas ou indiretas na gestão de conflitos, de 

modo organizado e integrado. Essa integração ocorre por meio de ações e decisões 

conjuntas, tendo em vista que o processo de mediação pode ensejar a participação 

de profissionais de variadas áreas, como psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, 

engenheiros do trabalho, ou demandar uma figura externa ao conflito, como membros 

da Comissão de Ética, Ouvidor, Auditor e líderes em posição de autoridade.  

O estabelecimento de nova rotina procedimental e diagnóstico situacional 

definirão as prioridades, de forma a direcionar a demanda para o correto 

procedimento: investigação preliminar ou realização de mediação. Com isso, de modo 

articulado, conflitos e irregularidades são tratados de maneiras distintas.  

Para melhor compreensão da proposta de funcionamento desse setor, cria-se 

um fluxo com a notação BPMN, conforme White (2004), utilizando-se o software Bizagi 

Process Modeler®. O fluxo demonstrado na Figura 4, a seguir, permite visualizar o 

novo cenário proposto após a criação da Câmara e, no Quadro 7, logo a seguir, consta 

o seu respectivo detalhamento, para que sirva de elemento na orientação do contexto 

diagramado da referida Figura 4. 
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Figura 4 - Fluxo do serviço de mediação e juízo de admissibilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 
Quadro 7 - Detalhamento da proposta do fluxo de mediação e juízo de admissibilidade 

Etapa Atividade Detalhamento 

Qualquer 
Cidadão 

Remeter demanda 

Cidadão: trata-se de pessoa física (cidadão/servidor) 
ou pessoa jurídica que busca atendimento. 
Envia a peça que registra a suposta irregularidade para 
noticiar a instituição. 
Peça: representação, denúncia, solicitação ou 
manifestação. 

Qualquer 
autoridade 

Receber demanda 

Autoridade setorial: recebe a demanda contra 
servidores. 
Verifica a situação e o conteúdo, diferencia e classifica 
o tipo de demanda. 

Cabe tratamento? 

Caso negativo, responder à demanda, ora classificada 
como solicitação ou manifestação ao cidadão. 
Caso positivo, proceder encaminhamento da demanda 
quando classificada como denúncia ou representação. 

Responder Resposta conclusiva ao cidadão. Exemplo: 
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Etapa Atividade Detalhamento 
A) informar que não possui os elementos mínimos para 
averiguar/apurar; 
B) apuração em andamento, dizer como, onde e o que 
foi ou está sendo realizado para corrigi-lo ou solucioná-
lo, caso seja possível. 

Encaminhar denúncia Segue para outra unidade. Início de outra atividade. 

Mediação e 
Juízo de 

admissibilidade 

Realizar a triagem 

Realiza análise prévia: delimita materialidade (fato 
supostamente irregular) e autoria (eventual autor do 
fato). Coleta informações da plausibilidade da notícia. 
Reclassifica como denúncia/representação ou como 
conflito e consulta o interesse das partes sobre 
audiência de mediação. 

É possível a 
mediação? 

Caso positivo, possui requisitos subjetivos e 
administrativos, passíveis de ações de prevenção e/ou 
solução por meio da mediação. 
Caso negativo, proceder investigação preliminar. 

Realizar 
procedimentos 
de Pré-mediação 

O mediador irá realizar as etapas da pré-mediação de 
acordo com o modelo e a técnica de mediação 
escolhidos. 

Realizar mediação 
Realiza a(s) audiência(s) de mediação: presenciais ou 
virtuais. 

Estabelecer acordo 
Instrumentaliza o acordo. Representa um conjunto de 
ações, modo de cumprimento, direcionadas para 
objetivo comum. 

Teve acordo? 

Caso positivo, encerra o processo de mediação para 
proceder com o acompanhamento do cumprimento dos 
termos do acordo. 
Caso negativo, cientificar a autoridade superior. 

Investigar 
preliminarmente 

Faz análise preliminar mais aprofundada. 
Trata-se de avaliar os critérios de juízo de 
admissibilidade. 

Gerar relatório 
propositivo 

Relatório final opinativo, oriundo do procedimento de 
exame. Como exemplo de resultado, poderá sugerir: 
A) medidas de cunho administrativo, gerencial, de 
caráter preventivo;  
B) apuração disciplinar, inclui ato de juízo de 
admissibilidade; ou apuração ética;  
C) encaminhamento psicossocial;  
D) solução que dependa de órgão de controle interno 
ou externo;  
E) celebração de TCA ou TAC. 

Tem admissibilidade? 
Caso positivo, segue relatório e/ou ato de juízo de 
admissibilidade para a autoridade superior. 
Caso negativo, responder à denúncia. 

Responder denúncia 
Resposta conclusiva ao cidadão. 
Arquiva por falta de objeto: denúncia ou representação 
inepta. Encerra a demanda. 

Cientificar a 
autoridade 
competente 

Será cientificado de irregularidade cometida por 
servidor ou da impossibilidade de proceder acordo na 
mediação. 
Inicia-se a contagem do prazo prescricional. 

Reitoria 

Apreciar denúncia 

O Dirigente Máximo é competente para dirigir e 
coordenar todas as atividades da UNIR. 
Trata-se de apreciar: denúncia, documentos gerados e 
relatório. 

Pode ser arquivado? 
Caso positivo, a autoridade decide pelo arquivamento. 
Caso negativo, a autoridade pondera o conteúdo e 
decide pelo(s) melhor(es) encaminhamento(s). 
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Etapa Atividade Detalhamento 

Arquivar 
Arquiva a denúncia/representação. Encerra-se a 
demanda. 

Encaminhar para o 
setor competente 

Encaminha para o setor competente. A 
denúncia/representação pode tramitar 
simultaneamente em várias instâncias, setores, 
órgãos, dentro do que as compete. 

Setores 
competentes 

Auditoria Interna 
Provem de forma independente e objetiva serviços de 
atestação e consultoria, a fim de adicionar valor e 
melhorar as operações da UNIR (UNIR, 2014) 

Comissão de Ética 

Apura transgressão ética imputada ao agente público 
ou ocorrida em setores competentes do órgão ou 
entidade federal. Formula Acordo de Conduta Pessoal 
e Profissional (ACPP), ato conciliatório. Pode realizar 
mediação (CEP, 2008). 
Funções: educativa, consultiva, preventiva, 
conciliatória e apuradora.  

CONSAD 

Integra a Câmara de Política de Pessoal e 
Modernização Administrativa (CPPMA), que possui 
competência para propor diretrizes, sobre política de 
pessoal e acerca de medidas de correção e 
modernização administrativa da instituição (UNIR, 
2000).  

CPPROD 

Executa o regime administrativo disciplinar, mediante 
procedimentos disciplinares: investigativos e punitivos. 
Formular Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 
ato conciliatório (CGU, 2019). 

DGP 

Promove políticas, programas, projetos e ações de 
capacitação e desenvolvimento, saúde, segurança do 
trabalho, qualidade de vida, provimento e 
movimentação de pessoal (UNIR, 2018).  

Ministério Público 

Incumbem ao Ministério Público as medidas 
necessárias para garantir o respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados pela Constituição Federal 
(BRASIL, 1993). 

Ouvidoria 

Compete promover a adoção da mediação e da 
conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade 
pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes 
(BRASIL, 2017). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O fluxograma fornece uma visão geral compreendendo as principais atividades. 

Esse panorama administrativo pode ser alterado, pois o mapeamento é uma 

ferramenta que orienta os gestores para a escolha da melhor estratégia e 

procedimentos, portanto requer ampliação e constante aperfeiçoamento, com essa 

flexibilidade, modificam-se os fluxos.  

Dessa forma, alguns pontos basilares são necessários para a concepção de 

um método que inclua a Câmara de Mediação e Juízo de Admissibilidade, como criar 

procedimentos que permitam a introdução do diálogo, da negociação e da mediação; 

promover estímulo para tansformar o sistema de valor da instituição; providenciar o 
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desenvolvimento das competências e dispor os recursos necessários. Em conjunto, 

sustentam a introdução da Câmara como um método que auxilia na redução dos 

custos e que pode alcançar o potencial de colaboração que se espera do conflito 

funcional construtivo.  

De modo geral, a instituição da Câmara fornece o apoio necessário ao setor 

disiplinar, pois promove a integração entre as unidades, inclui a investigação prévia, 

inclui a emissão do juízo de admissibilidade de forma técnica, cria um fluxo 

procedimental que reestrutura a gestão ao centralizar as atividades ligadas ao 

tratamento das denúncias, ao segregar as funções, e permitir a delegação de 

competências. Além disso, possibilita a prática da mediação, que comporta o diálogo 

e intervenções para transformar o conflito.  

Acresenta-se que essa nova metodologia de gerir os conflitos internos agrega 

a mediação como um novo mecanismo de resolução, alia-se também a prevenção, a 

maior compreensão sobre o conflito, contribui para reduzir o volume de abertura de 

procedimentos, evita o agravamento do conflito e o seu impacto negativo, gera 

equilíbrio entre as formas de conduzir e tratar as situações divergentes entre pessoas 

e grupos em vários níveis institucionais.  

A investigação prévia de modo sitematizado, incluída como uma atividade antes 

da remessa a apuração, promove benefícios como o direcionamento adequado para 

tratamento das demandas, seja ética, psicológica, social, administrativa ou disciplinar, 

permite obter elementos de suporte fático e evita instaurações de forma imediata. 

A emissão do ato de juízo de admissibilidade com apoio técnico e 

especializado, realizado pelos servidores atuantes na câmara, aprimora a observância 

dos princípios da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, da celeridade, da 

economia processual, da justa causa, da razoável duração do processo, entre outros 

relacionados ao direito administrativo disciplinar. Possibilita análise dos pressupostos 

processuais, evita procedimentos genéricos, evita excesso de instaurações e reduz 

os custos. Com isso, garante mais efetividade aos trabalhos realizados pelo setor 

disciplinar.  

A aplicação do fluxo procedimental proposto permite o controle do tempo 

decorrido entre o recebimento da demanda até sua finalização, permite identificar as 

denúncias inconsistentes, reduzir procedimentos desnecessários, direciona a 

demanda de modo assertivo, contribui para a redução de recursos financeiros e 

humanos, abarca medidas corretivas pela via administrativa, fechando um ciclo. 
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Essa estrutura pode se pautar nas tecnologias da informação e da 

comunicação, como o uso de videoconferência na execução das atividades e 

ampliação dos canais de participação do cidadão. Assim, o tratamento das denúncias, 

representações ou reclamações pode transcorrrer em tempo real ou de modo 

assíncrono. Com isso, reduz-se o custo médio processual, por exemplo, o custo de 

deslocamento da comissão sindicante e processante, reduz o tempo do processo, 

elimina custos desnecessários, garante, portanto, mais comodidade e economicidade.  

Contudo, fomenta-se por meio de práticas organizacionais, um ambiente de 

trabalho mais comprometido com a manutenção das relações e redução de custos, 

em que conflitos podem ser direcionados para um tratamento que proporcione 

também maior harmonia entre os interesses, dentro de uma estrutura possível, capaz 

de produzir benefícios para a instituição.  
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6 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA  

 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) também são responsáveis 

pelo poder-dever de apurar irregularidades funcionais, como um mecanismo regulador 

dentro da Administração Pública. No âmbito institucional, inserida em um cenário de 

limitação orçamentária, a presente pesquisa ofereceu uma contribuição teórica ao 

adicionar elementos à lacuna do tema gestão de conflitos pela ótica disciplinar 

aplicada às IFES. 

Contribuiu, do ponto de vista econômico, com o aperfeiçoamento do método de 

cálculo empregado às atividades disciplinares no Poder Judiciário e no Poder 

Executivo Federal, utilizado perante a análise econômica da aplicação do direito e das 

atividades correcionais. Assim, nesta pesquisa, inovou-se ao adotar o fator de 

repetição na fase de julgamento, além do mais os trabalhos anteriores não levaram 

em conta a mediana do tempo que o procedimento permanece com o julgador. 

A dimensão da quantidade e da qualidade dos conflitos era desconhecida 

internamente, assim como os custos inerentes. Nesse sentido, este estudo ofereceu 

uma contribuição relevante ao conhecimento dos custos dos conflitos pela seara 

disciplinar, além de oportunizar a discussão do desenvolvimento de uma prática de 

gestão de conflitos com uso da mediação, por meio de um sistema normativo 

instituído. 

Outrossim, possibilitou repensar a eficiência da atividade disciplinar 

desproporcional ao custo, notadamente em razão dos impactos no ambiente e nos 

indivíduos. Segue de suma importância mapear e conhecer cada conflito na busca da 

melhor estratégia de resolução em uma gestão integrada por variados setores que 

possuem competência para geri-lo.  

Assim, na perspectiva social, espera-se que a introdução do diálogo e a pré-

análise justa das ocorrências advindas das condutas díspares surta efeito quanto à 

economicidade e à eficiência, a fim de redirecionar os recursos orçamentários também 

para o desenvolvimento humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que a abordagem sobre 

os meios alternativos de resolução de conflitos está passando por uma mudança de 

olhar pelo meio normativo. A expectativa inicial era desobstruir a demanda excessiva 

no Poder Judiciário, estendendo-se, posteriormente, para a Administração Pública 

Indireta, contribuindo, assim, com a inclusão de novos mecanismos de resolução de 

conflitos, com racionalização e otimização dos procedimentos, incluindo aqueles 

inerentes ao regime disciplinar.  

O tema encontra espaço nas Instituições Federais de Ensino Superior, que 

procuram, dentro de cada realidade, reestruturar a maneira de trabalhar o conflito, por 

meio de ações internas, objetivando a prevenção e a resolução. Com isso, retiram do 

setor disciplinar o ponto de partida da análise da situação que se entende como 

irregular, ilícita, transgressora ou antiética, promovendo, dessa forma, a segregação 

das atividades.  

A forma de tratar o conflito como negativo e confundi-lo com conduta irregular 

é comum, mas estudos dos custos desse sistema corretivo e da mediação dentro do 

cenário de uma universidade federal são explorados de modo dissociado, por isso a 

importância do tema.  

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral propor a criação de uma 

câmara de mediação e juízo de admissibilidade, como uma alternativa à gestão de 

conflitos, a partir da perspectiva sobre os custos procedimentais e da taxonomia dos 

conflitos da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em apoio ao setor 

disciplinar. Para tanto, buscou-se ampliar a compreensão sobre o exercício do poder 

disciplinar e da gestão de conflitos com potencial de transformação trazido pela Teoria 

do Conflito.  

Inicialmente, foi preciso identificar os custos totais e os custos por fase 

procedimental para cada tipo de procedimento disciplinar instaurado entre 2013 e 

2016, a partir da mensuração das variáveis estabelecidas nas legislações, aliadas à 

literatura sobre custos com critérios objetivos, o que permitiu quantificar, de modo 

parcial e total, e identificar um valor elevado, suportado pela UNIR no quadriênio com 

o exercício da atividade disciplinar.  

Em um segundo momento, identificou-se os custos dos desperdícios 

provenientes dos procedimentos disciplinares, ao observar nos autos processuais a 
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ocorrência de falhas, com impacto direto sobre a efetividade do procedimento, 

configurando o desperdício sobre as variáveis calculadas na formação dos custos.  

Superados esses objetivos quantitativos, foram mapeados os tipos e as causas 

dos conflitos organizacionais. Inicialmente, a classificação foi definida como mediável 

e não mediável, por consistir em uma fase crucial pelos teóricos do conflito: o 

diagnóstico da situação de conflito ou a elaboração de um mapa que norteie as ações 

dos gestores, dos administrados e mediadores. Por outro lado, alguns conflitos não 

são mediáveis, por esse motivo a separação entre conflito e irregularidade foi 

essencial. Além disso, não cabe essa distinção a apenas um setor ou a poucas 

autoridades. Isso revela um número excessivo de processos e de falhas no juízo de 

admissibilidade, que culminam também nos desperdícios, considerando-se que foram 

identificados procedimentos sem os critérios mínimos para instauração.  

A análise sobre os custos procedimentais e da taxonomia dos conflitos 

demonstrou a realidade institucional e permitiu responder como o uso da técnica de 

mediação poderia auxiliar na gestão dos conflitos, tendo em vista que evidenciou os 

pontos que culminam em reflexos negativos tanto para a instituição quanto para os 

indivíduos que a compõem. Assim, a adoção da mediação poderia minimizar esses 

reflexos, devido à postura resolutiva e preventiva. Em contrapartida, fornecer apoio ao 

sistema processual disciplinar da UNIR, assegurando maior eficiência e eficácia.  

Com base nos resultados, foi possível propor a criação da câmara de mediação 

e juízo de admissibilidade, como uma ação voltada para a melhoria do ambiente de 

trabalho aliado aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da 

eficiência, da economia processual, da justa causa e, consequentemente, para o bom 

uso dos recursos públicos. Destinada a fornecer apoio às instâncias que possuem a 

competência de gerir os conflitos internos, bem como a instituir de um fluxo que inclua 

a investigação prévia e a emissão de juízo de admissibilidade de maneira técnica. 

Apresenta-se como uma estrutura possível de ser introduzida, que pode facilitar a 

condução das decisões.  

A análise partiu de documentos processuais disciplinares como a fonte principal 

de coleta de dados. O número excessivo de instaurações e a ausência de fluxo após 

o encerramento do julgamento, que permite o arquivamento no setor de origem da 

denúncia, dificultaram o acesso aos processos e atrasaram a composição da amostra. 

O critério utilizado para formar a amostra foi: processo encerrado e data da publicação 

da portaria de instauração da comissão processante entre 2013 e 2016.  
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Ressalta-se que algumas denúncias ou representações são anteriores ao 

período de referência pesquisado. A escolha desse quadriênio partiu do conhecimento 

prévio do tempo excessivo para a finalização dos procedimentos. As diretrizes para a 

coleta dos dados partiram da legislação pertinente ao assunto e da literatura sobre os 

elementos que compõem o tema. 

Diante da limitação de tempo, não foi possível elaborar um estudo mais 

detalhado sobre os motivos dos desperdícios ou a relação de causa e efeito dos 

conflitos. Assim como não foi possível estimar a população de processos 

administrativos disciplinares com rito sumário, considerando a ausência dessa 

classificação no teor da portaria de formação do colegiado.  

Além disso, observou-se, em alguns casos, a apresentação de atestados 

médicos, pelos acusados, logo após a recepção da notificação ou indiciamento do 

servidor, para depoimento ou defesa, porém o levantamento sobre a relação da 

licença médica com a acusação ou investigação requer um estudo complementar.  

Destaca-se, ainda, como limitação, a falta de integração entre as unidades 

responsáveis por gerir conflitos, fazendo com que a única unidade que contenha 

informações, de forma organizada, sobre a conduta dos servidores, mesmo que ligada 

à má conduta ou a transgressões penais, seja a Comissão Permanente de Processos 

Disciplinares, portanto a pesquisa concentrou-se nos pontos negativos do conflito.  

Sugere-se, para pesquisas futuras, o aperfeiçoamento dos cálculos de custos 

incluindo outras variáveis aos custos diretos e indiretos, e a realizar o cálculo também 

sobre os processos de rito sumário. Diante dos desperdícios gerados pelos 

procedimentos disciplinares, recomenda-se a decomposição dos elementos e o 

aprofundamento, incluindo a inobservância aos princípios ligados à Administração 

Pública Federal. Além da pesquisa sobre o impacto de um processo disciplinar sobre 

a saúde do servidor, mesmo na condição de mero investigado.  

A partir deste estudo, foi possível verificar alguns pontos que precisam de mais 

eficiência, para apontar o processo mediativo como ferramenta de gestão. Essa 

ferramenta, porém, não garante o comprometimento da instituição com o método. No 

entanto, foi possível confirmar que os custos precisam ser reduzidos e o conflito 

compreendido e conduzido fora do método processualista, quando possível. Este é 

um indicador de que a proposta apresentada se trata de um método racional que 

proporciona maior harmonia entre os interesses. 
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ANEXO A - Círculo de Conflito de Christopher W. Moore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moore (1998, p. 62-63) 
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ANEXO B - Tabela com valor da indenização de diárias nacionais aos servidores 
públicos federais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (BRASIL, 2009) 
Nota: Anexo I ao Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006.  
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APÊNDICE A - Características do Círculo de Conflito de Christopher W. Moore 

 
 

Tipos e 
causas, 

Moore (1998) 

Moore (2014) – Descrições, definições, fatores e contextos com foco nos 
divisores 

Conflitos de 
relaciona-
mentos são 
causados 
por:  

Descrição: são baseadas em relações passadas, atuais ou potenciais, em partes 
individuais com pessoas ou eventos, relacionados e não relacionados ao conflito 
atual. 
Fatores: 1) pensamentos – componente cognitivo, 2) sentimentos – componente 
fisiológico, 3) ações – componente comportamental. Emoções individuais ou de 
grupo são resultados da interação desses fatores.  

Emoções 
fortes  

 Negativas interações e histórias negativas passadas entre as partes: 
como, por exemplo, quando uma das partes aproveitou ou prejudicou a 
outra parte. 

 O conflito real pode estar sobre ideias diferentes, acrescida da forma como 
são avaliadas e criticadas – usando linguagem forte, humilhante e 
depreciativa – exacerba as diferenças entre as partes e aumenta as 
emoções. 

Percepções 
equivocadas 
ou 
estereótipos  

 Percepções, estereótipos ou preconceitos: como visões infundadas sobre 
as características de uma pessoa ou grupo. 

Comunicação 
inadequada ou 
deficiente  

 Falha de comunicação por parte de uma ou mais partes do relacionamento: 
como recusas de ouvir, interrupções ou rejeições imediatas das visões ou 
ideias de uma das partes; 

 Respostas inadequadas estereotipadas por gênero ou expectativas de 
relacionamento: como mulheres sendo constrangidas por expectativas, 
papéis e posições tradicionais em uma família ou organização. 

Comportamen-
to Negativo 
repetitivo  

 Comportamento atual de ataque, culpa ou acusação: como ameaças ou 
previsões de consequências terríveis se uma necessidade ou interesse 
não for atendida ou um comportamento ou ação não for alterado; 

 Irritante comportamento ou hábitos repetitivos: como levantar-se e andar 
de um lado para o outro ou sair repetidamente das conversas. 

Conflitos 
quanto aos 
dados são 
causados 
por:  

Descrição: inclui aspectos potenciais ou reais dos dados disponíveis ou usados 
pelas partes em disputa para formar opiniões, fazer julgamentos ou chegar a 
acordos que causem ou possam causar tensão entre elas. 

Falta de 
informação 

 Falta de informações: por exemplo, quando as partes que possuem 
documentos relevantes, como uma escritura ou título, não a trazem para 
uma reunião ou quando as pessoas com dados necessários não estão 
presentes.  

Informação 
errada 

 Apresentação intencional de desinformação: como quando os litigantes se 
encontram, criam rumores ou apresentam informações que não têm base 
em fatos. 

 Apresentação de dados de forma imprecisa. 
Pontos de 
vista 
diferentes 
sobre o que é 
importante 

 Apresentação de dados de forma incompreensível: por exemplo, quando 
os indivíduos não conseguem articular efetivamente seus pontos de vista 
ou defender seus interesses, ou quando apresentam documentos 
danificados, ilegíveis ou falsos.  

Interpretações 
diferente dos 
dados 

 Dificuldades pessoais das partes para entender os dados: como quando 
um ou mais disputantes se sentem sobrecarregados por informações 
técnicas, têm dificuldade em compreender informações escritas ou 
numéricas, são analfabetas ou têm capacidades mentais limitadas; ou 
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Tipos e 
causas, 

Moore (1998) 

Moore (2014) – Descrições, definições, fatores e contextos com foco nos 
divisores 

 Informações em excesso – como quando várias partes fazem longos 
discursos e apresentam grandes quantidades de dados sobre questões em 
disputa. 

Procedimentos 
de avaliação 
diferentes  

 Diferentes visões sobre como, quando e por quem os dados relevantes 
devem ser coletados: como por meio de visitas a autoridades locais ou 
visitas a locais, antes ou durante a mediação, ou por especialistas de 
confiança mútua ou outros terceiros; ou  

 Diferentes visões sobre como os dados devem ser analisados: como 
quando as partes em disputa mantêm visões diferentes sobre os padrões 
e critérios para o que constitui informação válida, quem deve ser envolvido 
na análise e quais procedimentos devem ser usados. 

Conflitos de 
interesse são 
causados 
por: 

Descrição: interesses são desejos, preocupações que as pessoas em disputa 
querem ter abordados e satisfeitos. 
Fatores: 1) substantivos; 2) processuais; e 3) psicológicos/relacionais, são três 
necessidades e interesses que compõem o Triangulo de Satisfação.  

Competição 
percebida ou 
real sobre 
interesses 
fundamentais 
(conteúdo) 

São as necessidades e/ou interesses substantivos: 
 Relaciona-se a resultados tangíveis ou benefícios que uma parte deseja 

ter satisfeito, receber ou ser trocado como resultado de negociações ou 
por outros meios de resolução de disputas. 

Interesses 
quanto aos 
procedimentos 

São as necessidades processuais e/ou interesses: 
 Referem-se às preferências das partes em relação ao processo pelo qual 

a resolução de problemas, negociações ou resolução de conflitos ocorre, 
e formas de acordos serem alcançados ou implementados.  

 Incluem o desejo de um processo eficiente, justo e oportuno; passos 
claramente compreensíveis; e uma oportunidade para todas as partes 
apresentarem seus pontos de vista. 

Interesses 
Psicológicos  

Necessidades e/ou interesses psicológicos/relacionais:  
 Dizem respeito a como os indivíduos ou grupos são tratados, tanto no 

processo de negociação quanto fora dele. Incluem como os participantes 
se sentem ou querem se sentir sobre si mesmos, sua contraparte e como 
os relacionamentos são valorizados e moldados por meio de negociações.  

 Incluem o desejo de um negociador individual de ser confiável, respeitado, 
ouvido e ter sentimentos e experiências reconhecidos. 

Conflitos 
estruturais 
são causados 
por: 

Descrição: pela organização, dinâmica e restrições impostas por construções 
intelectuais e fatores ou estruturas políticas, econômicas, sociais, físicas, 
geográficas ou temporais – externas às partes envolvidas em uma disputa. 
Também causados pela potencial falta de clareza, legalidade e exequibilidade das 
cláusulas contratuais.  
No contexto de disputas, comumente limitam, proíbem ou expandem as escolhas 
das partes, o alcance de ação ou possíveis resultados.  

Padrões 
destrutivos de 
comportamen-
to ou interação 

 Frequentemente, as pessoas afetadas por conflitos estruturais têm 
controle limitado ou nenhum controle sobre os fatores que as restringem. 

 Incluem fatores estruturais cognitivos, que consistem em estruturas e 
regras orais autoritárias ou escritas que as pessoas, governos, 
organizações, religiões e comunidades usam para definir relacionamentos 
apropriados entre os membros de uma sociedade e resultados aceitáveis 
e previsíveis para as interações. Exemplos são leis, regras, regulamentos 
ou descrições de procedimentos comumente aceitas, que podem ou não 
ser codificadas e registradas. Podem causar conflitos quando não são 
claras, contradizem-se mutuamente ou excluem membros de diversos 
grupos sociais ou determinam que sejam vistos ou tratados de maneira 
diferente.  

 A situação pode ser exacerbada quando existem estruturas conceituais 
múltiplas ou concorrentes, como leis concorrentes, diferentes religiões e 
práticas prescritas.  
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Tipos e 
causas, 

Moore (1998) 

Moore (2014) – Descrições, definições, fatores e contextos com foco nos 
divisores 

Controle, 
posse ou 
distribuição 
desigual de 
recursos 

Os recursos – em termos de tipos, quantidades, acesso das pessoas a eles e sua 
alocação – são, muitas vezes, fontes estruturais importantes de conflito. Algumas 
áreas onde podem existir diferenças de recursos incluem: 

 Controle de recursos – dinheiro, terra, propriedade, direitos minerais ou 
outros ativos valiosos; 

 A quantidade de dinheiro que as partes têm atualmente ou podem 
facilmente proteger; 

 A ocupação ou posse de terra, uma casa ou propriedade; 
 A capacidade de obter ou assegurar serviços ou desempenho desejados; 
 A capacidade de obter recursos desejados no futuro; 
 A capacidade de uma ou mais partes para obter recursos desejáveis por 

causa de sua associação ou conexão com partes mais poderosas; 
 Acesso e controle de meios físicos de coerção por meio de ações diretas 

não-violentas ou violentas de atores estatais ou não estatais; 
 Disponibilidade de recursos financeiros para buscar vários procedimentos 

para a resolução de queixas, como por meio de um processo judicial; 
 Quando as partes litigantes têm tipos, quantias, uso e acesso muito 

diferentes aos recursos, pode haver conflito estrutural. 

Poder e 
autoridade 
desiguais 

Estruturas, papéis e autoridades institucionais ou organizacionais também podem 
causar problemas estruturais e barreiras à resolução de disputas.  
O conflito estrutural geralmente produz e resulta em diferenças significativas de 
poder e influência entre partes em disputa, relações desiguais e, ocasionalmente, 
opressão ou danos mais sérios.  
Exemplos incluem: 

 Autoridades, mandatos, papéis e responsabilidades pouco claros dos 
funcionários e subordinados da organização; 

 Exercício desarrazoado de autoridade com poucas ou nenhumas 
restrições institucionais; 

 Regras rígidas e regulamentos e procedimentos extremamente difíceis 
para alterá-los; 

 Falta de regras e regulamentos claros ou contraditórios ou concorrentes; 
 Falta de instituições e procedimentos de resolução de disputas internos 

confiáveis, justos, transparentes, eficientes, oportunos, baratos e eficazes. 

Fatores 
geográficos, 
físicos ou 
ambientais 
que impeçam 
a cooperação 

Fatores físicos, geográficos ou de proximidade também podem causar problemas 
e conflitos. Alguns exemplos incluem: 

 Recursos contestáveis indivisíveis, como um objeto valioso ou herança, 
casa única ou parcela muito pequena de terra, que não pode ser facilmente 
dividida ou, se fosse, perderia sua utilidade ou valor para todos os 
interessados; 

 Disponibilidade e acesso a pontos escassos de água; 
 A distância física ou geográfica entre uma ou mais partes que os restringe 

ou os impede de trabalhar em conjunto para resolver uma disputa; 
 Proximidade de partes que causam tensões em suas interações; 
 Distâncias que os disputantes podem ter que viajar para utilizar os serviços 

do governo ou para acessar os tribunais. 

Pressões de 
Tempo 

O tempo também pode ser um fator estrutural que influencia a escalada ou 
resolução de conflitos. Exemplos de alguns possíveis impactos de tempo e tempo 
incluem: 

 Restrições de tempo ou flexibilidade para reuniões ou outros 
procedimentos que podem ser usados ou necessários para resolver 
disputas; 

 Muito pouco tempo ou tempo suficiente para reunir ou compartilhar 
informações necessárias para chegar a decisões informadas e sábias; 

 Restrições ou flexibilidade de tempo e tempo para ações judiciais; 
 Prazos muito curtos para tomadas de decisão eficazes; 
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Tipos e 
causas, 

Moore (1998) 

Moore (2014) – Descrições, definições, fatores e contextos com foco nos 
divisores 

 Prazos distantes ou inexistentes ou consequências por atraso ou não-
assentamento, de modo que não haja pressão sobre as partes para que 
resolvam suas diferenças; 

 Tempo de retirada ou contratação necessário para alcançar resoluções em 
potencial para desgastar a outra parte; 

 Cronograma de atividades anuais que influenciam os resultados de 
disputas – tempo de imposto, atividades agrícolas, férias anuais, 
migrações pastorais ou colheita de safras; 

 Tempo necessário para resolver disputas usando vários procedimentos – 
negociações, mediação, arbitragem, etc. 

Conflitos de 
Valor são 
causados 
por:  

Descrição: crenças, valores e atitudes são princípios, convicções ou estados de 
espírito em que as pessoas confiam e se apoiam para informar e guiar suas 
interações no mundo e entre si.  
Definições: 

 Um valor é um núcleo ideal central, princípio ou padrão mantido por um 
indivíduo, grupo, organização ou outra entidade. São geralmente 
considerados por aqueles que os consideram significativos, têm valor 
intrínseco e são dignos de um compromisso a fim de promove-lo ou 
defendê-lo.  

 Os valores ajudam as pessoas conduzirem suas vidas, pensamentos e 
ações, ajudando-as a definirem o que consideram importante e correto em 
termos de ideias, pensamentos, comportamentos, ações ou resultados. 

Critérios 
diferentes para 
avaliar ideias 
ou 
comportamen-
to 

 Uma parte pode ter uma crença ou valor que é muito diferente da de uma 
contraparte, sentir que suas visões são mutuamente exclusivas e exibir 
uma atitude que enfatize essas diferenças. Quando isso acontece, os 
pensamentos e ações de uma das partes podem ser a causa – ou, no 
mínimo, um fator contribuinte – para o conflito e tornar mais difícil a 
solução. 

 Uma atitude é uma perspectiva e maneira pela qual uma pessoa ou grupo 
expressa e transmite uma visão ou opinião ou avaliação de algo – outras 
pessoas, seus relacionamentos com elas, ideias, eventos, atividades, 
cursos de ação, comportamentos, objetos ou outras coisas de importância. 
As atitudes e a sua expressão pelas partes em disputa podem basear-se 
em crenças ou valores fortemente defendidos, ou preferências ou escolhas 
pessoais ou de grupo menos fundamentais. Podem ser positivos, 
negativos ou razoavelmente neutros, e comunicados de forma não-verbal, 
por meio de fala, escrita, comportamento ou ações. 

Objetivos 
exclusivos 
intrinsecamen-
te valiosos 

 Crenças, valores e atitudes, são comumente usados e aplicados como 
padrões e critérios para avaliar ou julgar seus próprios pontos de vista e 
ações e outros, e para avaliar a viabilidade e aceitação de várias 
abordagens e procedimentos usados para resolver um conflito e possíveis 
resultados que podem resultar deles. 

 Eles determinam se as pessoas e suas necessidades, interesses ou ações 
– ou as situações ou eventos que estão vivenciando – são boas-ruins, 
certas-erradas, morais-imorais, justas-injustas.  

Modos de 
vida, ideologia 
ou religião 
diferente  

 Uso de linguagem fortemente carregada de valor: por exemplo, 
argumentando com veemência sobre uma determinada opinião.  

 Expressão de emoções muito fortes – raiva, medo, frustração – muitas 
vezes além do que normalmente seria esperado em relação às questões 
atuais em discussão, pautadas em questões sobre modo de vida; 

 Da perspectiva do falante, fontes incontestáveis como os ancestrais, 
práticas tradicionais ou comuns, um compromisso “de ferro” que foi feito 
em um contrato, um reverenciado e respeitado líder, a Bíblia, Torá, 
Alcorão, constituição, lei nacional, lei internacional de direitos humanos e 
assim por diante. 

Fonte: Adaptado pela autora com base nas obras do autor Moore (1998, p. 62) e Moore (2014, p. 109-
163). 
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APÊNDICE B - Construção dos róis  

 

Item 1) Rol da frequência de participações em comissões por servidor  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 
6 6 6 6 6 9 9 9 10 11 11 13 14 38 63 79 83 84 

 
Item 2) Rol do tempo das sindicâncias acusatórias nas fases procedimentais 1 e 2  

2 24 32 32 38 40 41 42 50 99 125 153 160 180 
220 484 1107 

           

 
Item 3) Rol do tempo das sindicâncias acusatórias na fase 3  

5 15 24 26 35 40 45 81 116 126 156 171 178 219 
267 527 1250 

           

 
Item 4) Rol do tempo das sindicâncias investigativas nas fases procedimentais 1 e 2  

10 14 16 20 20 23 26 27 29 30 32 35 36 36 
42 44 45 46 47 49 51 52 55 56 57 57 57 58 
59 60 60 60 60 62 62 62 63 63 63 64 68 69 
70 70 72 73 74 76 80 83 83 90 90 92 93 94 
95 97 100 101 106 108 113 116 118 125 125 126 126 141 
144 148 153 160 161 161 162 162 167 169 170 176 177 182 
188 196 197 220 226 227 238 290 294 310 355 361 367 373 
418 426 454 494 566 612 678 734 734 743 958 1413 

 
Item 5) Rol do tempo das sindicâncias investigativas na fase 3  

1 3 5 7 7 10 11 19 20 21 22 27 27 28 
28 28 28 29 29 34 34 36 37 38 39 40 41 45 
46 47 51 53 54 54 55 59 59 59 60 61 63 67 
70 73 74 76 76 78 81 89 89 90 94 94 94 97 
98 98 101 101 107 108 108 116 119 123 124 125 126 130 
131 134 138 138 139 143 145 157 160 160 162 162 172 180 
182 188 192 192 195 201 219 239 246 275 300 322 328 361 
383 389 403 419 433 522 544 594 701 758 975 1034 

 
Item 6) Rol do tempo dos processos administrativos disciplinares nas fases procedimentais 1 
e 2 

8 11 21 25 26 31 33 34 38 52 57 57 69 71 
75 75 80 81 84 85 88 88 88 90 90 90 92 104 
104 105 108 112 114 119 119 120 122 123 129 133 146 155 
163 167 169 181 181 182 190 199 218 218 242 244 251 261 
272 287 299 304 344 390 391 392 397 399 441 463 485 486 
504 552 558 609 624 665 739 958 978 

 
Item 7) Rol do tempo dos processos administrativos disciplinares na fase 3  

6 6 6 7 10 18 20 30 34 37 39 39 40 41 
42 50 52 56 57 57 57 64 66 69 71 73 74 77 
78 78 79 89 96 99 108 108 111 111 117 120 124 125 



160 
   

 

125 129 129 133 134 145 153 154 156 173 175 179 187 187 
197 210 213 218 220 231 234 237 282 293 315 346 367 403 
404 423 486 763 763 896 905 1010 1084 
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APÊNDICE C - Levantamento dos tipos das irregularidades funcionais na UNIR 

 

Tipo Irregularidade Principal / Tipicidade Quantidade  
C

o
n

fl
it

o
 d

e 
D

ad
o

s
 

Alterar informação sob sua guarda 2  
 
 
 
 

41 

Conduta incompatível com a moralidade administrativa 6 

Inobservância ao dever de guardar sigilo sobre assunto 
da repartição 

3 

Inobservância das normas legais e regulamentares 11 

Inobservância do dever de exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo 

12 

Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento/processo ou execução de serviço 

5 

Violação ao dever de lealdade às instituições 2 

C
o

n
fl

it
o

 
E

s
tr

u
tu

ra
l Inobservância das normas legais e regulamentares 15  

21 

Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento/processo ou execução de serviço 

6 

C
o

n
fl

it
o

 d
e 

V
a

lo
r 

Inobservância do dever de exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo 

3 
 
 

9 Promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição 

4 

Violação ao dever de cumprir as ordens superiores, 
quando legais 

2 

C
o

n
fl

it
o

 
d

e
 

In
te

re
s

se
 

Inobservância das normas legais e regulamentares 4 

 
 

4 

C
o

n
fl

it
o

 d
e 

R
e

la
c

io
n

am
en

to
 Incontinência pública e conduta escandalosa na 

repartição 
2 

 
 

23 
Violação ao dever de tratar com urbanidade 20 

Promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição 

1 

C
o

n
fl

it
o

 n
ão

 m
e

d
iá

v
el

 

Abandono de cargo 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 

Acumulação ilegal de cargos, empregos ou de funções 
públicas 

20 

Descumprimento do dever de comunicar impedimentos 1 

Exercer atividade incompatível com exercício do 
cargo/função e horário de trabalho 

13 

Exploração sexual ou pornografia infantil 3 

Extravio de bem público / furto 14 

Extravio de documentos 1 

Inassiduidade habitual 3 

Incontinência pública e conduta escandalosa na 
repartição/pornografia 

1 

Inexecução contratual 3 

Inobservância ao dever de prestar contas 2 
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Tipo Irregularidade Principal / Tipicidade Quantidade  

Inobservância das normas legais e regulamentares 6 

Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
nacional 

7 

Ofensa física em serviço 1 

Pratica ato visando fim proibido em lei/regulamento 
diverso daquele previsto na regra de competência 

7 

Proceder de forma desidiosa 3 

Realizar despesa sem prévio empenho 5 

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício 

2 

Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da repartição 

1 

Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da função pública 

5 

Violação ao dever de zelar pela economia do material e 
conservação do patrimônio público 

3 

C
o

n
fl

it
o

 
In

e
xi

st
en

te
 Gestão de disciplinas 1  

 
5 

Localização de documentos 1 

Localização processual 1 

Solicitação de pagamento 1 

Recepção de documentos fora do prazo 1 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 
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APÊNDICE D - Proposta de Intervenção 

 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Administração Pública  

Título: A mediação como mecanismo de gestão de conflitos e apoio ao sistema 

processual disciplinar na Universidade Federal de Rondônia  

Data da defesa: 18/09/2019 

Unidade responsável pela intervenção: Reitoria  

 

1 RESUMO  

 

1.1 SÍNTESE DO PROBLEMA  

 

O presente relatório técnico tem como origem propor a criação de uma câmara 

de mediação e juízo de admissibilidade para a solução de conflitos 

intraorganizacionais, visando à mediação como mecanismo de gestão de conflitos e 

apoio ao sistema processual disciplinar na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). 

Aborda o exercício do regime disciplinar na UNIR e a possibilidade de adesão 

à mediação como forma de gerir seus conflitos organizacionais, a partir de uma 

perspectiva sobre os custos gerados e características dos conflitos apontados como 

sendo de cunho disciplinar nos autos processuais.  

A UNIR possui a natureza de organização social, fato que lhe confere uma 

ordem interna que estimula um ambiente de conflitos que envolve a comunidade 

acadêmica. Prioriza-se a resolução de conflitos internos por meio da prática do regime 

disciplinar, mesmo possuindo outras instâncias com competências para gerir essas 

situações. Dessa forma, as condutas de cunhos disciplinares, éticos, 

comportamentais ou psicossociais passam, inicialmente, pelo mesmo tratamento na 

via disciplinar, se enquadradas como infrações. 

É importante destacar que os conflitos que culminaram em processos de 

caráter disciplinar foram tratados neste estudo como foco principal, por serem uma 

fonte capaz de fornecer os dados primários para uma investigação sistematizada, 

mesmo que o ponto de partida seja uma perspectiva negativa do conflito, o qual resulta 

em irregularidade ou aparente falta funcional.  
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1.2 SÍNTESE DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A proposta de melhoria foi apresentada em duas partes: na primeira, fez-se um 

diagnóstico das causas com parâmetros estratégicos de intervenção situacional na 

UNIR, no processo de mediação, para cada tipo de conflito identificado; na segunda, 

por sua vez, apresentou-se o fluxo do serviço de mediação e juízo de admissibilidade, 

que inclui uma câmara para este fim, compreendendo as principais atividades.  

 

2 OBJETO DA PESQUISA  

 

Nesta seção será apresentado um breve resumo sobre a instituição investigada 

e parte de sua estrutura, incluindo a Comissão Permanente de Procedimentos 

Disciplinares. Tal contextualização se faz pertinente pela relação com o problema de 

pesquisa, a qual é significativa ao tomar a gestão de conflitos e o sistema processual 

disciplinar como objetos de estudo. 

 

2.1 INSTITUIÇÃO OBJETO DA PESQUISA  

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia consiste na instituição 

investigada, objeto de pesquisa para implantação deste produto técnico. Instituída 

pela Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, compõe o Sistema Federal de Ensino, com 

natureza de organização social, que requer interação pelas partes que compõem a 

comunidade acadêmica e o público externo. Possui grande amplitude estrutural e 

geográfica por compor oito campi localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Vilhena e Porto Velho, 

onde está também a sede administrativa, evidenciando a complexidade que recai 

sobre a gestão.  

A Universidade tem em sua estrutura hierárquica unidades com competências 

para gerir conflitos. Os órgãos que a realizam de maneira rotineira são a Reitoria,  

órgão executivo superior, que comporta em sua estrutura interna a Comissão 

Permanente de Procedimentos Disciplinar (CPPROD), a Auditoria Interna (AUDIN) e 

a Ouvidoria; o Conselho Superior de Administração (CONSAD), órgão da 

administração superior, que compreende a Câmara de Política de Pessoal e 

Modernização Administrativa (CPPMA); a Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), 
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subordinada à Pró-Reitoria de Administração (PRAD), que é órgão de apoio; também 

a Comissão de Ética da UNIR, órgão anômalo à estrutura, que também é vinculada à 

Comissão de Ética Pública da Presidência da República (UNIR, 2017b).  

A UNIR possui a estrutura necessária criada e implantada, tem competências 

dispostas na normativa interna, com influência sobre as estruturas cognitivas, 

comportamentais, capaz de limitar os modos de interações. Algumas instâncias não 

possuem atuação plena ou possuem atribuições limitadas para executar as finalidades 

voltadas para a melhoria do convívio e o desenvolvimento humano.   

Criada, portanto, com a missão de proporcionar a garantia da efetividade dos 

princípios que se vinculam ao regime disciplinar na apuração das irregularidades, atua 

dentro de um foco administrativo ao administrar as comissões. Também direcionada 

à pessoa humana do investigado ou acusado, ao nortear os processos. 

 

2.2 SETOR OBJETO DA PESQUISA 

 

Na UNIR, o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Civis da União é 

executado pela CPPROD e segue a mesma disciplina legal das outras IFES. As 

demandas recebidas na UNIR que envolvem irregularidades, transgressões e conflitos 

são recebidas e direcionadas, de modo geral, aos órgãos da administração superior, 

órgãos acadêmicos ou órgãos de apoio que recaem, por fim, no setor disciplinar, o 

qual centraliza, de pronto, quase a totalidade das representações formais, mesmo as 

que envolvem desvios éticos, disciplinares e comportamentais. 

A CPPROD é uma comissão permanente que atua como colegiado e administra 

as atividades das comissões processantes formadas para cada caso. Quando 

necessária essa constituição, são instituídas pela autoridade com competência para 

as instaurar: na UNIR, é regimentalmente função do dirigente máximo, o Reitor. 

O exercício da atividade disciplinar era realizado por servidores da Reitoria da 

UNIR, posteriormente, de modo mais estruturado, passou a ser realizado pela 

Assessoria da Reitoria da UNIR e, por fim, tornou-se responsabilidade da CPPROD, 

que foi instituída com essa designação por meio da Resolução n° 13/CONSUN, de 19 

de agosto de 2011.  

O processo administrativo disciplinar poderá ser instaurado no caso de falta 

funcional de servidor no exercício do cargo, para apurar responsabilidade. Nesse 

sentido, poderá abranger até a deliberação pelo Conselho de Departamento e o 
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CONSEA, no caso de docente, ou a Comissão Permanente de Pessoal Técnico-

Administrativo (CPPTA) e o CONSAD, no caso de servidor técnico-administrativo 

educacional (UNIR, 2017b). 

 

3 PÚBLICO-ALVO DA INICIATIVA: BENEFICIÁRIOS DAS MELHORIAS 

 

3.1  O CIDADÃO: PÚBLICO EXTERNO E COMUNIDADE ACADÊMICA  

 

A criação de uma câmara de mediação e juízo de admissibilidade no âmbito 

institucional acadêmico altera a estrutura organizacional e amplia a comunicação 

entre a administração e o cidadão, ao passo que consiste em uma nova forma de 

tratamento das demandas, com garantia de resposta após o registro de denúncias, 

representações e reclamações. Compreende-se como cidadão tanto o público externo 

à universidade quanto a comunidade acadêmica formada pelos discentes e servidores 

públicos integrantes da sociedade.   

 

3.2  A INSTITUIÇÃO 

 

A proposta se direciona à UNIR, beneficiária das melhorias, que, ao entrar no 

novo paradigma criado pelo Poder Público para resolução de conflitos organizacionais 

por meio de um tratamento mais humano e menos processualizado, pode reduzir 

custos e elevar sua eficiência. Além de atender o Estatuto dessa instituição, que em 

seu artigo 53 atribui aos membros da comunidade acadêmica a competência de 

contribuir para criar e manter “padrões éticos, autodisciplina, abertura, sadia 

convivência, mútuo respeito e colaboração, sensibilidade social e dedicação ao 

trabalho” (UNIR, 2017a).  

O desenho da proposta é institucional, por isso abrange as instâncias internas 

alinhadas aos objetivos governamentais de aumento da eficiência em detrimento dos 

custos, com melhoria no custo-benefício. Também inter-relaciona os mecanismos de 

cada unidade, sendo cada uma dentro da sua competência, de modo a integrar o 

sistema de controle interno exercido pela auditoria, o sistema de ética, o sistema de 

participação do cidadão, pela Ouvidoria, o sistema disciplinar, da CPPROD. Aliados 

aos setores responsáveis pela política de pessoal na UNIR e aos Conselhos 



167 
   

 

Superiores de Administração, competente para deliberar sobre melhorias na esfera 

administrativa.   

 

3.3  A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES  

 

O setor proposto exerceria uma influência direta e imediata sobre o setor 

disciplinar CPPROD. O levantamento dos dados sobre as ações deste setor, no 

período compreendido entre os anos 2013 e 2016, demonstrou a quantidade de 

atividades realizadas.   

Foram identificadas 331 instaurações de procedimentos disciplinares e 200 

publicações de portarias no boletim de serviço interno referente às atividades de 

recondução de comissões, de novas comissões para continuar os trabalhos, de 

prorrogação, de sobrestamentos, de exclusão e inclusão de membros. Assim, a 

estimativa de redução das instaurações com a inserção da Câmara proposta recairia 

sobre o setor disciplinar.  

Com isso, têm-se como público-alvo direto, inicialmente, os gestores da UNIR, 

posteriormente, seus servidores públicos e cidadãos em geral.  

 

4 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

4.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O cenário que envolve a gestão de conflitos organizacionais converge para os 

líderes que gastam tempo para gerir os conflitos e adequar a situação aos interesses 

institucionais e para as pessoas, servidores que ensejam ação institucional, a fim de 

garantir suas necessidades e interesses, fato que envolve elementos, que, unidos, 

podem ser construtivos, funcionais ou até mesmo contraproducentes.  

As condutas nas organizações de educação superior federais são tratadas, 

predominantemente, por um conjunto de normativas e princípios, os quais buscam, 

de forma direta ou indireta, delinear e limitar o comportamento do indivíduo.  

A administração pública exerce alguns poderes, entre eles o poder disciplinar, 

de natureza sancionatória, com critérios delimitados, contidos na legislação destinada 

ao funcionalismo federal. Na transição desse poder em ato. constituem-se os 
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processos disciplinares. Desse modo, também cabe à administração o controle da 

conduta, a apuração dos desvios e a aplicação de penalidades. 

A abordagem sobre os meios alternativos de resolução de conflitos passa por 

uma mudança de olhar pelo meio normativo. Nas últimas três décadas, o Estado 

aprovou medidas e normas que se ligam, em algum aspecto, ao comportamento dos 

seus servidores, incluindo o novo Código de Processo Civil (CPC) e a Lei de 

Mediação, em 2015, que fortalecem os meios consensuais de resolução de conflitos. 

Essas iniciativas convergem para o alcance da eficiência em um contexto de escassez 

de recursos públicos.   

Surge, com isso, a necessidade de conhecer a dimensão que o conflito possui 

no meio institucional e os custos gerados para tratar seus conflitos internos, 

prioritariamente pelo exercício do poder disciplinar. Disso, desdobra-se todo um 

aparato normativo que permite à universidade inovar na gestão das inter-relações 

humanas, fora do sistema processualista típico do regime disciplinar.  

As Instituições Federais de Ensino Superior, dentro de cada realidade, 

procuram reestruturar a maneira de trabalhar o conflito, por meio de ações internas, 

objetivando a prevenção e a resolução. Com isso, retira-se do setor disciplinar o ponto 

de partida da análise da situação que se entende como irregular, ilícita, transgressora 

ou antiética, promovendo, dessa forma, a segregação das atividades.  

Os efeitos dos processos disciplinares são destacados pela literatura por várias 

perspectivas. A partir da visão administrativa, têm ritos onerosos, reflexos negativos 

sobre a produtividade da atividade-fim da instituição, gera desconforto no ambiente 

organizacional e na saúde do servidor, com repercussão sobre a imagem do órgão 

(CGU, 2019). 

Outro olhar parte da emissão do juízo de admissibilidade, que evita acolhimento 

de denúncias inconsistentes, sem haver uma justa causa, as quais repercutem sobre 

a honra do servidor denunciado. A observação correta dos critérios fundamentais para 

admissibilidade impossibilita o uso do serviço público para formalizar um instrumento 

de vingança, por capricho ou motivo emocional (GUIMARÃES, 2006). 

O gerenciamento adequado reduz o desperdício de recursos financeiros e de 

tempo dos recursos humanos, evita o excesso de denúncias aleatórias que resulta de 

modo desnecessário na sobrecarga de procedimentos instaurados (DENYS, 2019). 

A forma de conduzir esse sistema processual, burocratizado e oneroso, motiva 

uma reforma interorganizacional, voltada para a decisão fundamentada mais eficiente 
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e econômica, unida a uma solução mediada acessível pelo ordenamento jurídico e 

normativo.  

A UNIR está incorporada na realidade do gerenciamento dos conflitos vinculado 

a um sistema punitivo, moroso, com reflexos negativos e de alto custo que, 

indubitavelmente, mescla conflito e irregularidade.  

Direciona as suas demandas formais para poucas unidades que não se 

associam para a tomada de decisões, culminando na apuração disciplinar. A UNIR, 

com isso, trabalha com os efeitos dos conflitos, não explora outros mecanismos de 

resolução permitidos pela legislação, trata as demandas inicialmente de modo 

descentralizado, sem integração entre as instâncias, além de, ao final, convergir a 

ação na administração superior e no setor disciplinar.  

 

4.2  RESULTADOS 

 

Para embasar a proposta, foi necessário o levantamento de dados da realidade 

da prática do regime disciplinar pela UNIR. A análise partiu de documentos 

processuais disciplinares, instaurados entre 2013 e 2016, como fonte principal de 

coleta de dados. Observou-se 331 procedimentos, com uma média de 82,75 

processos ao ano. Fato que evidencia um número excessivo de instaurações.  

Foram encerrados até março de 2019, 295 casos, demonstrando o tempo 

prologado para a finalização das demandas. Assim, amplia-se o entendimento da 

problemática, que mostra uma sobrecarga de trabalho sobre dois setores: Reitoria e 

CPPROD, administrados por uma equipe de poucos servidores. A estrutura precária 

da CPPROD acentua os efeitos negativos sobre as pessoas e sobre a instituição 

perante os custos gerados, que poderiam ser amenizados pela integração das outras 

instâncias e condução dos conflitos de maneira ordenada. 

A pesquisa caracterizou-se pela abordagem descritiva e quantitativa, com 

fontes bibliográfica e documental a partir de uma amostra aleatória de 206 

procedimentos, sendo 17 sindicâncias acusatórias (SA), 110 sindicâncias 

investigativas (SI) e 79 procedimentos administrativos disciplinares (PAD).  

Os resultados mostraram que cinco servidores compuseram o núcleo ativo 

dessas comissões; o tempo mediano utilizado na fase de inquérito foi de 50 dias (SA), 

93,5 dias (SI) e 133 dias (PAD). O tempo mediano utilizado pela autoridade julgadora 

foi de 116 dias (SA), 95,5 dias (SI) e 120 dias (PAD). Observou-se que os tempos 
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medianos para inquérito e julgamento superaram os prazos estipulados pela Lei 

8.112/1990. 

Sendo computado o custo na fase de inquérito administrativo no valor de R$ 

14.186,75 (SA), R$ 26.529,21 (SI) e R$ 37.736,74 (PAD). E, na fase de julgamento, 

de R$ 18.835,35 (SA), R$ 15.506,69 (SI) e R$ 19.484,84 (PAD). Atingindo o custo 

unitário por tipo de procedimento, no valor de R$ 33.019,10 (SA), R$ 42.035,90 (SI) e 

R$ 57.221,58 (PAD).  

Além disso, gerou-se custo com deslocamento dos membros da comissão para 

trabalhos fora da sede da UNIR, contabilizado em R$ 9.553,04. Contudo, emerge um 

custo total de R$ 9.715.331,56, incluindo a mobilização. Revelou-se um valor global 

elevado suportado pela UNIR e algumas características de ineficiência, principalmente 

quanto à extrapolação do tempo. 

A administração sustenta os custos procedimentais e ainda está sujeita à 

ocorrência de desperdícios. Foram identificados desperdícios ao observar nos autos 

processuais a ocorrência de nulidade por vício no aspecto formal, prescrição para 

punir e inobservância de critérios para emissão do ato de juízo de admissibilidade, 

que resultou em 60 procedimentos com falhas ou 29,12% de desperdício para 

administração pública, totalizando um valor de R$ 2.839.624,48.  

Ressalta-se, por outro lado, que 146 procedimentos (70,87%) que são a 

maioria, tiveram seus ritos respeitados e atos administrativos perfeitos. No entanto, o 

resultado demonstra que é imprescindível a investigação preliminar para emissão de 

um juízo de admissibilidade pautado principalmente nos Princípios da Legalidade, da 

Eficiência, da Razoabilidade e da Economicidade, a fim de evitar excesso de 

instaurações. 

Depreende-se, contudo, a necessidade de uma averiguação prévia e a 

investigação preliminar realizada de modo sistematizado, que emerge como um 

aspecto crítico que enseja solução. Assim, uma equipe ou setor que forneça esse 

auxílio pode dar suporte ao cumprimento das atribuições do setor disciplinar, dos 

membros do colegiado e da autoridade julgadora, tornando as decisões mais eficazes 

e até mesmo evitar lesão à dignidade da pessoa humana pela demora excessiva nas 

decisões. 

Além disso, foi necessário o mapeamento dos tipos e causas dos conflitos 

organizacionais. Emergindo como resultado que 98 dos casos tratados como falta 

disciplinar eram passíveis de aplicação da mediação. Registrou-se 41 casos de 



171 
   

 

conflitos de dados, 23 casos de conflitos de relacionamento, 21 casos de conflitos 

estruturais, 9 casos de conflitos de valor e 4 casos de conflitos de interesse. 

Despontaram 5 procedimentos genéricos, sem justa causa, e 103 com infrações 

analisadas como conflitos não mediáveis. Destes últimos, 27 casos poderiam ter sido 

sanados com averiguação prévia ou conduzidos de modo mais eficiente.  

No entanto, percebeu-se que cabe análise prévia e investigação preliminar que 

podem seguir para o diálogo com uso da mediação para transformar o conflito que 

possui o potencial de colaboração. Revelou-se que a aplicação dessas ações 

eliminaria procedimentos disciplinares com conteúdo de processos comuns de 

expediente e reduziria àqueles com conflitos mediáveis. Nesse caso, com base nos 

dados, haveria a redução de 50% (98 + 5 = 103) de abertura de procedimentos. Além 

da possibilidade da redução de até 13,11% das instaurações dos processos que 

envolvam conflitos não mediáveis. Apreendeu-se que 63,11% das instaurações 

poderiam ter sido evitadas. Assim, alguns processos não precisam passar por 

apurações, com rigor disciplinar. 

A análise sobre os custos procedimentais e da taxonomia dos conflitos 

demonstrou a realidade institucional e permitiu fundamentar o uso da técnica de 

mediação que poderia auxiliar na gestão dos conflitos, tendo em vista que se 

evidenciou os pontos que culminam em reflexos negativos tanto para a instituição 

quanto para os indivíduos que a compõem. Assim, a adoção da mediação poderia 

minimizar esses reflexos, devido à postura resolutiva e preventiva, em contrapartida 

fornecer apoio ao sistema processual disciplinar da UNIR, assegurando maior 

eficiência e eficácia.  

 

5 OBJETIVOS 

 

Propõe-se a criação de uma câmara de mediação e juízo de admissibilidade, 

como uma alternativa à gestão de conflitos, a partir da perspectiva sobre os custos 

procedimentais e da taxonomia dos conflitos da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, em apoio ao setor disciplinar. 

A exploração dos procedimentos disciplinares instaurados entre 2013 e 2016 

foi necessária para embasar a proposta. Assim, a análise pautou-se na identificação 

dos custos por fase procedimental e dos custos totais de cada tipo de procedimento 

disciplinar, na identificação dos custos dos desperdícios e no mapeamento dos tipos 
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e respectivas causas de conflitos organizacionais na UNIR. Dessa forma, obteve-se 

um diagnóstico da realidade investigada, para melhor direcionar a proposta de 

melhoria.  

De maneira ampla, essa iniciativa visa prevenir e resolver conflitos para 

matérias com potencial para solução negociada, por meio de práticas restaurativas. 

Com isso, objetiva-se tratar os conflitos pela prática da mediação e fornecer apoio ao 

setor disciplinar, a CPPROD. 

Com utilização da mediação, procura-se: 

 Promover o diálogo com resolução inclusiva e mais eficaz; 

 Aplicar um instrumento flexível que comporte e direcione para possíveis 

intervenções; 

 Reduzir a abertura de procedimentos disciplinares que envolvam apenas 

conflitos mediáveis; 

 Sair do binômio repressão-punição; 

 Incluir a prática preventiva. 

 

A Câmara pode auxiliar os trabalhos do setor disciplinar, com sua criação. 

Assim, projeta-se:  

 Evitar excesso de instaurações e sobrecarga de procedimentos 

desnecessários; 

 Promover melhor direcionamento no tratamento das demandas; 

 Reduzir desperdícios; 

 Possibilitar a promoção de melhorias por meio de medidas administrativas, 

após o encerramento da demanda, fechando um ciclo; 

 Elevar a eficiência e a efetividade; 

 Reduzir o uso de recursos financeiros e de pessoal; 

 Reduzir o tempo procedimental. 

 

6 ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Do diagnóstico apresentado, dentro de uma perspectiva qualitativa, 

despontaram algumas causas que compuseram um mapa da situação de conflito na 

UNIR, que podem nortear as ações dos gestores, dos administradores e mediadores. 
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De modo geral, é a falta de conhecimento sobre as características dos conflitos 

organizacionais que faz com que sejam tratados prioritariamente pelo meio disciplinar.  

Os conflitos encontrados na UNIR apresentaram as mesmas características 

apontadas pelo autor Moore (1998, 2014), cujas causas e resultados encontrados, 

para cada tipo: dados, relacionamento, estrutural, valor e interesse, constam a seguir: 

 Conflitos de dados são causados por falta de informação, erro na informação, 

pontos de vista diferentes sobre o que é importante, interpretações diferentes 

de dados, procedimentos de avaliação diferentes. Resulta na indisponibilidade 

dos dados, desinformação, perda de prazo, falhas na execução. Envolve 

fatores ligados à autenticidade, legalidade, coerência, razoabilidade. 

 Conflitos de relacionamento são causados por emoções fortes, percepções 

equivocadas ou estereótipos, comunicação inadequada ou deficiente, 

comportamento negativo-repetitivo. Resulta em rejeição às decisões 

superiores, intolerância, expressões de desvalor. Reporta-se aos princípios da 

moralidade e da impessoalidade. 

 Conflitos estruturais são causados por padrões destrutivos de comportamento 

ou interação; controle, posse ou distribuição desigual de recursos; poder e 

autoridade desiguais; fatores geográficos, físicos ou ambientais que impeçam 

a cooperação; e pressões do tempo. Resulta em tomada de decisão temerária, 

imprecisão no cumprimento das atividades, insegurança, impacto sobre as 

relações. Houve menção aos termos abuso de poder e assédio moral.  

 Conflitos de valor são causados por critérios diferentes para avaliar ideias ou 

comportamento; objetivo exclusivo intrinsecamente valiosos; modo de vida, 

ideologia ou religião diferente. Resulta em discussões, conduta defensiva, 

coercitiva. Reporta-se a conduta de omissão.  

 Conflitos de interesse são causados por competição percebida ou real sobre 

interesses fundamentais (substancial); interesses quanto aos procedimentos; 

interesses psicológicos. Envolve três fatores: Substancial, ligado ao poder e à 

autoridade; Procedimental, referente à eficiência e à qualificação; e 

Psicológico, relacionado ao desejo de equidade e à probidade. 
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Sem o conhecimento dos conflitos institucionais, os efeitos são o tratamento 

como infrações, o impacto na saúde do servidor, a contribuição para a elevação os 

custos, além do agravamento da situação conflitiva.  

Diante de uma visão quantitativa, sobre a execução do regime disciplinar, os 

principais problemas encontrados foram a falta de investigação prévia, a ausência de 

fluxo procedimental, a ausência de integração entre as unidades e a falta de mais 

apoio técnico e especializado. Assim, para cada um destes, advém de algumas 

causas que culminam em consequências negativas para a instituição investigada, 

pontuadas a seguir:  

 Falta de investigação prévia ou procedimento preliminar: foi causada por 

excesso de demandas (denuncismo), poucos servidores no setor disciplinar. 

Pode gerar como consequência a prescrição pelo tempo excessivo para 

finalizar as demandas, falhas no enquadramento do tipo de procedimento, 

tempo maior de servidor inocente investigado por processo disciplinar, abertura 

de processo sem justa causa, com conflito inexistente, sem transgressão.  

 Ausência de integração entre as unidades, causada por falha na comunicação 

entre as unidades, desconhecimento da gama de competências de outros 

setores ou dos principais canais de apoio, como o setor de ética, auditoria, 

ouvidoria e gestão de pessoas que fornece o apoio psicossocial. Fato que não 

permite firmar um fluxo procedimental. Como consequência, pode gerar 

retrabalho, pois as demandas são tratadas em vários setores sem que uma 

unidade se comunique com a outra, por outro lado, os setores que trabalham 

com gestão de conflitos não exercem suas funções de forma plena.   

 Falta de mais apoio técnico especializado, causada pela desestruturação do 

setor disciplinar, pela falta de pessoal. Como consequência, gera falha no juízo 

de admissibilidade, arquivamentos por falta de cabimento e elementos fáticos, 

entre outros, causa desperdício por anulações, revisões processuais na esfera 

administrativa e pode ocasionar reversão na esfera judicial, falha no 

enquadramento do tipo processual adequado na esfera disciplinar.  
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7 RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÃO 

 

As recomendações serão apresentadas em duas partes, que se iniciará pelo 

mapeamento dos conflitos e, posteriormente, pelo fluxo de serviços do setor de 

mediação.  

Demonstarada a necessidade de uma unidade de gestão de conflitos 

intraorganizacionais, foi proposta a criação de uma câmara de mediação e juízo de 

admissibilidade para solucionar conflitos, nos termos da Lei de Mediação, Lei n° 

13.140/2015, empregada no que couber, no âmbito da Administração Pública. 

Aplicada à modalidade de autocomposição nas relações que envolvem servidores 

públicos, em conformidade com a definição do artigo 148, da Lei n° 8.112/1990 e 

Regimento Geral da UNIR.  

A natureza da mediação, no contexto institucional, será extrajudicial em 

colaboração com o sistema disciplinar que exerce a justiça no âmbito interno ao aplicar 

o regime jurídico do direito administrativo disciplinar. Ressalta-se que o Código de 

Processo Civil, de 2015, no seu artigo 3º, § 2°, reforça a visão de que sempre que 

possível deve-se buscar a forma mais adequada para a solução do conflito, em 

oposição ao meio coercitivo como meio exclusivo. 

Moore (1998) apresenta, como parâmetro, um mapa de tipos e causas de 

conflitos, para auxiliar no processo de mediação nas relações de trabalho motivado 

por fatores de relação, de interesse, de dados, de estrutura e de valor. Indentifica 

possíveis intervenções, fornece um método de perspectiva qualitativa necessário para 

a efetividade de uma metodologia aplicada ao processo de mediação.  

Destacam-se as recomendações de estratégias de intervenções situacionais 

que podem ser aplicadas no processo de mediação na UNIR. Ressalta-se que serão 

apresentadas de acordo com o tipo de conflito, sem destacar a correspondência entre  

entre estratégias e causas, conforme segue:  

 

a) Intervenções para o Conflito de Dados na mediação:  

 

 Concordar sobre o método para reunir os dados, envolve o porquê da 

indisponibilidade dos dados. Requer medidas de divulgação de procedimentos 

e demais informações administrativas e acadêmicas. O agrupamento das 

informações deve ocorrer de modo formal; 
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 Usar especialistas como terceira parte para conseguir uma opinião externa ou 

romper impasses. Necessário know-how na área de conhecimento. Requer 

divulgação das decisões tomadas e padronização da metodologia de trabalho; 

 Conseguir acordo sobre que dados são importantes pela mudança de foco; 

 Desenvolver critérios comuns para avaliar os dados, com parâmetros objetivos 

e legítimos. 

 

b) Intervenções para o Conflito de Interesse na mediação:  

 

 Concentrar-se nos interesses, não nas posições de autoridade; 

 Buscar critérios objetivos nos procedimentos eleitorais; 

 Buscar maneiras de expandir opções ou recursos, reduzindo a competição. 

 

c) Intervenções para o Conflito estrutural na mediação:   

 

 Estabelecer um processo de tomada de decisão justo e mutuamente aceitável, 

eliminando a contradição entre as normas vigentes;  

 Substituir padrões de comportamento destrutivo. Busca-se reverter as 

divergências com normas claras e coesas; 

 Relocar a posse ou o controle dos recursos para um ajuste fundamentado na 

finalidade e no interesse público; 

 Definir claramente e mudar os papéis, a fim de evidenciar os limites;  

 Mudar os meios de influência utilizados pelas partes (menos coerção, mais 

persuasão); 

 Mudar o relacionamento físico e ambiental das partes. Buscar canais efetivos 

de comunicação entre as partes; 

 Modificar as pressões externas sobre as partes para resolver as disputas;  

 Mudar as pressões de tempo (mais ou menos tempo), para atingir um resultado 

válido. 

 

d) Intervenções para o Conflito de Valor na mediação:  
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 Evitar definir o problema em termos de crença; de valor e percepção dicotômica 

do que é certo ou errado, justo ou injusto; 

 Permitir que as partes concordem ou discordem dentro de cada perspectiva; 

 Criar esferas de influência em que domina um conjunto de valores, nas 

discussões que envolvam políticas acadêmicas ou administrativas. Busca-se 

superar as práticas tradicionais e fontes incontestáveis; 

 Buscar atingir um objetivo superior compartilhado por todas as partes, que 

vincule o bem comum no âmbito acadêmico e administrativo. 

 

e) Intervenções para o Conflito de Relacionamento na mediação:  

 

 Controlar a expressão das emoções por meio dos procedimentos, das regras 

básicas. Pode se associar aos deveres funcionais e éticos; e/ou 

 Promover a expressão das emoções, legitimando os sentimentos e 

promovendo um processamento dele, com foco na situação presente; 

 Esclarecer as percepções infundadas e construir a esfera de percepções 

positivas; 

 Melhorar a qualidade e a quantidade da comunicação e do comportamento; 

 Bloquear o comportamento negativo-repetitivo mudando a estrutura e as 

influências internas;  

 Estimular atitudes positivas de resolução de problemas, com foco na tarefa. 

 

O mapeamento fornece parâmetros estratégicos, os quais permitem sua 

utilização como ferramenta de apoio na condução da mediação, por meio de um 

mediador, oportunizando o diálogo e pode viabilizar ações corretivas. Torna a prática 

da solução de conflitos mais estruturada com potencial para ser mais célere, eficaz e 

econômica. 

Recomenda-se a atuação de uma terceira parte, intistuída administrativamente, 

com a função temporária de mediador, escolhida por critérios organizacionais com 

base no contexto enquadrado no mapa conceitual, para auxiliar as partes de modo 

limitado, não autoritário, a formalizarem um acordo de modo voluntário, capaz de 

desempenhar o processo de mediação com autoridade, influenciar o resultado e 

manter as relações.   
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A adesão a essa proposta requer uma interface com outros organismos 

instituídos detentores de atribuições diretas ou indiretas perante a gestão de conflitos, 

de modo organizado e integrado. Essa integração ocorre por meio de ações e 

decisões conjuntas, tendo em vista que o processo de mediação pode ensejar a 

participação de profissionais de variadas áreas, como psicólogos, enfermeiros, 

assistentes sociais, engenheiros do trabalho, ou demandar outras figuras externas ao 

conflito, como membros da Comissão de Ética, Ouvidor, Auditor e líderes em posição 

de autoridade.  

Estabelecer nova rotina procedimental e diagnóstico situacional definirão as 

prioridades, de forma a direcionar a demanda para dois principais procedimentos, que 

são: investigação preliminar, que pode, entre outras atribuições, emitir o ato de juízo 

de admissibilidade; ou realizar a mediação. Com isso, de modo articulado, conflitos e 

irregularidades são tratados de maneiras distintas.  

Para melhor compreeder a proposta de funcionamento desse setor, cria-se um 

fluxo com a notação BPMN, conforme White (2004), utilizando-se o software Bizagi 

Process Modeler®. O fluxo demonstrado na Figura 1, a seguir, permite visualizar o 

novo cenário proposto após a criação da Câmara e, no Quadro 1, logo a seguir, o 

respectivo detalhamento, para orientação do contexto diagramado.  
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Figura 1 - Fluxo do serviço de mediação e juízo de admissibilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 
 

Quadro 1 - Detalhamento da proposta do fluxo de mediação e juízo de admissibilidade 
Etapa Atividade Detalhamento 

Q
u

al
q

u
er

 
ci

d
ad

ão
 

Remeter  
demanda 

Cidadão: trata-se de pessoa física (cidadão/servidor) ou pessoa jurídica 
que busca atendimento. 
Envia a peça que registra a suposta irregularidade, para noticiar a 
instituição. 
Peça: representação, denúncia, solicitação ou manifestação. 

Q
u

al
q

u
er

 a
u

to
ri

da
de

 

Receber  
demanda 

Autoridade Setorial: recebe a demanda contra servidores. 
Verifica a situação e o conteúdo, diferencia e classifica o tipo de 
demanda. 

Cabe 
tratamento? 

Caso negativo, responder à demanda, ora classificada como solicitação 
ou manifestação, ao cidadão. 
Caso positivo, proceder encaminhamento da demanda quando 
classificada como denúncia ou representação. 

Responder 

Resposta conclusiva ao cidadão. Exemplo: 
A) Informar que não possui os elementos mínimos para averiguar/ 
apurar; 
B) Apuração em andamento, dizer como, onde e o que foi ou está 
sendo realizado para corrigi-lo ou solucioná-lo, caso seja possível. 

Encaminhar 
denúncia 

Segue para outra unidade. Início de outra atividade. 
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Etapa Atividade Detalhamento 

C
â

m
ar

a
 d

e 
M

e
di

aç
ã

o 
e 

Ju
íz

o 
de

 a
dm

is
si

b
ili

d
ad

e
 

Realizar a 
triagem 

Realiza análise prévia: delimita materialidade (fato supostamente 
irregular) e autoria (eventual autor do fato). Coleta informações da 
plausibilidade da notícia. 
Reclassifica como denúncia/representação ou como conflito e consulta 
o interesse das partes sobre audiência de mediação. 

É possível a 
mediação? 

Caso positivo, possui requisitos subjetivos e administrativos, passíveis 
de ações de prevenção e/ou solução por meio da mediação. 
Caso negativo, proceder investigação preliminar. 

Realizar 
procedimentos 
de Pré-
mediação 

O mediador irá realizar as etapas da pré-mediação de acordo com o 
modelo e a técnica de mediação escolhidos. 

Realizar 
mediação 

Realiza a(s) audiência(s) de mediação: presencial(is) ou virtual(is). 

Estabelecer 
acordo 

Instrumentaliza o acordo. Representa um conjunto de ações, modo de 
cumprimento direcionadas para objetivo comum. 

Teve acordo? 
Caso positivo, encerra o processo de mediação, para proceder com o 
acompanhamento do cumprimento dos termos do acordo. 
Caso negativo, cientificar a autoridade superior. 

Investigar 
preliminarmente 

Faz análise preliminar mais aprofundada. 
Trata-se de avaliar os critérios de juízo de admissibilidade. 

Gerar relatório 
propositivo 

Relatório final opinativo, oriundo do procedimento de exame. Como 
exemplo de resultado, poderá sugerir: 
A) medidas de cunho administrativo, gerencial, de caráter preventivo;  
B) apuração disciplinar, inclui ato de juízo de admissibilidade; ou 
apuração ética;  
C) encaminhamento psicossocial;  
D) solução que dependa de órgão de controle interno ou externo; 
E) celebração de TCA ou TAC. 

Tem admissibi-
lidade? 

Caso positivo, segue relatório e/ou ato de juízo de admissibilidade, para 
a autoridade superior. 
Caso negativo, responder à denúncia. 

Responder 
denúncia 

Resposta conclusiva ao cidadão. 
Arquiva por falta de objeto: denúncia ou representação inepta. Encerra a 
demanda. 

Cientificar a 
autoridade 
competente 

Será cientificado de irregularidade cometida por servidor ou da 
impossibilidade de proceder acordo na mediação. 
Inicia-se a contagem do prazo prescricional. 

R
e

ito
ria

 

Apreciar 
denúncia 

O Dirigente Máximo é competente para dirigir e coordenar todas as 
atividades da UNIR. 
Trata-se de apreciar: denúncia, documentos gerados e relatório. 

Pode ser 
arquivado? 

Caso positivo, a autoridade decide pelo arquivamento. 
Caso negativo, a autoridade pondera o conteúdo e decide pelo(s) 
melhor(es) encaminhamento(s). 

Arquivar Arquiva a denúncia/representação. Encerra-se a demanda. 
Encaminhar 
para o setor 
competente 

Encaminha para o setor competente. A denúncia/representação pode 
tramitar simultaneamente em várias instâncias, setores, órgãos, dentro 
do que as compete. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O fluxograma fornece uma visão geral compreendendo as principais atividades. 

Esse panorama administrativo pode ser alterado, pois o mapeamento é uma 

ferramenta que orienta os gestores para a escolha da melhor estratégia e 
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procedimentos, portanto requer ampliação e constante aperfeiçoamento. Com essa 

flexibilidade, modificam-se os fluxos.  

Dessa forma, alguns pontos basilares são necessários para a concepção de 

um método que inclua a câmara de mediação e juízo de admissibilidade, como criar 

procedimentos que permitam a introdução do diálogo, da negociação e da mediação; 

promover estímulo para transformar o sistema de valor da instituição; providenciar o 

desenvolvimento das competências e dispor os recursos necessários. Em conjunto, 

sustentam a introdução da câmara como um método que auxilia na redução dos 

custos e que pode alcançar o potencial de colaboração que se espera do conflito 

funcional construtivo.  

De modo geral, a instituição da câmara tem potencial para fornecer o apoio 

necessário ao setor disciplinar, pretende promover a integração entre as unidades, 

incluir a investigação prévia, incluir a emissão do juízo de admissibilidade de forma 

técnica, criar um fluxo procedimental, que resulta na reestruturação da gestão ao 

centralizar as atividades ligadas ao tratamento das denúncias, ao segregar as 

funções, e permitir a delegação de competências. Além disso, abrange a prática da 

mediação, que comporta o diálogo e intervenções, para transformar o conflito.  

Acresenta-se que essa nova metodologia de gerir os conflitos internos agrega 

a mediação como um novo mecanismo de resolução, alia-se também a prevenção, a 

maior compreensão sobre o conflito, contribui para reduzir o volume de abertura de 

procedimentos, evita o agravamento do conflito e o seu impacto negativo, contribui 

para o equilíbrio entre as formas de conduzir e tratar as situações divergentes entre 

pessoas e grupos em vários níveis institucionais.  

Sugere-se que esta estrutura seja pautada na utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação, como exemplo o uso de videoconferência na execução 

das atividades e ampliação dos canais de participação do cidadão. Assim, o 

tratamento das denúncias, representações ou reclamações pode corrrer em tempo 

real ou de modo assíncrono. Com isso, reduz-se o custo médio processual e o tempo 

do processo, eliminam-se custos desnecessários, garante-se mais comodidade e 

economicidade.  

Contudo, fomenta-se, por meio de práticas organizacionais, um ambiente de 

trabalho mais comprometido com a manutenção das relações e redução de custos, 

em que conflitos podem ser direcionados para um tratamento que proporcione 
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também maior harmonia entre os interesses, dentro de uma estrutura possível, capaz 

de produzir benefícios para a instituição.  
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