CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO N. 1/2020 – SECIN

1 Introdução
1.1

Contextualização

Trata-se de relatório de levantamento previsto no Plano Anual de Controle
Interno (Paci) de 2019 da Secretaria de Controle Interno (Secin), com o objetivo de
conhecer o processo de gestão da ética e integridade na Câmara dos Deputados.
1.2

Objetivo e escopo

O presente levantamento tem por objetivo conhecer as estruturas e processos
de gestão da ética existentes atualmente nesta Casa Legislativa e, mais especificamente,
os processos de recepção e tratamento de denúncias, em especial aqueles desenvolvidos
pela Ouvidoria Parlamentar e demais canais de entrada.
O escopo desta ação compreende o conhecimento do processo de gestão da
ética e integridade, mas não inclui as unidades de gestão da ética que tratam
exclusivamente da atuação parlamentar, tais como a Mesa Diretora, a Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar, a Corregedoria Parlamentar e a Procuradoria Parlamentar.
Como unidade componente da estrutura de gestão da ética, esta Secretaria já
abordou anteriormente o tema por meio de avaliações pontuais no âmbito de outras ações
de controle. Como exemplo, citam-se as ações “Gerenciar Processos Disciplinares”
(Relatório de Auditoria n. 2/2016 - Nuarh), “Acompanhamento das Publicações” (Relatório
de Inspeção n. 2/2013 - Coarh), “Acumulação lícita de cargos públicos” (Relatório de
Auditoria n. 2/2015 - Nuarh) e “Acumulação de cargos, empregos e Funções Públicas”
(Relatório de Auditoria n. 8/2009 - Coasp). Entretanto, esta é a primeira ação de controle
dedicada exclusivamente à gestão da ética e da integridade na Casa.
1.3

Metodologia

Conforme descrito no Estatuto de Controle Interno1 desta Secretaria, uma ação
de levantamento tem como objetivo: “[...] fornecer à Secin o conhecimento detalhado
acerca do funcionamento de uma área, órgão, processo de trabalho ou objeto passível de
futuras ações de controle [...]”, ou seja, é utilizada para reunir informações sobre a
organização e os processos da Casa, com a finalidade de aprimorar o planejamento dos
trabalhos da Secin.
A fim de reunir conhecimentos acerca do processo gerir ética e integridade,
foram utilizados os seguintes recursos metodológicos, estabelecidos no Roteiro de
Levantamento da Secin, aprovado pela Portaria Secin n. 1/2018: pesquisa exploratória de
dados, identificação de reguladores e realização de entrevistas semiestruturadas.
1

BRASIL. Câmara dos Deputados. Secretaria de Controle Interno. Estatuto de Controle Interno. Brasília,
2018, p. 17, 18. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/35419. Acesso em: 15 ago.
2019.
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A pesquisa exploratória foi realizada ainda na fase de planejamento deste
levantamento. Foram coletadas e analisadas informações disponíveis nos sítios da
Câmara dos Deputados (CD) na internet, bem como de outros órgãos dos três poderes,
especialmente do Senado Federal (Senado), do Tribunal de Contas da União (TCU), da
Presidência da República, da Controladoria-Geral da União (CGU), do Supremo Tribunal
Federal (STF), além de outras unidades do poder judiciário, do Ministério Público Federal
(MPF), e também da Câmara Legislativa do Distrito Federal e de algumas Assembleias
Legislativas estaduais.
Utilizou-se, como modelo, o Referencial de combate a fraude e corrupção:
aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública2 (Anexo A), doravante chamado
de Referencial, publicado pelo TCU, cuja estrutura de mecanismos, componentes e
práticas norteou a escolha das unidades da Casa que poderiam compor o “sistema de
ética e integridade” ideal ali apresentado.
Durante a pesquisa exploratória, foram identificados os reguladores aplicáveis
à matéria em estudo: legislação externa e interna sobre o tema; jurisprudência expedida
pelo TCU; e normas que criam e estabelecem as competências das unidades em análise,
bem como as atribuições previstas para os gestores de tais unidades, tanto na Câmara
como em outros órgãos da Administração Pública Federal.
As entrevistas, semiestruturadas a partir de questões presentes nos
documentos elaborados pelo TCU3 e pela CGU4, foram realizadas com os principais
gestores responsáveis pelas unidades identificadas e associadas à estrutura de
mecanismos e componentes disponível no Referencial do TCU. Foram entrevistados
representantes das seguintes unidades da Casa que compõem o processo de gestão da
ética: Secretaria da Transparência (Setran); Secretaria de Participação, Interação e
Mídias Digitais (Semid); Diretoria-Geral (DG); Comitê de Gestão do Relacionamento
(CGR); Centro de Documentação e Informação (Cedi); Secretaria de Controle Interno
(Secin); Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge); Diretoria de Recursos Humanos
(DRH); Departamento de Polícia Legislativa (Depol); Comissão Permanente de Disciplina
(Coped) e Assessoria-Técnica da Diretoria-Geral (Atec-DG).
Em relação ao processo específico de recepção e tratamento de denúncias,
além da própria Ouvidoria Parlamentar, foram entrevistados gestores da Central de
Comunicação Interativa–(CCI) (0800), que compõe a estrutura da Semid; da Secretaria da

2

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial de combate a fraude e corrupção: aplicável a órgãos e
entidades da Administração Pública. Brasília, 2018. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/bibliotecadigital/referencial-de-combate-a-fraude-e-corrupcao.htm. Acesso em 15 ago. 2019.
3

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Modelo para avaliação da gestão da ética na administração pública
federal. Apêndice II do Relatório de levantamento da gestão da ética na administração pública federal
(Processo TC 031.604/2016-1). Brasília, 2018. Disponível em:
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=31604&p2=2016&p3=1 Acesso em 20 ago. 2019.
4

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Guia de integridade pública - orientações para a administração
pública federal: direta, autárquica e fundacional. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/ptbr/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade. Acesso em 15
ago. 2019.
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Mulher (SecMulher); do Comitê Gestor Pró-Equidade da Câmara dos Deputados (PróEquidade); e da Secretaria-Executiva do Programa de Valorização do Servidor (Pró-Ser)5.
Este trabalho foi conduzido em conformidade com o Estatuto de controle
interno da Secin e com o Roteiro de levantamento6 da Secin e está alinhado com os
princípios fundamentais de auditorias do setor público das Normas internacionais para a
prática profissional de auditoria interna do Instituto de Auditores Internos (IIA)7.
2 Visão geral do objeto
2.1

Panorama geral

Os temas ética, integridade e transparência nas organizações têm despertado
atenção nas últimas décadas, com destaque recente na mídia em torno dos processos de
identificação e responsabilização de agentes públicos e privados em casos de fraude e
corrupção.
No âmbito da Administração Pública, a Corregedoria-Geral da União (CGU) e o
Tribunal de Contas da União (TCU) vêm fomentando a criação de estruturas para
fortalecer a cultura da ética nas instituições públicas, conforme será apresentado nos
capítulos 2.2.2 e 2.3.2, respectivamente
Nesse contexto, conforme apresentado na introdução do relatório prévio ao
Acórdão n. 581/2017 - TCU - Plenário (Anexo D), em 2013, o TCU firmou acordo com a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o objetivo
de realizar estudo internacional para identificar e disseminar boas práticas de governança
em políticas públicas.
Desse profundo levantamento efetuado pelo TCU sobre o tema, cabe destacar:
10. O resultado do trabalho foi de que, dentre os componentes dos processos de
controles internos, o “ambiente de controle” deve representar a integridade e os
valores éticos da organização, sendo que a auditoria interna tem papel central na
defesa da formalização de estruturas de controles internos e de gerenciamento de
riscos aplicadas tanto a controles financeiros quanto a códigos de conduta ética e
planos de prevenção de fraudes e corrupção. Sua avaliação, portanto, deverá
abranger, também, a gestão de riscos voltada para a ética e a integridade.
11. Na mesma linha, a posição da Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) é de que a ética organizacional deve ser
considerada, em maior ou menor profundidade no planejamento da auditoria, na
5

A quantidade de unidades envolvidas no levantamento foi uma limitação encontrada durante o trabalho. A
equipe vislumbrou que as competências e atribuições de outras unidades e gestores também poderiam
tangenciar alguma das práticas elencadas no Referencial do TCU, porém em situações muito pontuais, de
modo que incluir tais atores prejudicaria a observância do prazo. Sugere-se que futuros estudos permitam o
aprofundamento na avaliação dos riscos dessas outras unidades.
6

BRASIL. Câmara dos Deputados. Secretaria de Controle Interno. Roteiro de Levantamento. Brasília, 2018.
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-de-controleinterno/documentos. Acesso em: 15 ago. 2019.
7

THE IIA. Normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna. 2017. Disponível em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/livreto-ippf-vs-ippf-00000010-01102019105200.pdf.
Acesso em: ago. 2019.
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medida em que o aspecto ético é fator relevante dentro da avaliação de risco e do
ambiente de controle interno da organização.

Destaca-se, nos textos citados, a relevância do ambiente organizacional de
valorização de padrões éticos e de integridade, o que se relaciona diretamente com o
“ambiente de controle” no modelo elaborado por The Commitee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Comission (COSO), adotado como referência internacional
nas atividades de auditoria interna. Exemplos dessa relação entre o COSO e a gestão de
risco de fraude são apresentados no Referencial de combate a fraude e corrupção do
TCU (p. 118 do Anexo A).
2.1.1

Conceito de ética e integridade na Administração Pública

O relatório do processo TC 031.604/2016-1 (preparatório do Acórdão n.
581/2017 - TCU - Plenário), em seu capítulo 2 (p. 11 a 13 do Anexo D), é farto na
conceituação dos termos ética e integridade em relação aos órgãos públicos e seus
agentes:
48. O conceito de ética no serviço público está atrelado ao combate à fraude e
corrupção, à promoção da integridade e à tomada de decisões éticas, tanto para
salvaguardar a reputação da organização, quanto para promover o desempenho e
a efetividade da organização pública, considerando que o ambiente ético influencia
diretamente seu resultado.
49. Ética no serviço público, como uma dimensão da cultura gerencial, é sistema
formal que regula os comportamentos de todos os servidores no setor. A
promoção da ética presume adesão voluntária e convencimento dos servidores de
modo a provocar mudança cultural dentro de cada órgão/entidade e deve se
embasar nos níveis de eficácia da organização para atingir os objetivos
planejados, demonstrando que os resultados esperados serão alcançados.
[...]
51. Nos termos da Exposição de Motivos 37, de 18/8/2000, que estabeleceu o
Código de Conduta da Alta Administração, grande parte das questões éticas surge
na zona que separa o interesse público do privado, questões essas que não
configuram violação da norma legal, mas desvio de conduta ética. A garantia do
aperfeiçoamento da conduta ética do servidor público dependerá da gestão da
ética, com explicitação de regras claras de comportamento e do desenvolvimento
de uma estratégia específica para sua implementação.

O referido relatório também trata da gestão da ética na Administração Pública,
em seu capítulo 2.2:
52. Considerando que a administração pública desenvolve suas atividades por
meio de seus agentes, que são os responsáveis pelas decisões e execução das
ações governamentais, a gestão da ética torna-se imperativo na organização que
preza pelo interesse público e o atingimento dos objetivos das políticas públicas.
[...]
54. A gestão da ética também pressupõe a existência de uma “estrutura ética” na
organização, e o que influencia o sucesso dessa estrutura ética são o tom ético no
topo, os valores claramente definidos, o trabalho em equipe e em colaboração, a
alta moral, e as ações refletirem o planejamento (IIA and ISACA, 2016).

Ainda como contribuição do relatório do levantamento do TCU, tem-se o
capítulo 2.3 dedicado à gestão da integridade na Administração Pública:
58. Considerando que a sociedade está menos tolerante com a corrupção,
percebeu-se, no decorrer deste levantamento, a tendência na administração
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federal em enfocar na busca pela integridade, a qual possui sentido mais amplo
que ética. [...].
59. [...], a busca pela integridade relaciona-se com o aumento da transparência,
com a gestão adequada de recursos, com a adoção de mecanismos de punição
de agentes públicos por desvios e com o estreitamento do relacionamento do
Estado com a população, elementos que tem por objetivo proteger a administração
contra riscos de corrupção e garantir a adequada prestação de serviços à
sociedade.
60. [...], embora o conceito de gestão da integridade pareça novo na administração
pública brasileira, os elementos que o constituem já são aplicados há tempos:
código de ética e de conduta, ferramentas de controle interno, ouvidoria,
transparência e correição, gestão de pessoas, planejamento orçamentário, gestão
financeira, tecnologia da informação, normas de licitação e gestão documental.
Todos eles são instrumentos de prevenção da corrupção há muito normatizados e
implementados pelos vários órgãos da administração pública federal.
[...]
63. Em suma, as práticas dos componentes ‘gestão da ética e gestão da
integridade’ baseiam-se, principalmente, no exemplo dado pela alta administração,
no estabelecimento de códigos, estruturas, comunicação, treinamento, sanções e
monitoramento.

2.2
2.2.1

Referencial teórico
Referencial de combate a fraude e corrupção do Tribunal de Contas da
União

O Referencial de combate a fraude e corrupção: aplicável a órgãos e entidades
da administração pública, publicado pelo TCU em 2016 com nova edição em 2018, visa
compilar o conhecimento prático que vem sendo aplicado por organizações públicas e
privadas, dentro e fora do Brasil, no combate à fraude e à corrupção e disseminá-lo aos
gestores públicos de todas as esferas de governo. A experiência mostra que não há
medida única, ou desassociada da governança e da gestão, que seja capaz de resolver
esse problema. O combate à fraude e à corrupção faz-se no dia-a-dia, em diversas
frentes e por todos os membros da organização.
A despeito de o nome da publicação referir-se aos eventos de fraude e
corrupção, depreende-se de sua leitura, bem como das definições apresentadas
anteriormente, que o combate a tais eventos está inserido no conceito de ética pública e
na promoção da integridade. Assim, ao sugerir uma estrutura ampla de mecanismos, o
Referencial de combate a fraude e corrupção foi adotado neste levantamento como
paradigma para identificar os órgãos da Casa responsáveis por cada uma das práticas ali
descritas.
O Referencial está estruturado em cinco mecanismos: prevenção, detecção,
investigação, correção e monitoramento. A cada mecanismo foi associado um conjunto de
componentes que contribuem direta ou indiretamente para o alcance do seu objetivo. Por
sua vez, a cada componente foi associado um conjunto de práticas, as quais detalham as
atividades em nível mais operacional.
A figura 1 mostra os mecanismos que constituem a coluna dessa estrutura.
Para maior detalhamento dos componentes e respectivas práticas, indica-se a leitura do
Referencial (Anexo A).
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Figura 1 - Estrutura de Mecanismos e Componentes

Fonte: Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU (2018, p. 31)

6
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Prevenção
Figura 2 - Estrutura do Mecanismo Prevenção

Fonte: Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU (2018, p. 36)

A Prevenção, apresentada na figura 2, evita a ocorrência de fraude e corrupção
e, usualmente, é mais barata que medidas corretivas. O risco de fraude e corrupção deve
ser considerado já nas etapas iniciais de elaboração de políticas, programas, atividades
ou processos públicos, para que medidas preventivas sejam concebidas desde a origem.
Elas não só são mais eficientes na preservação do recurso público, como também
conferem efetividade ao benefício social que se pretenda alcançar com esses recursos. O
mecanismo da Prevenção é integrado por três componentes: “gestão da ética e
integridade”, “controles preventivos” e “transparência e accountability”.
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Detecção
Figura 3 - Estrutura do Mecanismo Detecção

Fonte: Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU (2018, p. 65)

A figura 3 demonstra as práticas do mecanismo Detecção, que consiste na
obtenção de informações suficientes que garantam uma investigação. Essas informações
podem resultar de controles estabelecidos, auditorias realizadas e fontes internas e
externas à organização. O objetivo primário da detecção é evidenciar irregularidades que
estejam ocorrendo ou já ocorreram. Além disso, a consciência de que mecanismos
detectivos estão em vigor é um forte fator de dissuasão de cometimento de
irregularidades, o que gera efeitos preventivos. O mecanismo de Detecção é integrado
por três componentes: “controles detectivos”, “canal de denúncias” e “auditoria interna”.
Investigação
Figura 4 - Estrutura do Mecanismo Investigação
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Fonte: Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU (2018, p. 80)

O mecanismo Investigação é apresentado na figura 4 e se refere à atividade
administrativa promovida pela própria organização, com o objetivo de buscar informações
relevantes para esclarecer um incidente específico de irregularidade. Seus componentes
são a “pré-investigação”, a “execução da investigação” e a “pós-investigação”. Desse
modo, não se trata de diligências realizadas pela polícia judiciária (polícia civil e polícia
federal) ou pelo Ministério Público.
Correção
Figura 5 - Estrutura do Mecanismo Correção

Fonte: Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU (2018, p. 93)

Mesmo com as práticas de prevenção e detecção implantadas, caso ocorram
irregularidades na organização, é imprescindível que medidas corretivas sejam tomadas.
Medidas que, além de promoverem a mitigação do dano e a devida sanção aos
responsáveis no caso concreto, emitam a mensagem para servidores, beneficiários de
programas, usuários de serviços públicos, fornecedores ou qualquer outra parte
interessada de que a organização não se omite perante as infrações.
Conforme mostrado na figura 5, o mecanismo de Correção está estruturado em
quatro componentes, sendo cada um localizado em uma esfera de correição: “ilícitos
éticos”, “ilícitos administrativos”, “ilícitos civis” e “ilícitos penais”. A sequência dos
componentes é dada pelo potencial de gravidade do ilícito e, consequentemente, da
gravidade da sanção. O termo “correção” desse mecanismo significa corrigir o problema,
mas não necessariamente aplicando medidas correcionais (que resultam em punição),
pois algumas práticas listadas não têm essa característica.
Monitoramento
Ao longo da execução de suas operações, os gestores responsáveis podem
observar que ajustes devem ser realizados nas práticas e nos controles internos, assim
como é necessária uma reavaliação geral e periódica de cada prática quanto à sua
eficiência e eficácia.
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Quando identificada uma falha na prática ou controle interno que possa ser
explorada por um fraudador ou corrupto, é importante que ela seja rapidamente sanada, o
que só é possível por meio de um “monitoramento contínuo” das atividades. Se o gestor
detiver competência para reajustá-los, deve fazê-lo de imediato; se não, deve encaminhar
o problema para quem a tenha. As deficiências relatadas devem ser consideradas no
âmbito da gestão de riscos, a fim de se verificar a necessidade de alguma alteração. O
propósito desse monitoramento é assegurar que as práticas e controles internos sejam
apropriados para as operações da organização e alcancem os objetivos para os quais
foram estabelecidos.
Um “monitoramento geral” também é importante, pois consiste na reavaliação
geral e periódica que deve considerar os resultados alcançados como um todo nas
atividades-fim da organização. Todo o arcabouço de práticas descritas no Referencial do
TCU e implantadas na organização deve ser monitorado periodicamente, o que inclui a
reavaliação de cada prática quanto à sua eficiência e eficácia e pode resultar no seu
reforço, abrandamento ou eliminação.
2.2.2

Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União

O Decreto n. 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública
Federal Direta, Autárquica e Fundacional) determinou que órgãos e entidades federais
instituam programas de integridade, alicerçados em quatro eixos: comprometimento e
apoio da alta administração; existência de unidade responsável pela implementação no
órgão ou na entidade; análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da
integridade; e monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade.
Em cumprimento ao art. 20-A do referido decreto, a Controladoria-Geral da
União (CGU) publicou a Portaria n. 57/2019, a qual estabelece os procedimentos para
estruturação, execução e monitoramento desses programas em órgãos e entidades do
Governo Federal e que deverão ser formalizados por meio de um Plano de Integridade,
composto de três fases.
Na primeira fase, constitui-se a Unidade de Gestão da Integridade (UGI); na
segunda, aprova-se no Plano de Integridade; e na terceira, executa-se e monitora-se o
Programa de Integridade, com base nas medidas definidas no plano aprovado8.
Com vistas a facilitar o processo para suas unidades auditadas, a CGU
elaborou, além do Guia de integridade pública - orientações para a administração pública
federal: direta, autárquica e fundacional (Anexo B), uma coleção de cartilhas guias e
manuais práticos9, como, por exemplo, o Guia prático das unidades de gestão de
integridade; o Guia prático de implementação de programa de integridade pública; e o
Guia prático de gestão de riscos para a integridade, dentre outros.

8

O Painel da Integridade Pública, disponibilizado para monitoramento do processo de implementação das
disposições previstas na Portaria CGU n. 57/2019, informa que 76% dos 186 órgãos e entidades de
preenchimento obrigatório já efetuaram a aprovação dos seus Planos de Integridade. Disponível em:
http://paineis.cgu.gov.br/integridadepublica/index.htm. Acesso em 20 mai. 2020.
9

Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/colecaoprograma-de-integridade. Acesso em 24 set. 2019.
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2.3
2.3.1

Referencial normativo
Normas federais

Além da consagração do princípio da moralidade no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988, outras normas federais aplicáveis à gestão da ética e promoção da
integridade foram publicadas desde então, merecendo destaque as seguintes:
● Lei n. 8.027/1990 (Código de Ética dos Servidores Públicos Civis da União,
Autarquias e Fundações Públicas);
● Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Federais);
● Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa);
● Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações);
● Lei n. 8.730/1993 (Lei da Declaração de Bens e Rendas);
● Lei n. 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo);
● Súmula Vinculante n. 13, de 2008, do Supremo Tribunal Federal (STF)10 - trata de
nepotismo;
● Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
● Lei n. 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses);
● Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que foi regulamentada pelo Decreto n.
8.420/2013;
● Lei n. 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário dos serviços públicos).
2.3.2

Acórdãos do Tribunal de Contas da União

O TCU, tendo assumido papel indutor nesse processo, já realizou diversas
ações de controle para conhecer e avaliar o ambiente de integridade na Administração
Pública, dentre as quais se destacam, nos últimos cinco anos:
a) levantamento do perfil de governança pública das organizações da
Administração Pública Federal (Acórdão TCU n. 1.273/2015 - Plenário11 Anexo C);
b) levantamento da gestão da ética na Administração Pública Federal
(Processo TC 031.604/2016-1 - Anexo D12 e Acórdão TCU n. 581/2017 Plenário13 - Anexo E);

10

Súmula Vinculante n. 13 STF
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
viola a Constituição Federal.
11

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/1273%252F2015/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520de
sc/0/%2520?uuid=284e86b0-5377-11ea-8861-d3a2ccdf9ff6. Acesso em 19 ago. 2019.
12
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=31604&p2=2016&p3=1. Acesso em 19 ago. 2019.
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c) auditoria-piloto para avaliar os sistemas de gestão da ética de quatro
organizações (Acórdão TCU n. 674/2018 - Plenário - Anexo F14);
d) auditoria para avaliar se os controles de prevenção e detecção
relacionados a fraude e a corrupção das instituições federais do Poder
Executivo estão compatíveis com seus poderes econômico e de
regulação (Acórdão TCU n. 2604/2018 - Plenário - Anexo G15);
e) fiscalização de orientação centralizada realizada para verificar se as
universidades e institutos federais possuem mecanismos que
contribuam para a boa governança e a gestão das aquisições públicas
(Acórdão TCU n. 2681/2018 - Plenário - Anexo H)16; e
f) levantamento de governança e gestão de pessoas na Administração
Pública Federal (Acórdão TCU n. 2.699/2018 - Plenário - Anexo I17), com
o respectivo relatório individual da autoavaliação referente à Câmara dos
Deputados (Anexo J), o qual evidencia a baixa maturidade desta Casa
em diversos índices avaliados pelo TCU, como o de capacidade em
gestão de pessoas, o de governança pública e o de governança e
gestão de pessoas18.
Pelo exposto, verifica-se que a Corte de Contas está cada vez mais
comprometida em fomentar o aprimoramento do ambiente de ética e integridade, por meio
de publicação doutrinária e do desenvolvimento e aplicação, em suas ações de controle,
de metodologias de avaliação do sistema de gestão desse ambiente na administração
pública.

13

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A581%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%25
2C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=aa2649e0-5370-11ea-be49-f3e306be0653.
Acesso em 19 ago. 2019.
14

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/674%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520des
c/0/%2520?uuid=284e86b0-5377-11ea-8861-d3a2ccdf9ff6. Acesso em 20 ago. 2019.
15

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/2604%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520de
sc/0/%2520?uuid=284e86b0-5377-11ea-8861-d3a2ccdf9ff6. Acesso em 20 ago. 2019.
16

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/2681%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520de
sc/0/%2520?uuid=284e86b0-5377-11ea-8861-d3a2ccdf9ff6. Acesso em 20 ago. 2019.
17

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/2699%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520de
sc/0/%2520?uuid=284e86b0-5377-11ea-8861-d3a2ccdf9ff6. Acesso em 20 ago. 2019.
18

Para maiores detalhes sobre a autoavalição da Câmara dos Deputados, vide Anexos I e J.
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2.4

Visão geral da gestão da ética na Administração Pública Federal

O relatório preparatório para o Acórdão n. 581/2017 - TCU - Plenário (Anexo D)
traz uma visão geral das estruturas, normativos e práticas identificados nos poderes da
República para a gestão da ética, tanto para servidores como para autoridades. Em
função da quantidade de órgãos e entidades existentes nos poderes Executivo e
Judiciário federais, tal levantamento não foi exaustivo.
A partir dessas informações, validadas e complementadas pelo acesso
atualizado aos sítios de internet dos órgãos ali citados, foram elaborados quadros-resumo
das estruturas existentes em cada poder, apresentados no Apêndice A.
Nos termos do art. 44 da CF/88, “[...] o Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal” e
também pelo Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar conforme o art. 7119 da Carta
Magna.
O Tribunal de Contas da União constitui-se no órgão máximo de controle
externo da União, cujo Referencial de combate a fraude e corrupção serve de paradigma
para este levantamento, conforme anteriormente mencionado. Pesquisa prospectiva das
informações disponíveis no sítio do TCU na rede mundial de computadores permitiu
identificar diversos órgãos, normas e práticas de gestão do sistema de ética e integridade
naquela Corte de Contas (Apêndice A-4). Cabe ressaltar que parte de sua estrutura já foi
objeto de avaliação pelo próprio Tribunal na auditoria-piloto que constituiu o Acórdão n.
674/2018 - Plenário (Anexo E).
Pela própria singularidade inerente a uma casa legislativa, o ordenamento
presente no Senado (Apêndice A-5) é o mais semelhante à estrutura encontrada nesta
Câmara dos Deputados. Avaliando-se as informações disponíveis no sítio do Senado
Federal, podem-se identificar várias unidades e normas componentes da estruturamodelo de ética e integridade do Referencial do TCU.
3 Câmara dos Deputados
Pesquisas exploratórias foram realizadas para identificar, no âmbito da
estrutura administrativa e também na legislação interna da Câmara dos Deputados, a
presença dos mecanismos, componentes e práticas que integram o sistema de ética e
integridade proposto no Referencial do TCU, cujo resultado é apresentado no Apêndice A6.
Também foram realizadas entrevistas com os gestores das unidades
identificadas na pesquisa anterior, a partir de questões semiestruturadas (Apêndice B),
adaptadas dos documentos elaborados pelo TCU20 e pela CGU21, e cujas informações
19

Constituição Federal
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União [...].
20

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Modelo para avaliação da gestão da ética na administração
pública federal. Apêndice II do Relatório de levantamento da gestão da ética na administração pública
federal (Processo TC 031.604/2016-1). Brasília, 2018. Disponível em:
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=31604&p2=2016&p3=1 Acesso em 20 ago. 2019.
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mais relevantes serão apresentadas nos quadros seguintes, ordenados em função de sua
associação aos mecanismos e componentes do Referencial do TCU.
Cabe esclarecer que as unidades que funcionam como canais de entrada para
denúncias serão tratadas no próximo capítulo.
Mecanismo – Prevenção
Quadro 1 - Componente - Gestão da Ética e Integridade
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- É necessário ser implacável diante de qualquer ilícito, não adotar
comportamento dúbio ou contemporizar.
- É preciso estimular comportamentos éticos pelo exemplo.
- Em determinadas situações, há certa contemporização por parte de
alguns servidores, que acabam sendo mais permissivos com pequenos
desvios, o que, ressaltou-se, não é a regra.
- A Casa ainda não adotou um sistema de compliance, sendo este talvez
um momento propício para essa evolução.
- A aprovação da Política de Recursos Humanos e o lançamento da
cartilha sobre violência no trabalho são ações que favorecem um
ambiente de ética e integridade.

DG

- A Casa já cogitou a possibilidade de implementação de um código de
ética para os servidores, no entanto alguns setores, como a própria
Diretoria-Geral, enfrentam problemas de carência de recursos para novas
demandas.
- É necessário reforçar na Casa o que se espera dos gestores em termos
de ética e integridade, o que poderia ocorrer por meio de eventos,
seminários e debates.
- A Casa somente pode ampliar a divulgação de um canal de denúncias
ou criar algum outro meio se tiver condições de dar seguimento às
demandas.
- Há atualmente uma grande demora na conclusão de processos
administrativos disciplinares, o que gera certa sensação de impunidade.
- Não há necessidade de uma política de prevenção de conflitos de
interesse ou quarentena para a ocupação de determinadas funções na
Câmara dos Deputados, uma vez que a Casa não trabalha com
informações bancárias sigilosas ou outros dados sensíveis a ponto de
ensejarem o afastamento de outras atividades.
- A postura dos diretores transmite muita seriedade e probidade,
independentemente da existência de um código de ética.

Aproge

21

- Como os servidores efetivos permanecem por muito tempo na Casa, já
que poucos migram para outros órgãos ou pedem exoneração, há certa
coerção contra desvios.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Guia de integridade pública - orientações para a administração
pública federal: direta, autárquica e fundacional. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/ptbr/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade. Acesso em 15
ago. 2019.
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- A implementação de um código de ética pela Casa foi muito debatida no
âmbito do Comitê de Gestão Estratégica (CGE), por ocasião da resposta
ao questionário de governança do TCU (iGov), no entanto nenhuma
iniciativa foi levada adiante.
- É importante que a Casa tenha um código de ética que leve em conta os
diversos públicos com que os colaboradores lidam e também que os
servidores precisam saber quais os limites das interações com esses
públicos.
- Os Escritórios de Gestão Estratégica estão em fase de adaptação às
atribuições previstas na Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos
(MCGR); contudo, há um problema de rotatividade nesses setores, visto
que os servidores que lá trabalham costumam ser muito preparados e, por
isso, são convidados a assumirem funções mais altas em outros setores
na Casa.
- Há alguns problemas referentes ao registro da frequência que, inclusive,
impactaram negativamente na Pesquisa de Clima Organizacional, ante a
DRH
percepção negativa adotada por boa parte dos servidores quanto a sua
correta utilização.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 2 - Componente - Controles Preventivos
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- O princípio da segregação de funções críticas é observado na Câmara,
já que há várias práticas consolidadas e é muito difícil que uma única
pessoa tenha controle de todo um processo de trabalho.

DG

- A divulgação das punições como meio de coibir desvios não é
institucionalizada, mas os servidores acabam sabendo, em conversas,
dos casos ocorridos.
- Há diversas políticas ou planos de ação que combatem a possibilidade
de fraude e corrupção, ainda que não estruturados.
- A Casa desenvolveu sistemas informatizados que possuem requisitos de
rastreabilidade, o que já possibilitou, inclusive, a detecção de casos de
fraude.
- A estrutura organizacional da Casa prevê a segregação de funções e
atribuições, mas é muito antiga e burocrática e, com as atualizações que
ocorreram desde então, ficou menos sistemática.
- A partir da definição dos processos críticos da Casa (gerir a
movimentação parlamentar, realizar reuniões de Comissão e realizar
sessão plenária), é possível entender quais riscos precisam ser
identificados.

Aproge

- A identificação e o mapeamento de processos passaram a ser mais
valorizados a partir de 2009.
- A partir de 2017, a identificação e o mapeamento dos processos
passaram a serem feitos por demanda.
- Com a necessidade imposta de se entregar informações à consultoria
externa que realizou estudos para a reforma administrativa da Casa, foi
vencida a etapa de identificação de processos, de insumos e de produtos,
o que é mais perene que o fluxo do processo em si.
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- A Aproge auxiliou alguns departamentos da Casa a identificar seus
riscos críticos, mas a sua equipe é muito reduzida para lidar com tantos
assuntos.
- Não obstante tenha sido estruturada uma área com serviços de
avaliação da gestão e monitoramento dos riscos, deveria a Aproge se
concentrar nos riscos estratégicos mais relevantes para a Casa,
incumbindo à área gestora o monitoramento dos riscos operacionais.
- No treinamento anual elaborado pelo Departamento de Polícia (Depol)
para os vigilantes, incluiu-se um módulo de cidadania organizacional com
o objetivo de abordar aspectos de integridade física e psíquica.
- Há a intenção de estender o mencionado módulo para todos os gestores
da Casa, em parceria com o Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento (Cefor), no entanto ainda não se sabe em que tipo de
treinamento tal ação ocorrerá.
- Houve o lançamento da Cartilha de Violência no Trabalho, que esclarece
dúvidas sobre situações de assédio moral e sexual e orienta os
colaboradores da Casa sobre como agir naquelas situações.
- Os Secretários Parlamentares (SPs) e Cargos de Natureza Especial
(CNEs) assinam um termo de desimpedimento ao tomarem posse,
chamado de “Declaração de aptidão legal para a posse em cargo em
comissão”, bem como de uma declaração de que sua nomeação não
incorre na prática de nepotismo.
- O Departamento de Pessoal (Depes) consulta o site do TCU, no
momento do recebimento dos documentos para nomeação, a fim de
verificar os inabilitados para exercício de cargo em comissão.

DRH

- Nas indicações de SPs e CNEs, também é feita uma pesquisa sobre a
existência de ações penais, por amostragem, dependendo da demanda
diária e, em casos de dúvidas, consulta-se à Assessoria Jurídica acerca
da legalidade da posse.
- Após a posse, uma vez por mês, é feita uma busca no site do TCU e da
CGU de todos os SPs e ocupantes de CNEs ativos para verificação de
ocorrências.
- No caso de servidor impedido de retornar ao serviço público por força de
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) desta Casa, há lançamento da
proibição no sistema de forma a obstar a posse.
- As condenações criminais que impedem investidura em cargo público
são registradas em sistema sempre que comunicadas a esta Casa pelo
Poder Judiciário.
- Na Câmara a ideia da “Ficha Limpa” não foi adotada e não é efetuada
uma pesquisa prévia sistematizada sobre os antecedentes para a
contratação de SPs ou CNEs.
- O processo de seleção para funções e cargos de direção somente é feito
quando o órgão interessado solicita, mas há dúvidas acerca da relação
custo-benefício da realização dessa forma de seleção no âmbito da Casa.
- A Casa possui o Programa de Educação Continuada voltado para
gestores e seus substitutos (PEC Gestão), em consonância com a Política
de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho (PSSQVT).
- O PEC Gestão não tem a intenção de preparar um servidor para
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substituir outro, mas sim de capacitar uma gama de servidores para
assumir as atribuições de chefia, caso necessário.
- Toda vez que um ocupante de cargo em comissão é exonerado, ele
recebe um e-mail com informações e instruções, dentre as quais a
necessidade de devolver livros, crachás e chaves.
- Não há uma integração de sistema entre os setores que demandam
devoluções de livros, crachás e chaves e o Depes, para que essas
pendências sejam acusadas em eventual retorno do exonerado.
- No caso de desligamento de servidores efetivos, é verificada a
existência de carga patrimonial no nome do servidor e, em caso positivo,
é providenciada a transferência patrimonial para o nome de outro servidor.
- No que tange aos sistemas informatizados da Casa utilizados
especificamente por determinadas áreas, e mesmo para o Sistema
Integrado de Gestão de Pessoal (Sigesp), as senhas expiram
automaticamente quando da mudança de lotação dos usuários.
- Servidores exonerados permanecem com acesso à Extranet até o final
do mês de abril do ano subsequente à exoneração, a fim de obterem as
informações necessárias para a declaração do imposto de renda.
- Quanto ao crachá, não há cobrança de sua devolução quando da
exoneração do colaborador, mas o layout dos crachás de Secretários
Parlamentares e Cargos de Natureza Especial é alterado nas mudanças
de legislatura.
- Os Deputados podem indicar até três pessoas sem vínculo com a
Câmara dos Deputados para receberem crachás de acesso e os crachás
também são concedidos a assessores parlamentares de outros órgãos,
bem como vendedores ambulantes.
- O acesso aos estacionamentos da Câmara dos Deputados, em especial
os do Cefor e do Anexo IV, são liberados com a simples apresentação do
crachá (ainda que a credencial não esteja visível no veículo), o que,
dentre outros problemas, impossibilita que o proprietário do veículo seja
encontrado em caso de necessidade.
- Os parlamentares, ao tomarem posse, devem assinar uma declaração
de que não incorrem nas proibições previstas no Art. 54 da Constituição
Federal, além de uma Autorização de Acesso ao Imposto de Renda – os
documentos devem ser renovados em caso de nova legislatura ou de
desligamento do parlamentar com posterior reassunção ao mandato.
- O sistema Sigesp, do Departamento de Pessoal, possui funcionalidades
para identificar eventuais pendências deixadas por ex-deputados, de
modo que seja efetuada a cobrança administrativa, ou ainda de forma que
eventuais valores devidos sejam cobrados em caso de nova posse no
mandato.
- A Coordenação de Inativos e Pensionistas (COIPE) apresentou as
seguintes providências e controles em sua alçada:
● preenchimento de declaração de acumulação ou não de benefícios
previdenciários pelo servidor que vai aposentar e futuros; pensionistas
(CF);
● preenchimento de certificado de regularidade patrimonial quando
da aposentadoria;
● exigência de declaração bancária onde conste que é titular de
conta corrente individual;
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● complementação da declaração de bens e rendas quando da
aposentadoria;
● solicitação das certidões originais (quando processos iniciaram
pelo eDoc), para evitar o uso em duplicidade;
● reavaliação médica periódica de aposentados e pensionistas que
possuem o benefício, ou qualquer outro, em razão de ser portador de
invalidez, deficiência ou doença especificada em lei;
● reavaliação médica periódica para a manutenção de dependentes
portadores de invalidez, para fins de dedução do Imposto de Renda na
Fonte, utilização do Pró-Saúde e atendimento no Demed;
● análise minuciosa dos assentamentos funcionais com os dados
cadastrados no SigespCD, quando da instrução do pedido de
aposentadoria, para evitar o cômputo indevido de tempo de
contribuição, bem como o pagamento indevido de vantagens e
indenização de licença prêmio e férias;
● conferência, cadastramento e/ou atualização no SigespCD dos
dados relativos às averbações de tempos de contribuição,
afastamentos e concessão/gozo de licença prêmio das aposentadorias
mais antigas, cujos dados ainda não constem no sistema;
● recadastramento anual, em que se solicita atualização cadastral
(prova de vida), exercício e/ou percepção de outros benefícios
previdenciários ou atividade remunerada;
● exigência de certidão de nascimento atualizada (filhas maiores
solteiras);
● exigência de certidão de curatela atualizada para os interditados
judicialmente;
● exigência de procuração específica quando efetuado por terceiros;
● consulta mensal ao Sistema de óbitos (Sisobi) com a consequente
suspensão do pagamento ou pedido de reversão do pagamento,
quando for o caso, às instituições bancárias;
● encaminhamento ao Depol de suspeitas de fraudes em pensões,
averiguado no atendimento presencial (comportamento suspeito),
consulta às redes sociais e/ou denúncias formais.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 3 - Componente - Transparência e Accountability
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- A Setran carece de incremento no suporte de tecnologia da informação
(TI), especialmente de sistemas, além de lidar com a escassez de
recursos humanos disponíveis na Casa para tratar dessa temática.
- Ela não criou qualquer página na internet ou rede social própria. Há
apenas o espaço padrão no sítio da Câmara na intranet, com informações
de atribuições, contatos e estrutura.
Secretaria de
Transparência

- A Câmara dos Deputados fornece a todos, proativamente, as
informações que constam da transparência ativa, sem necessidade de
identificação, que é requerida tão somente para a transparência passiva,
modalidade na qual o interessado é quem solicita a informação.
- A Casa disponibiliza dados em formato aberto à sociedade, cuja
publicação é de responsabilidade da Diretoria de Inovação e Tecnologia
da Informação (Ditec), por meio da Coordenação de Soluções Digitais
para Comunicação Interna e Transparência à Sociedade (Socit).
- Atualmente mais de 99% do total das demandas que chegam via LAI
são respondidas, sendo aproximadamente 94% no mesmo dia.
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- Para fins de acompanhamento, o Centro de Documentação e
Informação (Cedi) envia, semanalmente, planilhas com informações sobre
os processos oriundos da LAI.
- Após a implantação do controle semanal, o número de processos sem
atendimento imediato caiu de 30 para 3.
- Normalmente, as informações que não são fornecidas rapidamente
referem-se a dados ou muito sensíveis ou que precisam ser consolidados,
necessitando de mais tempo para análise.
- Diversas informações gerenciais relevantes deixam de ser obtidas, uma
vez que a Setran não possui perfil de acesso ao Sistema Eletrônico de
Gerenciamento de Mensagens (Prisma), o que se intenciona corrigir com
a contratação de um novo sistema, previsto para o segundo semestre de
2020.
- O foco atual de atuação é na promoção e fomento da cultura de
transparência, o que é feito em grande parte com o público externo.
- A Setran atua em parceria com instituições públicas fora de Brasília, cuja
ideia é, além de mostrar o que a Câmara já fez, fomentar a discussão de
como uma Assembleia Legislativa pode ser mais transparente.
- Há o estabelecimento de parcerias com algumas entidades externas que
trabalham com temas da área de atuação da Setran.
- O Plano de Dados Abertos, cujos rumos deverão ser definidos com a
participação da sociedade, já está em discussão entre as áreas
responsáveis da Câmara dos Deputados.
-A Secretaria da Transparência, em parceria com o LabHacker e com a
sociedade civil, está elaborando outras iniciativas de fomento a uma
atuação parlamentar mais ética, íntegra e transparente, permitindo aos
cidadãos e suas organizações o aprimoramento do controle social.
- A Semid, juntamente com outros órgãos, está trabalhando nos requisitos
para a aquisição de uma ferramenta para substituir o Prisma, para que,
com isso, tenha a capacidade técnica de atendimento aumentada,
propiciando ao cidadão novas formas de entrar em contato e ser atendido
em suas demandas.
- A partir do fim do projeto Virada Digital (primeiro semestre de 2020), a
Semid assumirá a gestão do portal da Câmara e um novo sistema de
governança será proposto a fim de que, com isso, o Comitê Gestor do
Portal assuma um caráter mais técnico e menos executivo.
Semid

- O projeto Virada Digital prevê um aplicativo do tipo chatbot (“robô”) para
responder questões básicas, acelerando o tempo de resposta ao
cidadão/usuário.
- Os canais de atendimento precisam ser reformulado através da revisão
da base de dados, que deverão “conversar” para que a informação tenha
consistência em todos os sistemas.
- A comunicação da Casa com a sociedade carece de instrumentos de
escuta.
- Atualmente, os dados das audiências interativas, os comentários do
portal e as enquetes não são contabilizados no total de manifestações e
não têm padronização.
- Além das redes sociais corporativas, existem na Casa outras cinquenta
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contas de áreas específicas, como Edições Câmara, Cefor e Comissões,
mas a Semid não trata as mensagens das contas específicas, somente
das corporativas.
- Para retorno das demandas, o cidadão precisa escolher de que forma
quer receber a informação, mas em 99% dos casos, a opção é por e-mail.
- No caso das redes sociais herdadas, como Facebook, Instagram,
Linkedin, Twitter e Youtube, as respostas são dadas de acordo com a
possibilidade de atendimento e não são contabilizadas para efeitos
gerenciais ou de cumprimento à Lei de Acesso à Informação, porque o
Prisma não recebe essas informações.
- Atualmente, as ferramentas disponíveis não permitem a obtenção de
dados gerenciais.
- A Casa está trabalhando no conceito de omnichannel, onde os canais de
comunicação e seus recursos de suporte são projetados e orquestrados
para cooperar entre si, permitindo que o cidadão solicite uma informação
por um canal e a receba por outro.
- Partindo do conceito de omnichannel, a Casa passará a contar com a
estruturação dos dados a partir da contabilização e do gerenciamento de
suas diversas portas de entrada, a fim de fazer os devidos cruzamentos,
dar um tratamento integrado e responder a pessoa por um único canal.
- No que se refere ao chatbot, será utilizado o mesmo do Ulysses, projeto
de inteligência artificial na Câmara dos Deputados.
- Considera-se que, se não há condições de atender aos canais abertos,
eles têm de ser migrados para outros canais em que seja possível a
resposta.
- É prevista a contratação de uma empresa externa para monitoramento
das redes sociais e auditoria sobre os dados, a fim de que possa entregar
para parlamentares, Casa e sociedade informações consolidadas acerca
das manifestações recebidas.
- Os dados sobre reclamações, denúncias e manifestações em geral não
são publicados em formato de dados abertos.
- A Lei de Acesso à Informação (LAI) já está devidamente implementada
na Casa.
- O trabalho junto aos gestores para avaliar o que pode ser publicado de
maneira ativa é contínuo.

Cedi

- Em regra, as informações estão disponíveis a todos, sem necessidade
de registro de demanda para resposta posterior.
- Estão disponibilizados no portal da Câmara os relatórios das atividades
concernentes à LAI, nos quais constam informações acerca de dados
classificados como sigilosos, bem como quantos dados tiveram sua
classificação alterada em relação ao grau de sigilo.

- Existe avaliação quanto à satisfação do usuário acerca das informações
disponibilizadas e tal avaliação é informada tanto no relatório referente à
LAI quanto nos relatórios encaminhados ao TCU.
Fonte: elaboração própria.

Mecanismo – Detecção
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Quadro 4 - Componente - Controles Detectivos
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- Quanto à utilização das informações do DataCâmara para a tomada de
decisões, nem todos os painéis são compostos por indicadores, muitos
contêm apenas informações que, no entanto, geram alertas e tendências
para os gestores.
Aproge

- Há o desejo de estabelecer indicadores de desempenho integrados
entre o que se faz operacionalmente e o que se pretende com a
estratégia, no entanto há uma falta de alinhamento na gestão para que se
defina o que é realmente estratégico.

- Atualmente, a divulgação dos resultados alcançados é realizada em
reunião entre os Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica (ESGE) e a
Rede da Estratégia.
Fonte: elaboração própria.

Componente - Canal de Denúncias: vide capítulo próprio.
Quadro 5 - Componente - Auditoria Interna
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- As comunicações da Secin são encaminhadas à Mesa, instância de
governança da Casa, por meio da Primeira Secretaria, como mandam as
boas práticas de auditoria.
- Esse canal direto permite, dentre outras coisas, alertar a alta
administração acerca dos riscos a que ela está submetida.
- As atribuições da Secin estão claramente definidas em um Estatuto
próprio.
- A Secin possui um Código de Ética, que trata das diretrizes éticas a
serem observadas pelos servidores lotados na Secretaria.

Secin

- Não consta até o momento que o Código de Ética tenha sido acionado
para sanar conflitos éticos no âmbito da Secretaria.
- O tema ética e integridade ainda é um assunto incipiente em toda a
administração pública, a qual é reativa quando se trata de apurar casos
envolvendo fraude.
- A gestão tem modificado processos de trabalho em virtude das
recomendações da Secin, bem como criado novos processos.
- Os relatórios das ações de controle da Secin são publicados no portal da
Casa, após o primeiro monitoramento, obedecendo ao princípio da
transparência na Administração Pública e o Ato da Mesa n. 45/2012, no
que se refere ao sigilo.

- A Secin não possui um canal de entrada para recepção de denúncias de
qualquer interessado, sendo normalmente instada a se manifestar a
pedido da Diretoria-Geral.
Fonte: elaboração própria.

Mecanismo – Investigação
Quadro 6 - Componente - Pré-Investigação
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES
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DG

- A Câmara dos Deputados integra algumas iniciativas em parceria com
outras organizações com o objetivo de obter subsídios para garantir que
investigações sobre fraude e corrupção sejam realizadas com as
melhores condições possíveis.
- Há um plano específico de investigação para casos de fraude nas
pensões civis, no qual o processo administrativo é enviado para a DG e a
Assessoria Técnica (Atec-DG), após análise, o encaminha para o TCU;

Depol

- Não há um programa definido de capacitação dos servidores, mas são
buscados treinamentos em assuntos específicos dos quais necessitam
- É de extrema importância a utilização do “Cellebrite” (sistema que
permite o tratamento de indícios digitais vinculados a praticamente todos
os incidentes e investigações, permitindo o gerenciamento e o controle de
todos os dispositivos e sistemas implantados, incluindo o controle de
permissões de usuários);
- A fim de proteger seus servidores de pressões políticas e
administrativas, há cinco servidores titulares de comissões, com mandato
de dois anos, renovável por mais dois;

Coped

- Todo titular da Coped é presidente ou membro de uma comissão e todo
assistente é secretário ou suplente;

- Em termos de capacitação da equipe, a Casa aderiu ao Programa de
Fortalecimento de Corregedorias, da Controladoria-Geral da União (CGU),
que oferece cursos atinentes à temática do processo disciplinar.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 7 - Componente - Execução da Investigação
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- Não existem peritos na Casa e, caso seja necessária a realização de
perícia grafotécnica, o material é enviado para ser analisado pela Polícia
Civil do DF, o que gera demora no procedimento.
- No que se refere a perícias em sistemas de informação, há um policial
capacitado na área, mas, na sua ausência, eventuais demandas periciais
deveriam ser enviadas para fora da Casa.
- Quanto aos benefícios do trabalho contra a fraude em pensões civis de
filhas solteiras, estima-se a economia em mais de R$ 100 mil por ano,
com a cassação de 20 pensões.
Depol

- As ações preventivas junto aos pais e responsáveis pelos adolescentes
que trabalham na Casa, como explicações sobre o uso de crachás,
proibição quanto ao uso de drogas e encaminhamento de objetos
encontrados, reduziram em 90% o número de ocorrências com esse
público.
- É importante que os vigilantes recebam orientações periodicamente,
pois eles são responsáveis pelo primeiro contato do público externo com a
Câmara dos Deputados.
- Estima-se que cerca de 90% (noventa por cento) das ocorrências
registradas são resolvidas, principalmente pelo uso do Circuito Fechado
de Televisão (CFTV).

Coped

- A Coped estabeleceu parcerias com a Diretoria de Inovação e
Tecnologia da Informação (Ditec), para acesso a sistemas, com o Depol,
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para inquéritos, e com o Departamento Médico (Demed).
- Quanto ao sigilo dos processos de investigação, utilizam-se os
mecanismos previstos para uso do eDoc.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 8 - Componente - Pós-investigação
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- As conclusões obtidas por auditorias internas e externas são utilizadas
para discussões, reflexões e eventuais mudanças em processos de
trabalho.
Fonte: elaboração própria.
DG

Mecanismo - Correção
Quadro 9 - Componente - Ilícitos Administrativos
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- A abertura de um PAD, em alguns casos, se mostra desproporcional em
relação ao ilícito que se busca punir, de modo que se está buscando
implantar um sistema de termo de ajustamento de conduta (TAC) para ser
utilizado em casos mais simples.
- Realiza-se uma etapa de pré-investigação, a fim de se recolher
elementos mínimos para a instauração do PAD.
- Atualmente a atividade de pré-investigação é controlada em uma
planilha de Excel, mas pretende-se inseri-la no sistema Controle de
Processos Disciplinares (CPD).
- Não há subdivisão formal da equipe, no entanto, dois servidores cuidam
da apuração preliminar.
- Após a instauração de um PAD, os processos passam a ser registrados
no sistema de controle dos processos disciplinares (CPD), no qual é
possível fazer uma classificação temática (que é publicada no Relatório
de Gestão).
Coped

- O CPD é responsável pelo acompanhamento dos prazos, enviando emails de alerta para os membros das comissões.
- Os maiores riscos com que lidam são o da prescrição e o da nulidade
processual e, para mitigá-los, o CPD faz o acompanhamento dos prazos e
periodicamente são realizadas reuniões.
- Em termos de duração dos PADs, os prazos previstos em lei podem ser
alcançados tão somente em casos de baixa complexidade probatória,
levando a Câmara dos Deputados, em média, de dois a três anos para
concluir o processo.
- Os maiores fatores de complexidade (utilizados para distribuição dos
processos) são a matéria em si, a defesa, a quantidade de pessoas
envolvidas, a situação funcional e onde se localiza o fato denunciado ou
o(s) acusado(s) (se no Distrito Federal ou em outra Unidade da
Federação).
- A Coped não acompanha os processos judiciais que questionam
decisões superiores baseadas em seus PADs, o que fica a cargo da
Diretoria-Geral e da Advocacia-Geral da União, mas tão somente a
jurisprudência firmada acerca da matéria disciplinar.
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- Há um alto nível de acolhimento dos relatórios por parte das instâncias
superiores, ou seja, há baixo índice de reforma das decisões.
- É utilizado um repositório de ementas, para que se possa decidir com
respaldo em entendimentos já proferidos, assim como para fazer a gestão
do conhecimento.
- Caso a Câmara dos Deputados precise se fazer representar em alguma
ação, a AGU atua em nome da Casa, mas subsidiada por informações
fornecidas pela Atec/DG.
- A Casa não faz o acompanhamento dos processos que vão para a via
judicial, a não ser quando há a possibilidade de prescrição do processo
administrativo.
- Em alguns casos específicos, servidores da Atec/DG com registro na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanham os processos no
Poder Judiciário via sistema “push” (em que o processo é cadastrado e, a
qualquer movimentação, o advogado recebe uma notificação).

Atec/DG

- Antes de julgar um processo administrativo disciplinar encaminhado pela
Coped, nos casos em que há ação judicial, é verificado se houve decisão
judicial com negativa de autoria ou ausência de materialidade, visto que
tais decisões implicam na absolvição na esfera administrativa.
- O Depol encaminha os inquéritos policiais para o Ministério Público ou o
Poder Judiciário e, quando houver repercussão administrativa com análise
prévia pela Atec/DG, ela recebe cópia do inquérito remetido aqueles
órgãos externos.
- No que se refere ao processo administrativo de responsabilização
(PAR), previsto na Lei Anticorrupção, a Casa não o adotou ainda, utilizase, na prática, da Lei n. 8.666/1993.
- Com relação ao acórdão do TCU que recomenda a implementação de
um repositório do histórico de fraude e corrupção na instituição (Acórdão
TCU n. 696/2017 - Primeira Câmara), a Coped é a unidade responsável
por ele.

- Se a fraude ou a corrupção não estiver relacionada a ilícito
administrativo, não haverá registro na Coped.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 10 - Componente - Ilícitos Civis
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

Atec/DG
- Os casos de improbidade são enviados também para o TCU.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 11 - Componente - Ilícitos Penais
RESPONSÁVEL

Depol

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- Desde a transformação da Coordenação de Vigilância e Segurança em
Departamento de Polícia Legislativa, há investigações sobre furtos e
crimes contra o patrimônio de menor potencial ofensivo.
-Tem sido feita a verificação, a partir do cruzamento de informações no
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Tribunal de Contas da União, de uma série de indícios de irregularidades
em pensões civis de filhas solteiras, o que acarretou o cancelamento de
mais de vinte pensões.
Fonte: elaboração própria.

Mecanismo - Monitoramento
Quadro 12 - Componente - Monitoramento Geral
RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES RELEVANTES APRESENTADAS PELOS GESTORES

- Sobre a possibilidade de as recomendações da Secin ou do TCU
alterarem os processos de gestão, é feito o acompanhamento pari passu
Aproge
das recomendações e determinações expedidas, são implementadas as
recomendações julgadas pertinentes e são informadas as razões pelas
quais não se podem implementar outras.
Fonte: elaboração própria.

Algumas políticas e práticas da gestão também serão apresentadas a seguir
por estarem alinhadas com as boas práticas preconizadas no Referencial do TCU:
Políticas e práticas de gestão
Quadro 13 - Gestão Estratégica
Reguladores
- Ato da Mesa n. 59/2013
- Ato da Mesa n. 245/2018
Observações
- O processo de planejamento foi construído com foco nas funções constitucionais da Casa
(legislar, representar e fiscalizar), porém sem abandonar as mudanças ainda necessárias
na área administrativa.
- O Anexo do Ato da Mesa n. 59/2013 traz, para o corrente ciclo, a ética como um dos
valores organizacionais, os quais representam os princípios que guiam as atitudes, os
comportamentos e as decisões dentro da Câmara dos Deputados.
- As Diretrizes Estratégicas 2012-2023 preveem, como uma das linhas de atuação da
diretriz Gestão, “promover a gestão de pessoas baseada em efetividade, ética, cooperação,
desenvolvimento contínuo, equidade, mérito, responsabilidade socioambiental e saúde
integral22.
- Uma pesquisa online foi realizada no processo de elaboração do presente ciclo de
planejamento estratégico, no período de outubro a novembro de 2011, entre cidadãos,
deputados, servidores e especialistas, e, nas respostas abertas, os seguintes temas foram
citados: ética, honestidade e trabalho, como valores que a população gostaria de encontrar
na instituição e nos seus representantes, além de várias menções à corrupção, ficha limpa,
voto aberto e representação.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 14 - Gestão Corporativa de Riscos
Regulador
22

BRASIL. Câmara dos Deputados. Gestão estratégica 2012-2023. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategicana-camara-dos-deputados/diretrizes-estrategicas-2012-2023/diretriz-7-gestao. Acesso em 16 set. 2019.
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- Ato da Mesa n. 233/2018
Observações
- A gestão corporativa de riscos tem a finalidade de contribuir para o alcance dos objetivos
organizacionais, sejam eles de processos de trabalho, de projetos, de planos ou de ações
pontuais.
- O atingimento dos objetivos organizacionais é feito por meio de uma abordagem
preventiva, em que se identificam os riscos mais relevantes ao alcance desses objetivos.
- A gestão corporativa de riscos será dirigida, avaliada e monitorada pelo Comitê de Gestão
Estratégica (CGE), com o auxílio dos Comitês Setoriais de Gestão, da Aproge e dos
Escritórios de Gestão Estratégica23.
- Como produto do Projeto Corporativo Implantação da Gestão de Riscos Corporativos e
com o objetivo de implantar práticas sistemáticas de gestão de riscos na Casa, foi
elaborado um documento que descreve a Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos
(MCGR), da Câmara dos Deputados, desenvolvida em 201724.
- A MCGR foi adaptada das práticas modernas de gestão de riscos para a realidade da
Casa, considerando a necessidade de evolução gradativa da maturidade no tema, e possui,
como principais referências conceituais, as normas da série ABNT NBR ISO/IEC 31000, as
práticas previstas no padrão Enterprise Risk Management do Commitee of Sponsoring
Organization of the Treadway Comission (COSO-ERM), bem como as práticas adaptadas
da disciplina de gestão de riscos em projetos segundo o Project Management Institute
(PMI).
- A MCGR foi concebida para uso nos diversos setores da Casa e a abordagem adotada
permite que a metodologia seja contextualizada para riscos associados a qualquer objetivo
organizacional, seja estratégico, setorial, seja de processo de trabalho, projeto ou ação.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 15 - Política de Recursos Humanos
Regulador
- Ato da Mesa n. 76/2013
Observações
- Tem a finalidade de orientar as ações e as decisões referentes à gestão de pessoas.
- Entre os pressupostos da Política de Recursos Humanos estão a compreensão do
indivíduo em sua integralidade, a conduta ética e justa e a corresponsabilidade dos
gestores e servidores na aplicação dos princípios norteadores e diretrizes da citada política.
Fonte: elaboração própria.

Quadro 16 - Pesquisa de Clima Organizacional e de Satisfação no Trabalho
Reguladores
- Ato da Mesa n. 151/2014
23

Ato da Mesa n. 233/2018
Art. 7º A gestão corporativa de riscos da Câmara dos Deputados será dirigida, avaliada e monitorada pelo
Comitê de Gestão Estratégica (CGE), com o auxílio dos Comitês Setoriais de Gestão, da Aproge e dos
Escritórios de Gestão Estratégica.
Parágrafo único. Para o cumprimento no disposto no caput deste artigo, o CGE fará uso da estrutura de
governança estabelecida nos normativos internos da Câmara dos Deputados.
24

BRASIL. Câmara dos Deputados. Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos (MCGR). v1.1.
Disponível em: https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/11591355/MCGR+v1_1.pdf/f85c08f03a12-76c3-5ce3-e48894837bb8. Acesso em 30 jan. 2020.
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- Portaria n. 240/2018
Observações
- Teve o objetivo de verificar a percepção dos servidores e colaboradores em relação ao
ambiente de trabalho, a fim de identificar aspectos que influenciam o comportamento
profissional e afetam o desempenho da organização e cujos resultados visavam
fundamentar as ações de gestão e de melhoria, objetivando a ampliação do nível de
satisfação e ao aprimoramento do desempenho dos servidores e colaboradores25.
- A pesquisa compreendeu os servidores efetivos, os ocupantes de cargo de natureza
especial (CNEs) e os terceirizados com e-mail institucional.
- As assertivas objeto do questionário foram classificadas em sete dimensões: conteúdo do
cargo e natureza das tarefas; estrutura física; relações socioprofissionais; liderança; ética e
cidadania organizacional; política de gestão de pessoas; e comunicação, imagem
institucional e planejamento estratégico.
- Foram coletadas 950 respostas completas de servidores efetivos (32,67% do número total
de servidores efetivos), 68 respostas completas de CNEs (6,16% do número total de
ocupantes de Cargo de Natureza Especial) e 125 respostas completas de terceirizados
(12,5% do número total de terceirizados dentre os 1.000 colaboradores previamente
selecionados).
- Ao se analisar as questões do núcleo temático “ética” em relação aos servidores efetivos,
observaram-se: 4 resultados altamente favoráveis, 4 resultados favoráveis e 1 resultado na
zona de alerta, referente ao item “A Câmara dos Deputados dispõe de canais eficazes para
acolhimento de denúncias/queixas”.
- Em relação ao item “Sinto-me à vontade para denunciar comportamentos ilícitos que
possam ocorrer no meu ambiente de trabalho”, há 1 setor na zona de risco (Laboratório
Ráquer).
- Ao se analisar as questões do núcleo temático ética em relação aos CNEs, observaramse: 2 resultados altamente favoráveis, 5 resultados favoráveis e 2 na zona de alerta, quais
sejam: “A Câmara dos Deputados dispõe de canais eficazes para acolhimento de
denúncias/queixas”; e “Sinto-me à vontade para denunciar comportamentos ilícitos que
possam ocorrer no meu ambiente de trabalho”.
- Quanto aos terceirizados, não houve itens considerados em alerta, apenas constaram
avaliações “altamente favoráveis” e “favoráveis”.
- Houve críticas em relação a abusos relacionados ao ponto eletrônico e ao registro de
frequência de Secretários Parlamentares, à falta de preparo dos gestores para lidar com a
temática do assédio, além de relatos de assédio moral e assédio sexual.
- Foram reportados comentários acerca da falta de um código de ética abrangendo todos os
servidores da Casa, bem como sugerindo a criação de manuais e cartilhas sobre questões
relacionadas à diversidade e ética no serviço público.
Fonte: elaboração própria.

4 Principal processo - canais de denúncia
Conforme apresentado inicialmente, um dos objetivos deste trabalho era
conhecer mais detalhadamente as unidades e os processos relacionados ao componente
“Canais de denúncia”, do mecanismo “Detecção” do Referencial do TCU. Isso se justifica
25

BRASIL. Câmara dos Deputados. Pesquisa de Clima Organizacional. Brasília, 2019. Disponível em
https://camaranet.camara.leg.br/documents/2787635/0/Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20de%20Clima%20
2018.pdf. Acesso em 30 jan. 2020.
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pelo fato de que canais de denúncia são espaços de participação e controle social que
têm como objetivo aprimorar a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos, uma vez
que propiciam a criação de um ambiente organizacional ético e íntegro, ao contribuir para
inibir a prática de atos ilícitos ou antiéticos.
Na sequência, serão apresentadas as atividades das unidades que
desempenham esse papel na Casa. Ressalta-se que a divisão adotada responde apenas
à busca por facilitação do entendimento.
4.1

Canais de denúncia gerais

4.1.1

Ouvidoria Parlamentar

A Ouvidoria Parlamentar foi criada pela Resolução n. 19/2001 e suas
competências estão previstas no art. 21-A do RICD26.
A Ouvidoria é o principal representante do componente “Canal de Denúncias”
do mecanismo “Detecção”, atuando subsidiariamente nos componentes “Transparência e
Accountability” e “Controles Preventivos” do mecanismo “Prevenção” no Referencial de
combate a fraude e corrupção do TCU.
A Ouvidoria reportou que, além de denúncias, recebe também elogios,
reclamações e sugestões sobre serviços, pessoas, produtos e atividades da Casa, cuja
avaliação e tratamento contribuem para o gerenciamento periódico e sistemático de riscos
organizacionais. Por meio dessas demandas, é possível identificar mau funcionamento,
irregularidades e atuação inadequada de servidores e colaboradores e buscar corrigi-los
ou aperfeiçoá-los junto aos órgãos internos competentes, o que contribui para mitigar
possíveis riscos à instituição.

26

Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar:
I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações de
pessoas físicas ou jurídicas sobre:
a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
b) ilegalidades ou abuso de poder;
c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa;
d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de atendimento à população;
II – propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados;
III – propor e supervisionar a implementação de medidas necessárias à melhoria dos serviços prestados ao
cidadão pela Câmara dos Deputados, a fim de garantir a efetividade e o aperfeiçoamento tempestivo desses
serviços; (Inciso acrescido pela Resolução nº 19, de 2001, e com redação dada pela Resolução nº 5, de
2019)
IV – propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidades de
que tenha conhecimento;
V – encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao Ministério Público, ou a outro órgão
competente as denúncias recebidas que necessitem maiores esclarecimentos;
VI – responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela Câmara sobre os
procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse;
VII – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil. (Artigo acrescido pela Resolução nº
19, de 2001)
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Tais demandas chegam por meio do canal Fale Conosco na página da internet
da Câmara dos Deputados; pelo canal Fale com a Ouvidoria na página da intranet; por
meio do Disque-Câmara (Central de Comunicação Interativa); de forma presencial, na
recepção da Ouvidoria; ou por correspondência. Em seguida, são registradas no Sistema
Eletrônico de Gerenciamento de Mensagens (Prisma), utilizado pelos órgãos que
integram o Comitê de Gestão do Relacionamento. Foi informado que o Prisma está com
uma série de deficiências e, por isso, já há tratativas para a aquisição de um novo
sistema.
De maneira geral, após a chegada da denúncia, a Ouvidoria efetua os
seguintes passos: verifica se ela se enquadra na sua competência; faz a análise
preliminar e a classificação da denúncia; identifica qual o órgão competente para o
tratamento e envio da denúncia; analisa a resposta recebida; e informa o denunciante
acerca das providências adotadas. Habitualmente, a unidade administrativa acionada é
que entra em contato com o denunciado para sanar eventuais irregularidades, se for o
caso. A Ouvidoria não tem incentivado o uso de correspondências, pois o retorno para o
denunciante tem muitas falhas, como endereço não encontrado ou erro no nome do
remetente.
O formulário disponível nos canais digitais possui apenas campo livre para a
inserção de texto e não é estruturado, de modo a induzir o denunciante a reportar o
máximo de informações. No “Fale com a Ouvidoria”, destinado ao público interno, há
espaço para cinco mil caracteres e acesso aberto para envio de anexos (documentos e/ou
imagens), Já para o público externo, usuário do “Fale Conosco”, há espaço para três mil
caracteres e a Ouvidoria pode liberar o envio de anexos, mediante solicitação. Durante o
exame preliminar de admissibilidade da denúncia, é recorrente a solicitação ao
denunciante de informações complementares, como documentos, fotos e outros
elementos de prova. Nesses casos, a função envio de anexos é habilitada e dá-se um
prazo de dez dias corridos para o denunciante complementar a denúncia.
Caso a pessoa tenha clicado em “denúncia”, o teor vai direto para análise da
Ouvidoria, enquanto as demais manifestações registradas no Prisma passam por uma
triagem feita pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi). Quando a denúncia é
sobre assédio moral, a Ouvidoria pergunta ao denunciante se ele quer ser atendido pelo
Pró-Ser.
As denúncias relacionadas aos campos temáticos do Departamento de
Comissões (Decom) são encaminhadas às comissões competentes por meio do Prisma.
Nesse caso, as próprias comissões ficam responsáveis por responder ao demandante e
adotar as providências cabíveis.
Segundo reportado, há tratativas estabelecidas com o Depol e a Coped para
que essas unidades entrem em contato com a Ouvidoria e encaminhem o denunciante
para lá, para fins de registro e tratamento uniforme das denúncias. Em entrevista, a
Ouvidoria frisou que a Secretaria da Mulher, o Pró-Ser e o Pró-Equidade, que costumam
receber denúncias, especialmente de assédio moral e sexual, nunca encaminharam
qualquer denúncia para lá.
A partir de análise prévia, as denúncias recebem a seguinte classificação:
“denúncia” (quando é mantida a classificação feita pelo próprio demandante) ou “fora do
escopo”. As “fora do escopo”, caso o denunciante tenha se identificado, são respondidas
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(a Ouvidoria informa ao demandante que o assunto objeto da demanda não é de sua
competência e sugere encaminhamento a outros órgãos, quando julga pertinente) e
finalizadas. As demandas sem identificação do requerente e classificadas como fora de
escopo são finalizadas no sistema Prisma com a mensagem de que apenas as denúncias
de competência da Ouvidoria podem ser anônimas.
Outros tipos de demanda devem, necessariamente, ser identificadas para
receber resposta. As denúncias são tratadas por meio do encaminhamento ao órgão
competente para apuração. A Ouvidoria não faz mediação entre as partes e afirma haver
alta efetividade na resolução das denúncias. Acrescentou-se ainda que o tratamento
recebido pelas denúncias é o mesmo, independentemente de se referirem a deputado ou
a servidores.
Quanto aos tipos de denúncia, foi dito que chegam muitas relacionadas à
frequência e irregularidades administrativas de secretários parlamentares e ocupantes de
cargos de natureza especial. A Ouvidoria publica no portal relatórios bianuais de
atividades, tendo informado que, a partir de 2020, tal publicação passará a ser anual, em
obediência ao art. 14, II, da Lei n. 13.460/201727.
Apenas no Fale Conosco há a possibilidade de as denúncias serem feitas
anonimamente, as quais são chamadas “comunicações anônimas de irregularidades”.
Nesse caso, o denunciante não recebe um número de protocolo e não pode acompanhar
administrativamente o andamento da denúncia. Tal informação é dada previamente ao
denunciante.
Os dados de identificação do denunciante são mantidos em sigilo em todas as
etapas do processo, desde o recebimento pela Ouvidoria, durante a fase de apuração
pelos órgãos competentes, até a conclusão ou resultado da apuração.
Quanto à regulamentação, as diretrizes para a Gestão do Relacionamento da
Câmara dos Deputados com a sociedade foram estabelecidas pelo Ato da Mesa n.
58/2013, normativo que criou um modelo de governança para o relacionamento com os
públicos interno e externo e que foi revogado e substituído pelo Ato da Mesa n.
247/201828. Seus objetivos específicos (art. 2º) são sistematizar o atendimento das
demandas e os procedimentos concernentes à Gestão do Relacionamento; fixar as
competências das unidades administrativas responsáveis pelo atendimento de demandas
provenientes da sociedade, realizado por meio dos canais institucionais de interação

27

Lei n. 13.460/2017
Art. 14. Com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão:
[...]
II - elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso
I, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos.
28

Ato da Mesa n. 247/2018
Art. 2° São objetivos específicos deste Ato:
I - sistematizar o atendimento das demandas e os procedimentos concernentes à Gestão do
Relacionamento;
II - fixar as competências das unidades administrativas responsáveis pelo atendimento de demandas
provenientes da sociedade, realizado por meio dos canais institucionais de interação direta;
III - padronizar os procedimentos de encaminhamento de demandas entre as unidades administrativas da
Câmara dos Deputados.
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direta; e padronizar os procedimentos de encaminhamento de demandas entre as
unidades administrativas da Câmara dos Deputados.
A necessidade de aprimorar esse modelo de governança impulsionou a criação
do Comitê Gestor de Relacionamento da Câmara dos Deputados, instituído pela Portaria
n° 111/2013, do qual a Ouvidoria Parlamentar é órgão integrante e que tem, entre suas
competências, propor padrões de atendimento para pedidos de informação, sugestões,
reclamações, elogios, denúncias e manifestações (art. 2º, III)29.
4.1.2

Seção da Central de Comunicação Interativa (0800)

Subordinada à Coordenação de Interação Com a População e Programas
Institucionais (CPP/Semid), compete à Seção da Central de Comunicação Interativa (CCI)
realizar a interação com o cidadão por meio do atendimento telefônico geral da Câmara
dos Deputados, bem como do Disque-Câmara (0800), nos termos do item 1.4.1 do Anexo
V do Ato da Mesa n. 63/2019, e também confeccionar listas de endereços eletrônicos e
mensagens para realização de marketing ativo de produtos e programas institucionais da
Câmara dos Deputados; realizar pesquisas e inscrições diversas para os programas
institucionais da Câmara dos Deputados e de parceiros; representar a Secretaria de
Participação, Interação e Mídias Digitais no Comitê Gestor de Relacionamento da Câmara
dos Deputados; e prestar o primeiro nível de atendimento no relacionamento com o
cidadão.
Tais atribuições colocam a CCI no sistema de ética e integridade por ser um
canal de denúncias e também de recebimento de pedidos de acesso à informação,
viabilizando a transparência pública. Congrega, assim, os mecanismos Prevenção e
Detecção do Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU.
Em entrevista com a chefe da CCI, ressaltou-se a importância da manutenção
do canal telefônico como canal de entrada para manifestação, pois ainda há muita gente
carente de acesso à internet, que não sabe muitas vezes sequer ler ou escrever. Todavia,
salientou-se que o número de ligações tem caído muito.
Embora o Referencial do TCU recomende a divulgação permanente acerca dos
canais disponíveis para denúncias e reclamações, foi informado que o canal DisqueCâmara não é muito difundido. Foi citado que a TV Câmara, às vezes, coloca o número
no lettering de sua programação, o que pode explicar a preponderância do público
externo nas ligações recebidas pelo sistema “0800”.

29

Portaria n° 111/2013
Art. 2º Compete ao Comitê Gestor do Relacionamento da Câmara dos Deputados:
I - zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos para a Gestão do Relacionamento no
âmbito da Câmara dos Deputados;
II - sugerir normas e ações para o aprimoramento da gestão do relacionamento na Câmara dos Deputados;
III - propor padrões de atendimento para pedidos de informação, sugestões, reclamações, elogios,
denúncias e manifestações;
IV - propor objetivos e diretrizes para o aprimoramento da gestão do relacionamento na Câmara dos
Deputados;
V - definir indicadores para avaliação e aperfeiçoamento da gestão do relacionamento;
VI - contribuir para a gestão da informação e do conhecimento na Câmara dos Deputados.
VII - executar outras atribuições que lhe forem conferidas em Portaria do Diretor-Geral. (grifo nosso)
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Na CCI, existem analistas que fazem a triagem das manifestações. Caso se
verifique na ligação ou no “Fale Conosco” que se trata de uma denúncia, nenhum
tratamento é dado, sendo encaminhada diretamente para a Ouvidoria dentro do sistema
Prisma. Não é possível efetuar o registro de comunicação anônima de irregularidade
(denúncia anônima) pelo “0800”.
Em situações específicas, o aplicativo WhatsApp tem sido utilizado como canal
de entrada para manifestações. Um exemplo é o serviço Comprove, para análise da
veracidade de notícias envolvendo parlamentares. A CCI faz a triagem das notícias e
envia para a Assessoria de Imprensa, que é quem responde às mensagens desse
serviço. Caso seja recebida uma denúncia por essa via, ela é descartada por ser
considerada fora de escopo. O WhatsApp também tem sido utilizado, por meio de lista de
transmissão, para distribuir notícias às pessoas cadastradas na TV Câmara, cuja
transmissão analógica será interrompida. O acesso às notícias também é possível a quem
se interessar por meio dos cards de status do aplicativo.
Quanto ao preparo dos funcionários para o recebimento das manifestações, foi
dito que há um manual de procedimentos que é passado para os funcionários quando
eles começam a trabalhar no atendimento. As supervisoras são escolhidas entre os que já
foram atendentes. Também há uma sala de treinamento para capacitação dos
colaboradores, onde são ministradas palestras, por exemplo. Todavia, segundo
informado, a iniciativa dessas capacitações é dos servidores da CCI - e não da empresa
terceirizada -, sem utilização dos recursos do Cefor. No tocante ao sigilo exigido em
atividades dessa natureza, os funcionários são orientados a não comentar sobre as
manifestações que passam por lá.
Quando o interessado faz uma denúncia ou reclamação, o número do protocolo
sai na hora. Ao criar um perfil, ele recebe esse número de protocolo no seu e-mail. Por
intermédio do sistema Prisma, é possível efetuar o acompanhamento da manifestação. O
retorno acerca da manifestação para o interessado é dado preferencialmente por e-mail.
Caso a pessoa não tenha fornecido e-mail, é possível também retornar a ligação.
Segundo informado, normalmente a resposta é dada, quase que em tempo real. O prazo
da LAI de trinta dias não é observado pela CCI, pois ela é responsável pelo
encaminhamento, mas não pela resposta.
Indagada sobre a existência de um repositório de manifestações, foi informado
que existem relatórios quantitativos com tipologia e número de manifestações, os quais
são enviados todo mês ao Cedi e publicados de forma periódica.
Também foram coletadas informações relevantes sobre o tema na entrevista
com a gestão da Semid. O aparecimento de denúncias é raríssimo nas redes sociais
corporativas e não se sabe o índice de conversão das denúncias feitas pelas redes
sociais para o “Fale Conosco”. No entanto, costumam aparecer ameaças a
parlamentares, com preponderância desse tipo de ocorrência nas contas pessoais dos
deputados. Nesses casos, a ameaça é repassada para a Procuradoria Parlamentar, e a
mensagem e as informações sobre seu autor são encaminhados para o Depol.
No que se refere às audiências públicas, foi informado que, às vezes, ocorrem
denúncias presenciais, as quais, no entanto, não recebem tratamento. Muitas das
denúncias não têm relação com a Câmara dos Deputados, e a Semid entende que elas
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devem ser encaminhadas para o canal adequado. Infere-se que isso ocorra porque há um
grande desconhecimento, por parte da população, sobre o papel da CD.
4.2

Canais de denúncia sobre violência no trabalho e suas formas

Segundo a Cartilha Violência no Trabalho30, da DRH, violência no trabalho é
toda ação de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo que venha a causar
danos físicos ou psicológicos, ocorrida no ambiente de trabalho, ou que envolva relações
estabelecidas nas atividades do trabalho ou atividades concernentes ao trabalho, o que,
segundo a Organização Mundial do Trabalho (OMT) implica risco para a segurança, o
bem-estar e a saúde do trabalhador.
Há várias formas de expressão deste tipo de violência, como o assédio moral,
o assédio sexual, a importunação sexual, a discriminação, o bullying, dentre outras.
4.2.1

Secretaria da Mulher

Na forma do art. 20-A do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
Secretaria da Mulher é um órgão político e institucional que atua em benefício da
população feminina brasileira, buscando tornar a Câmara dos Deputados um centro de
debate das questões relacionadas à igualdade de gênero e à defesa dos direitos das
mulheres no Brasil e no mundo31.
Dentre suas atribuições, estão a prestação dos serviços de assessoria jurídica
e o recebimento de denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Elas são
examinadas e encaminhadas aos órgãos competentes, garantindo-se também suporte
especializado na compreensão de leis e projetos de lei de interesse das parlamentares no
campo do Direito.
Pelo Referencial de combate a fraude e corrupção, a Secretaria da Mulher
enquadra-se no mecanismo “Detecção”, mais precisamente, no componente “Canal de
Denúncias”, haja vista que recebe e dá tratamento a denúncias de violência contra a
mulher.
Atualmente, fazem parte da Secretaria da Mulher a Coordenação dos Direitos
da Mulher, que trata dos interesses da bancada feminina em termos de proposições
legislativas, e a Procuradoria da Mulher, que cuida do recebimento de denúncias. Por
meio de acréscimo no RICD pela Resolução n. 27/2018, foi criado, em sua estrutura, o
Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual (art. 20-A, § 2º), ao qual

30

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Diretoria de Recursos Humanos. 2019. Disponível
em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/38919. Acesso em 30 jan. 2020.
31

Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Art. 20-A. A Secretaria da Mulher, composta pela Procuradoria da Mulher e pela Coordenadoria dos Direitos
da Mulher, sem relação de subordinação entre elas, é um órgão político e institucional que atua em
benefício da população feminina brasileira, buscando tornar a Câmara dos Deputados um centro de debate
das questões relacionadas à igualdade de gênero e à defesa dos direitos das mulheres no Brasil e no
mundo. (“Caput” do artigo acrescido pela Resolução nº 10, de 2009, com redação dada pela Resolução nº
31, de 2013)
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compete receber as denúncias, analisar e dar encaminhamento, nos termos do art. 20-A,
§ 7º e seus incisos32. No entanto, tal comitê ainda não foi implantado na prática.
As denúncias não se restringem ao âmbito da Câmara dos Deputados ou
mesmo de Brasília, mas do Brasil todo. A Secretaria da Mulher pode ser contactada por
meio de e-mail institucional, e-mail pessoal, WhatsApp, carta e pessoalmente. Entretanto,
a Secretaria não faz ampla divulgação de telefones ou dos serviços que presta por
contarem com uma estrutura pequena em número de servidores.
Além dos contatos em Brasília, são realizados eventos da Procuradoria da
Mulher Itinerante, nos quais a Secretaria apresenta suas estatísticas de atendimento,
principalmente para incentivar a criação de órgãos semelhantes nas Assembleias
Legislativas estaduais.
No tocante aos processos de trabalho envolvidos no gerenciamento das
manifestações recebidas, atualmente duas servidoras recebem as denúncias e, após
análise, a Secretaria aciona os órgãos responsáveis. Quando a denúncia se refere a um
acontecimento dentro da Casa, a Secretaria da Mulher entra em contato com a PrimeiraSecretaria e com o Departamento de Polícia, a depender do caso.
Habitualmente, as mulheres procuram a Secretaria porque já entraram com
ações na Justiça, mas o processo judicial, por algum motivo, restou parado. Nesses
casos, costuma-se dar orientações e acionar os órgãos externos competentes e de
mesmo nível hierárquico dos parlamentares. No caso de problemas com magistrados, por
exemplo, a Procuradora entra em contato com o Conselho Nacional de Justiça. De 2013 e
2019, a Secretaria da Mulher contabilizou 115 denúncias recebidas.
Foi informado que não há muitas parcerias da Secretaria da Mulher com outras
áreas da Casa. Também não se utiliza o sistema Prisma, em uso por outros órgãos que
tratam de denúncias, mas já houve tratativas acerca da possibilidade de solicitar o
desenvolvimento de um sistema interno, o que não prosperou.

32

Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Art. 20-A: [...]
[...]
§ 2º A Secretaria da Mulher contará, também, com o Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou
Sexual, que não terá relação de subordinação com as demais estruturas do órgão. (Parágrafo acrescido
pela Resolução nº 27, de 2018)
[...]
§ 7º Compete ao Comitê receber denúncias de Parlamentares, de servidoras efetivas, de comissionadas, de
terceirizadas, de estagiárias e de visitantes da Câmara dos Deputados contra assédio moral ou sexual,
observadas as seguintes regras:
I - recebida a denúncia, se as queixas forem fundamentadas, o Comitê produzirá relatório que será
encaminhado à Mesa Diretora, no caso de denúncia contra Parlamentar, ou, nos demais casos, ao DiretorGeral, para o devido procedimento;
II - o Comitê juntará ao relatório referido no inciso I deste parágrafo os documentos recebidos a partir da
denúncia;
III - se não houver fundados motivos para encaminhamento do disposto no inciso I deste parágrafo, o
relatório será arquivado;
IV - o Comitê preservará a identidade das partes ou de quem prestar depoimento;
V - caso o denunciante seja homem, o Comitê também poderá receber denúncias de assédio, observando
os mesmos encaminhamentos dispostos nesta Resolução, podendo, ainda, a pedido, designar ad hoc
integrante do sexo masculino para compor transitoriamente o Comitê a fim de analisar ocaso. (Parágrafo
acrescido pela Resolução nº 27, de 2018)
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Atualmente, conforme reportado, todas as denúncias que contêm um histórico
são armazenadas em uma caixa de e-mails e pastas no “público” da unidade. Além disso,
o controle é feito por meio de uma ficha-resumo, na qual são registrados todos os
andamentos dos processos relacionados. Contudo, a maioria das pessoas não retorna
para acompanhar o andamento. Muitas denúncias também contêm fotos, vídeos e áudios.
Esses arquivos são guardados em uma pasta no computador. A equipe da Secretaria
considera necessária a utilização de um sistema robusto, que possa fazer a guarda
desses arquivos e a manutenção do sigilo, tendo em vista que muitos tramitam em
segredo de justiça. As denúncias internas são acompanhadas por meio do eDoc.
Quanto às medidas adotadas pela Secretaria da Mulher para assegurar que as
denunciantes se sintam confortáveis em denunciar, foi informado que, no caso de
atendimentos presenciais, que necessitam de conversas reservadas, as servidoras
utilizam a sala da Procuradora.
A maior parte do público que procura atendimento na Secretaria é externo,
embora não haja empecilho para o público interno fazê-lo. No caso de servidoras
comissionadas e trabalhadoras terceirizadas, foi relatado que elas normalmente não
formalizam as denúncias de assédio moral ou sexual. Após uma servidora da Secretaria
ter se sentido ameaçada fisicamente enquanto recebia uma denunciante, não realizam
mais atendimentos sozinhas. Ademais, raramente são feitas denúncias anônimas.
Como política para evitar retaliação às denunciantes, em caso de
necessidade, a Secretaria da Mulher entra em contato com o Depol e solicita que o
denunciado seja impedido de entrar nas dependências da Câmara.
Os dados compilados referentes às denúncias estão em uma planilha, mas
não são divulgados; são para uso próprio da unidade. Em termos do tipo de denúncia,
foi informado que há muitos casos de alienação parental e violência do genitor. Mais de
quatrocentas mulheres buscaram auxílio e os casos correm em segredo de Justiça. A
equipe da Secretaria da Mulher disse estar ciente de que os casos de assédio são em
muito maior número do que os divulgados. A subnotificação ocorre em virtude de uma
série de razões, inclusive pelo desconhecimento da vítima quanto ao que é ou não
assédio.
4.2.2

Comitê Gestor Pró-Equidade

O Comitê Gestor Pró-Equidade da Câmara dos Deputados (Pró-Equidade) foi
criado pela Portaria-DG n. 79/2014, é coordenado pela Diretoria de Recursos Humanos e
sua equipe é composta por servidores e servidoras com formações diversas e atuações
em vários órgãos da Casa. Possui a finalidade de promover a igualdade de condições e
oportunidades, o respeito às diferenças e a valorização da diversidade no ambiente de
trabalho, bem como de prevenir e coibir as discriminações de qualquer natureza. Além
disso, tem atuado como um canal de acolhida de denúncias dentro de sua área temática.
Habitualmente, o Pró-Equidade faz a mediação (nos casos de assédio moral), podendo
haver, nesse caso, até mesmo a participação do Diretor de Recursos Humanos.
Assim como o Pró-Ser, trata-se de um canal de denúncias concernentes
principalmente à violência no trabalho, integrando, pois, o sistema de ética e integridade
da Câmara dos Deputados. No Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU, o
Comitê está localizado no mecanismo “Detecção”, no componente “Canal de Denúncias”.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

36

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Relatório de Auditoria n. 1/2020 – Secin

4.2.3

Secretaria Executiva do Programa de Valorização do Servidor (Pró-Ser)

Criada pelo Ato da Mesa n. 27/2003, a Secretaria-Executiva do Programa de
Valorização do Servidor (Pró-Ser) está vinculada ao Depes e presta um serviço de
orientação psicossocial que trata das questões de saúde e bem-estar do servidor e de sua
relação com o trabalho. Conta com equipe técnica especializada, formada por
profissionais das áreas de psicologia e gestão de pessoas e entre suas temáticas de
atuação estão: educação financeira; prevenção e orientação em dependência química;
preparação para aposentadoria; adaptação funcional e lotação; e consultoria interna em
gestão de pessoas.
As principais ações desenvolvidas pelo Pró-Ser são cursos, oficinas, palestras,
atendimentos individuais, campanhas institucionais, elaboração e distribuição de material
educativo e suporte para mudança de lotação. Ainda que não esteja previsto dentre as
suas competências, o Pró-Ser tem sido um canal de acolhida de denúncias dentro de sua
área temática de atuação.
Não há o registro formal das denúncias recebidas. Quando o caso reportado é
de assédio, orienta-se sobre a existência de outros canais. Em entrevista realizada, foi
informado que o Pró-Ser nunca recebeu qualquer denúncia sobre fraude; os registros que
possuem referem-se a assédio moral, sexual e racismo. O denunciante é informado que,
caso queira oferecer uma denúncia anônima, deve utilizar o canal da Ouvidoria. Após o
encaminhamento do servidor para a Ouvidoria, o Pró-Ser o chama novamente para
conversar sobre a situação, mas não há um efetivo acompanhamento do andamento da
denúncia.
Asseverou-se que, no caso de assédio sexual, por se tratar de um crime
previsto em lei, aciona-se o Depol. No caso de assédio moral, apesar de não haver
previsão legal, às vezes, o denunciante é orientado a procurar a Comissão Permanente
de Disciplina (Coped). Nos casos que envolvem pró-adolescentes ou outros menores de
idade, a vítima é direcionada para a Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente. Foi
lembrado que, em situações de assédio sexual, a persecução penal (ação penal pública)
deixou de ser condicionada (Lei n. 13.718/2018)33, então a própria ciência do fato
demandaria uma ação da Casa.
As informações concernentes às denúncias recebidas são catalogadas em uma
tabela, sendo que tanto a Secretaria-Executiva do Programa de Valorização do Servidor
quanto o Comitê Gestor Pró-Equidade da Câmara dos Deputados possuem registros
próprios, os quais não estão conjuntamente consolidados. Também não fazem uso do
Sistema Prisma, ao contrário de outras unidades da Casa que fazem o acolhimento e
tratamento de manifestações.
Na ambientação dos servidores efetivos, após a posse, há orientação acerca
de como agir em caso de assédio, e a divulgação de ações de saúde integral, segurança
e qualidade de vida no trabalho (SSQVT) é constante. Pretende-se incluir a equidade
nessas divulgações.

33

Código Penal
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública
incondicionada. (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018).
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Foi ressaltado que a Secretaria-Executiva do Pró-Ser é uma seção dentro do
Depes, enquanto que o Pró-Equidade é um programa no âmbito do gabinete da DRH.
Isso causa problemas de hierarquia, principalmente quando a pessoa denunciada é
ocupante de funções mais altas. Portanto, considera-se necessária a fusão de Pró-Ser e
Pró-Equidade para dar mais força a ambos os programas, especialmente porque, na
prática, existe sobreposição de atribuições.
4.3

Canais subsidiários de denúncia

Algumas unidades da Casa, mais concernentes a práticas de outros
componentes do Referencial do TCU, também acabam atuando subsidiariamente como
canais de denúncia, efetuando seu registro e tratamento.
4.3.1

Departamento de Polícia Legislativa

Como apresentado anteriormente, o Departamento de Polícia Legislativa
(Depol) é o órgão da Câmara dos Deputados responsável pela preservação da ordem e
do patrimônio, bem como pela prevenção e apuração de infrações penais, nos seus
edifícios e dependências externas.
Em entrevista realizada, a Coordenação de Polícia Judiciária (Copju) informou
que os principais demandantes do Depol são: a Diretoria-Geral (DG); a Coordenação de
Inativos e Pensionistas (Coipe), que solicita investigações sobre pensões civis; o
Ministério Público Federal (MPF), que demanda sobre indícios de acumulação de cargos
públicos; a Comissão Permanente de Processo Disciplinar (Coped); as Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPI); o Conselho de Ética; e a Ouvidoria.
Todas as denúncias recebidas dão ensejo a uma pré-investigação. Caso a
denúncia não acarrete um registro de ocorrência, adota-se a prática de orientar o
denunciante a procurar o órgão competente.
Foi informado que o Depol não faz o registro de denúncias contra
parlamentares, encaminhando-as diretamente para a Corregedoria. Só há registro quando
os parlamentares são vítimas. Não há qualquer problema em se registrar denúncias
contra membros da Alta Administração. Em qualquer caso, o inquérito transcorre em
sigilo, exceto para as partes e advogados. O Depol também faz o acompanhamento dos
processos judiciais decorrentes dos inquéritos lá instaurados.
Indagada sobre a existência de procedimentos para evitar a retaliação de
denunciantes de boa-fé, a Copju esclareceu que isso só pode ser feito se o denunciante
informar quem o está ameaçando, caso em que o Depol impede que a pessoa entre na
Câmara. Além disso, se necessário, pode representar ao juiz para solicitar medidas
cautelares protetivas em relação ao autor da denúncia. Todavia, só pode fazer a escolta
de cidadãos ou parlamentares se isso for solicitado pelo Presidente da Câmara dos
Deputados. Há, ainda, um cofre para guarda de provas e pertences e não há mais guarda
de documentos físicos, pois foram digitalizados.
Acrescentou a Copju que uma delegacia virtual está em fase final de
desenvolvimento pela Ditec, o que permitirá, inclusive, denúncias anônimas. Há um
repositório de tipos de ocorrências e também um sistema para registro e
acompanhamento dos inquéritos policiais. Também é feito o registro das atividades do
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órgão, o que permite saber, por exemplo, que a maioria das ocorrências é nas
dependências dos Anexos II, III e IV, em terças e quartas-feiras.
Desde 2012, a Resolução n. 20 do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) estabeleceu o controle externo pelo Ministério Público e determina o envio de
dados (relatórios bimestrais) para o controle da atividade policial. Se a ocorrência se
transforma em termo circunstanciado ou em inquérito, precisa ser enviada para o
Ministério Público. Os dados estatísticos referentes às ocorrências e registros são
utilizados pelo próprio Depol e pela Diretoria-Geral, mas não são publicados
ostensivamente.
4.3.2

Comissão Permanente de Disciplina

Como acima informado, a Coped tem por competência apurar, por
determinação do Diretor-Geral, a 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. Para tal desiderato, a Coped poderá, mediante denúncia ou
representação, proceder à investigação preliminar do fato (art. 3º, § 3º)34.
Segundo relatado em entrevista, o acesso da Coped às denúncias ocorre, em
regra, por meio da Ouvidoria, do Departamento de Polícia e da Diretoria-Geral. Dá-se
também diretamente, via e-mail ou presencialmente. No caso de uma denúncia não ter
sido feita diretamente na Coped, ela é antes recebida pela DG. A Coped não conta com
uma sala de acolhimento específica, mas as conversas reservadas podem ocorrer na sala
904, da Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Pessoal, que é
emprestada para essa finalidade e, portanto, pode não estar disponível.
No que se refere à apuração de ilícitos éticos, a Coped informou que, quando
não consegue enquadrá-los em uma situação de irregularidade administrativa, onde é
possível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sugere ao
denunciante que a questão seja dirimida com a chefia imediata. Tal solução também é
adotada quando se tratar de infrações administrativas de menor potencial ofensivo, em
virtude do poder hierárquico, sem prejuízo da formalização da denúncia, caso o
denunciante opte por essa via.
A Casa não instaura o processo de sindicância após a apuração preliminar; se
for o caso, abre-se imediatamente o PAD. Trata-se, segundo esclareceu, de praxe
administrativa adotada desde a criação da Coped, em 2012, (visto que a abertura do PAD
atende a finalidade da sindicância), o que não impede a abertura eventual dessa
modalidade de procedimento disciplinar, se assim entender a autoridade instauradora.

34

Resolução n. 14/2012
Art. 3º Compete à Comissão Permanente de Disciplina apurar, com exclusividade, por determinação do
Diretor-Geral, 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, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
[...]
§ 3º A Comissão Permanente de Disciplina poderá, mediante denúncia ou representação, proceder à
investigação preliminar do fato. (grifo nosso)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

39

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Relatório de Auditoria n. 1/2020 – Secin

Embora não possua acesso ao sistema Prisma, há interação com a Ouvidoria,
que encerra o atendimento ao denunciante após o arquivamento da denúncia ou a
abertura do PAD pela Coped.
De maneira geral, o processo é composto pelas seguintes macroetapas:
denúncia/representação; apuração preliminar; inquérito administrativo; julgamento;
recursos; execução; e resultado. Ao final dos PADs, habitualmente são feitas
recomendações à gestão para a melhoria do processo de trabalho examinado.
Acrescentou a Coped que concluiu em dezembro de 2019, em conjunto com a Aproge, o
mapeamento do processo de trabalho e a matriz de riscos.
4.4

Suporte de tecnologia da informação (sistema Prisma)

O principal suporte tecnológico ao processo de recebimento de denúncias é o
sistema eletrônico de gerenciamento de mensagens (Prisma), sistema de gestão do
relacionamento que entrou em produção ao final do ano de 2016. O sistema foi resultado
do projeto corporativo “Gestão do Relacionamento”, realizado em conjunto pelos órgãos
integrantes do Comitê Gestor do Relacionamento, sob a coordenação do Cedi e, à época,
do Cenin (atual Ditec).
O sistema operacionaliza o serviço “Fale Conosco”, que tem por objetivo não
apenas o recebimento de denúncias, mas também proporcionar ao cidadão a solicitação
de informações à Câmara, o encaminhamento de sugestões a projetos de leis, o
posicionamento frente a proposições em tramitação, dentre outras funcionalidades.
Para o usuário, o sistema permite monitorar o processo de atendimento de
suas demandas, contando com uma página que consolida todas as suas interações com
o Fale Conosco. Ele pode ser alertado por e-mail quando um atendimento for finalizado e
tem a possibilidade inclusive de avaliar o atendimento.
Para os órgãos envolvidos, o Prisma representa não apenas uma porta de
entrada para comunicações, mas também uma ferramenta de controle do fluxo do
atendimento, gerenciando a demanda do recebimento à finalização.
Tecnicamente, o sistema representa uma solução de gerenciamento de canal
de relacionamento, na modalidade Saas (Software as a Service). Por meio de um pregão
eletrônico, foram adquiridas licenças para 169 usuários durante 24 meses, além de
serviços técnicos de parametrização da solução e treinamento para operadores, gestores
e equipe de TI da Câmara.
Na justificativa da contratação, consolidada no termo de referência, destacouse que um dos objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados consiste na interação
com a sociedade para a promoção da cidadania, sendo imperativo que os canais de
relacionamento fossem otimizados. De forma alinhada a esse objetivo, e também com
diretrizes do Plano Estratégico de TIC (PETI) 2014/2018, decidiu-se pela contratação da
solução de TI para suporte à gestão de relacionamento.
A figura 6 ilustra o funcionamento do sistema.
Figura 6 – Sistema de Gestão do Relacionamento
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Fonte: Termo de referência.

São previstos diversos canais de atendimento: autosserviço (público externo ou
interno), telefone, carta e balcão. Há previsão ainda de dois níveis de atendimento, sendo
que no primeiro nível o colaborador da Câmara, usuário de uma licença, realiza a
resposta diretamente no sistema. No caso de impossibilidade de atendimento nesse nível,
é acionado o segundo nível, no qual poderá ser realizada a resposta direta à demanda ou
poderá ser feito o repasse a outros colaboradores, que, por sua vez, não acessarão
diretamente a ferramenta.
Os demais colaboradores que eventualmente precisem ser acionados para
resposta a determinada demanda irão interagir exclusivamente com outros sistemas
internos da Câmara, como o eDoc, por exemplo. Ou seja, o sistema prevê que as
respostas às demandas podem ser realizadas diretamente no Prisma ou, no caso de
impossibilidade de resposta nos dois níveis de atendimento, ocorrerá a integração com
outro sistema interno da Casa, até que seja possível finalizar a solicitação.
Vale destacar ainda que há previsão de substituição do sistema em curto
prazo, quando o modelo de solução poderá ser revisto. Um dos motivos seria o atual
modelo de licenciamento, que exige o uso de licenças específicas para cada usuário do
sistema, limitando o estabelecimento de novos canais de comunicação. Como a
quantidade de licenças adquiridas é fixa, e sua eventual ampliação por meio de aditivos é
legalmente limitada, só é possível a inclusão de novos usuários com o remanejamento de
licenças ativas. A atualização está atualmente em análise pelas áreas técnicas da Ditec e
do Cedi.
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4.5

Boas práticas de gestão

O presente levantamento constatou a existência de boas práticas nas diversas
unidades da Casa que, de algum modo, contribuem para o fomento de um ambiente de
ética e integridade e colaboram, de forma preventiva ou repressiva, no combate à fraude
e corrupção:
Quadro 17 – Boas práticas de gestão
ÓRGÃO

BOAS PRÁTICAS
- Mapeamento dos processos de trabalho e da matriz de riscos com a Aproge.
- Recomendações, ao final dos PADs, para melhoria dos processos de
trabalho examinados.

Coped

- Mandato para os servidores titulares das comissões e também para os
assistentes de comissões.
- Minuta de Ato da Mesa prevendo o termo de ajustamento de conduta (TAC)
para casos de menor potencial ofensivo.
- Capacitação dos servidores no Programa de
Corregedorias, da Controladoria-Geral da União (CGU).

Aproge

Cedi

Fortalecimento

de

- Identificação e tratamento dos riscos no Decom, Demap e Detec.
- Publicação, no portal, dos relatórios concernentes à LAI com informações
acerca de dados classificados como sigilosos, com a avaliação de satisfação
dos usuários, bem como informações quanto aos dados que tiveram sua
classificação alterada no que se refere ao grau de sigilo.
- Estatuto e Código de Ética próprios.
- Reporte direto à governança (Mesa, por meio da Primeira-Secretaria).

Secin

- Levantamento sobre ética e integridade incluído no PACI-2019.
- Publicação dos relatórios de auditoria no portal de transparência da Casa,
depois do primeiro monitoramento e resguardando os dados sigilosos.
- Desenvolvimento da Delegacia Virtual, junto à Ditec.

Depol

- Plano de investigação específico criado para os casos de fraude nas
pensões civis.
- Ações preventivas junto aos pais e responsáveis pelos adolescentes que
trabalham na Casa, como explicações sobre o uso de crachás, proibição
quanto ao uso de drogas e encaminhamento de objetos encontrados.

CCI (0800)

- Manual de procedimentos que é entregue aos funcionários que realizam o
atendimento telefônico.
- Capacitação dos colaboradores por iniciativa dos servidores da CCI.
- Aplicação de pesquisa de clima organizacional.
- Publicação da cartilha contra o assédio moral e sexual no trabalho.

DRH

- Assinatura pelos Secretários Parlamentares (SPs), quando da posse, de
termo de desimpedimento e de declaração de que a nomeação não incorre na
prática de nepotismo.
- Programa de Educação Continuada (PEC) em gestão, para fomentar
capacidades gerenciais entre os servidores que exercem cargos dessa
natureza.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

42

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Relatório de Auditoria n. 1/2020 – Secin

- Expiração das senhas de acesso aos sistemas quando da mudança de
lotação do servidor.
- Inclusão de um módulo de cidadania educacional no treinamento anual
concedido, pelo Depol, aos vigilantes.

Ouvidoria

- Reforço na divulgação das funcionalidades da Ouvidoria para o público
interno, por meio de diversas campanhas no e-mail institucional ao longo do
período de realização do presente levantamento.
- Possibilidade de realização de comunicação anônima de irregularidade pelo
“Fale Conosco”.
- Publicação bianual dos relatórios de suas atividades.
- Fornecimento de informações por transparência ativa, ou seja, sem
necessidade de identificação do solicitante.

Secretaria da
Transparência

- Controle semanal dos atendimentos feitos pelo Cedi em relação aos pedidos
baseados na Lei de Acesso à Informação (LAI).
- Oficina “Cidadão que vê”, a fim de estimular o controle social.
- Elaboração de programa visando fomentar a transparência com foco na LAI
e na participação social.
- Promoção de um fórum sobre Compliance no Legislativo.

Secretaria de
- Desenvolvimento de aplicação do tipo “robô”, que responderá questões
Participação,
básicas, acelerando o tempo de resposta ao cidadão.
Interação e
Mídias Digitais - Aplicação na Casa do conceito de omnichannel.
Fonte: elaboração própria.

5 Conclusão
Este levantamento consistiu na primeira ação de controle da Secin sobre o
tema ética e integridade na administração pública e buscou reunir informações sobre as
unidades desta Câmara cujas atribuições correspondem aos mecanismos, componentes
ou práticas previstas na estrutura do sistema de ética proposto no Referencial de combate
a fraude e corrupção, do TCU, a fim de conhecer o processo “Gerir ética e integridade”.
Assim, foram utilizados recursos metodológicos variados com o objetivo de
identificar as competências das unidades e de apreender as percepções dos seus
gestores sobre o funcionamento e eventuais riscos ou problemas pertinentes a esse
processo.
A pesquisa prospectiva nos normativos internos possibilitou identificar que a
maioria dos componentes e práticas previstas no Referencial tem uma ou mais unidades
responsáveis na Casa, ainda que nem todas as atribuições estejam sendo
desempenhadas.
Além de ratificar esses aspectos, as entrevistas reforçaram as percepções
sobre a necessidade de implementação ou de aprimoramento na aplicação de diversas
práticas atinentes ao processo de ética, bem como sobre a premência de se estruturar
uma gestão sistêmica entre as diversas unidades que atuam sobre esse tema.
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A análise mais detida sobre os canais de denúncia permitiu verificar a
existência de variados meios de entrada para esse tipo de manifestação, o que pode
confundir os diversos públicos demandantes em potencial dos canais (parlamentares,
servidores efetivos, comissionados, terceirizados e sociedade civil) ou mesmo gerar
situações em que haja duplicidade de esforços por unidades distintas para dar
acolhimento ao mesmo processo.
Cabe salientar a valorosa contribuição do servidor XXXXXXXXXXXXXXXXX na
construção deste relatório, visto que, durante as fases de elaboração deste levantamento,
encontrava-se lotado nesta Secretaria de Controle Interno e era membro da equipe.
Por fim, registramos o agradecimento pelo apoio prestado na execução dos
trabalhos, com vistas à melhoria do processo em análise, devendo-se destacar a
cordialidade, o empenho e o profissionalismo dos servidores das unidades envolvidas
com o presente levantamento, a saber: Secretaria da Transparência; Secretaria de
Participação, Interação e Mídias Digitais e sua Central de Comunicação Interativa - CCI;
Ouvidoria Parlamentar; Secretaria da Mulher; Diretoria-Geral; Comitê de Gestão do
Relacionamento; Centro de Documentação e Informação; Secretaria de Controle Interno;
Assessoria de Projetos e Gestão; Diretoria de Recursos Humanos; Comitê Gestor PróEquidade da Câmara dos Deputados e da Secretaria-Executiva do Programa de
Valorização do Servidor; Departamento de Polícia Legislativa; Comissão Permanente de
Disciplina; e Assessoria-Técnica da Diretoria-Geral.
Brasília, 19 de junho de 2020.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Assessor de Controle
Interno

Analista Legislativo

Chefe do Núcleo de
Auditoria de Recursos
Humanos

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Chefe do Núcleo de
Auditoria de Licitações,
Contratos e Patrimônio

Chefe do Núcleo Setorial
de Gestão

Assistente de Gabinete

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Assessor de Controle
Interno

Assessora de Controle
Interno
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Em 19/6/2020.
De acordo.
À Primeira-Secretaria e a todas as unidades envolvidas no presente
levantamento, a saber: Secretaria da Transparência; Secretaria de Participação, Interação
e Mídias Digitais e sua Central de Comunicação Interativa - CCI; Ouvidoria Parlamentar;
Secretaria da Mulher; Diretoria-Geral; Comitê de Gestão do Relacionamento; Centro de
Documentação e Informação; Assessoria de Projetos e Gestão; Diretoria de Recursos
Humanos; Comitê Gestor Pró-Equidade da Câmara dos Deputados e da SecretariaExecutiva do Programa de Valorização do Servidor; Departamento de Polícia Legislativa;
Comissão Permanente de Disciplina; e Assessoria-Técnica da Diretoria-Geral, para
conhecimento do Relatório.
Em seguida, solicita-se a devolução do processo à Secin, para arquivamento.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário de Controle Interno
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Apêndice A
Estrutura dos Poderes da União em relação aos mecanismos, componentes ou
práticas correspondentes no Referencial de combate a fraude e corrupção do TCU
Apêndice A-1 - Poder Executivo
Estrutura do
Poder Executivo

Norma

Prática correspondente
no Referencial do TCU

Presidência da
República

Normas de conduta dos servidores
públicos civis da União, das
Autarquias e das Fundações
Públicas - Lei n. 8.027/1990

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta

Presidência da
República

Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder
Executivo federal - Decreto n.
1.171/1994

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta

Presidência da
República

Criação da Comissão de Ética
Pública - Decreto s/nº, de 26/5/1999

Promover comissão de
ética

Presidência da
República

Código de conduta da Alta
Administração Federal (CCAAF) Exposição de Motivos n. 37/2000

Estabelecer
comportamento ético e
íntegro da alta
administração

Presidência da
República

Estabelece procedimentos para
apresentação de informações, sobre
Estabelecer condições
situação patrimonial, pelas
para lidar com variação
autoridades submetidas ao CCAAF - significativa de patrimônio
Resolução n. 1/2000

Presidência da
República

Regras relativas à participação de
autoridade pública abrangida pelo
CCAAF em seminários e outros
eventos - Resolução n. 2/2000

Regular o recebimento de
presentes e participação
em eventos

Presidência da
República

Regras sobre o tratamento de
presentes e brindes aplicáveis às
autoridades públicas abrangidas
pelo CCAAF - Resolução n. 3/2000

Regular o recebimento de
presentes e participação
em eventos
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Presidência da
República

Regras relativas a audiências
concedidas a particulares por
agentes públicos em exercício na
Administração Pública Federal
direta, nas autarquias e fundações
públicas federais - Decreto n.
4.334/2002

Instituir política de
prevenção de conflito de
interesses

Presidência da
República

Impedimento de autoridades
exercerem atividades ou prestarem
serviços após a exoneração do
cargo que ocupavam e sobre a
remuneração compensatória a elas
devida pela União - Decreto n.
4.187/2002

Instituir política de
prevenção de conflito de
interesses

Presidência da
República

Sistema de Gestão da Ética do
Poder Executivo Federal – Decreto
n. 6.029/2007

Promover comissão de
ética

Presidência da
República

Aprovação das normas de
funcionamento, de rito processual e
delimitação de competências,
atribuições, procedimentos e outras
providências no âmbito das
Comissões de Ética –Resolução
CEP n. 10/2008

Promover comissão de
ética

Presidência da
República

Política de Governança da
Administração Pública Federal
Direta, Autárquica e Fundacional Decreto n. 9.203/2017

Promover a cultura da
ética e integridade na
organização

Controladoria-Geral
da União

Procedimentos para estruturação,
execução e monitoramento dos
programas de integridade - Portaria
n. 57/2019

Promover a cultura da
ética e integridade na
organização

Presidência da
República

Comissão de Ética dos Agentes
Públicos da Presidência e VicePresidência da República - Decreto
n. 9.895/2019

Promover comissão de
ética
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Apêndice A-2 - Poder Judiciário da União
Estrutura do
Poder Judiciário
da União

Norma

Prática correspondente
no Referencial do TCU

Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)

Código de Ética da Magistratura
Nacional (aprovado em ago/2008)

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta

Código de Ética e Comissão de
Ética - Resolução STF n. 592/2016

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta;
Promover comissão de
ética

Superior Tribunal
de Justiça (STJ)

Código de Conduta e Comitê Gestor
do Código de Conduta - Resolução
STJ n. 8/2009

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta;
Promover comissão de
ética

Superior Tribunal
de Justiça (STJ)

Ouvidoria - Resolução STJ n.
20/2013

Estabelecer canal de
denúncias

Justiça Federal

Ouvidoria - Resolução CJF n.
42/2008

Estabelecer canal de
denúncias

Justiça Federal

Código de Conduta - Resolução
CJF n. 147/2011

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta

Justiça Federal

Comitês Gestores do Código de
Conduta dos órgãos da Justiça
Federal - Portaria CJF n. 116/2012

Promover comissão de
ética

Justiça Federal

Corregedoria-Geral da Justiça
Federal - Lei n. 11.798/2008

Estabelecer canal de
denúncias

Justiça Eleitoral

Corregedoria-Geral da Justiça
Eleitoral - Resolução TSE n.
7.651/1965

Estabelecer canal de
denúncias

Justiça Eleitoral

Ouvidoria - Resolução-TSE n.
23.268/2010

Estabelecer canal de
denúncias

Supremo Tribunal
Federal (STF)
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Justiça Eleitoral

Código de Ética e Comissão
Permanente de Ética e de
Sindicância do TSE - Portaria TSE
n. 137/2012

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta;
Promover comissão de
ética

Justiça do Trabalho

Corregedoria-Geral - Resolução
Administrativa n. 503/1998

Estabelecer canal de
denúncias

Justiça do Trabalho

Ouvidoria - Ato Conjunto
TST.GP.OUV. n. 529/2018

Estabelecer canal de
denúncias

Código de Ética e Comissão de
Ética - Ato 478/SEGP.GP

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta;
Promover comissão de
ética

Justiça do Trabalho

Apêndice A-3 - Ministério Público da União

Estrutura do Ministério
Público da União (MPU)

Norma

Mecanismo,
componente ou prática
correspondente no
Referencial do TCU

Conselho Nacional do
Ministério Público
(CNMP)

Código de Ética e de Conduta
do MPU e dos Estados
(proposto em abr/2019)

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta

Ouvidoria Nacional do
Ministério Público

Resolução CNMP n. 64/2010
(criação) e Resolução CNMP
n. 212/2020 (institui o
Regimento Interno)

Canal de denúncias

Ministério Público da
União (MPU) e Escola
Superior do Ministério
Público da União
(ESMPU)

Código de Ética e de Conduta
do Ministério Público da União
e da Escola Superior do
Ministério Público da União Portaria n. 98/2017

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de
ética e de conduta

Ministério Público
Federal (MPF)

Corregedoria

Correção

Ministério Público
Federal (MPF)

Ouvidoria

Canal de denúncias
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Ministério Público
Federal (MPF)

Salas de atendimento ao
cidadão - Portaria-PGR/MPF n.
412/2013

Canal de denúncias

Ministério Público do DF
e Territórios (MPDFT)

Corregedoria-Geral Regimento Interno

Correção

Ministério Público Militar
(MPM)

Corregedoria - art. 137, Lei
Complementar n. 75/1993

Correção

Ministério Público Militar
(MPM)

Ouvidoria - Portaria
159/PGJM/2016 (criação)

Canal de denúncias

Ministério Público do
Trabalho (MPT)

Corregedoria - Resolução
CSMPT nº 144/2017
(Regimento Interno)

Correção

Ministério Público do
Trabalho (MPT)

Ouvidoria

Canal de denúncias

Apêndice A-4 - Tribunal de Contas da União
Estrutura do
Tribunal de Contas
da União (TCU)

Norma

Componentes ou práticas
correspondentes no
Referencial do TCU

Código de Ética dos
servidores do TCU

Resolução-TCU n. 226/2009
(aprovação) e Resolução-TCU
n. 238/2010 (alteração)

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de ética e
de conduta

Comissão de ética

art. 89 da Resolução-TCU n.
305/2018

Promover comissão de ética

Ouvidoria

Portaria-TCU n. 76/2018

Canal de denúncias

Gestão estratégica

Portaria-TCU n. 141/2015

Gestão da ética e integridade

Gestão de riscos

Política de Gestão de Riscos
da Casa - Resolução-TCU n.
287/2017 e Manual de Gestão
de Riscos da Casa - PortariaTCU n. 184/2018

Gerenciar riscos e instituir
mecanismos de controle
interno
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Apêndice A-5 - Senado Federal
Estrutura do
Senado Federal
(SF)

Norma

Mecanismos, componentes
ou práticas
correspondentes no
Referencial do TCU

Código de Ética e
Decoro Parlamentar

Resolução n. 20/1993

Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de ética e
de conduta

Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar

Resolução n. 20/1993

Promover comissão de ética

Corregedoria
Parlamentar

Resolução n. 17/1993

Correção

Procuradoria
Especial da Mulher

Resolução n. 9/2013

Canal de denúncias

Conselho de
Transparência e
Controle Social

art. 194, § 1º do Regulamento
Administrativo do Senado
Federal (RASF)

Promover a cultura da
transparência

Secretaria de
Transparência

art. 193, § 1º, VI, do RASF

Promover a cultura da
transparência

Ouvidoria

Ato da Comissão Diretora n.
5/2005 (criação); Ato da Mesa
do Senado Federal n. 1/2011
(regulamentação)

Canal de denúncias

Comitê de
Governança
Corporativa e
Gestão Estratégica

art. 197 do RASF

Gestão da ética e integridade

Auditoria

art. 231 do RASF

Auditoria interna

Diretoria-Geral

art. 210 do RASF

Gestão da ética e integridade

Escritório
Corporativo de
Governança e
Gestão Estratégica

art. 214, parágrafo único, inc. III
do RASF

Gestão da ética e integridade

Diretoria-Executiva
de Gestão

art. 213 do RASF

Gestão da ética e integridade

Secretaria de
Polícia

art. 226 do RASF

Investigação
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Apêndice A-6 - Câmara dos Deputados

Estrutura da Câmara
dos Deputados (CD)

Norma

Código de Ética e Decoro Resolução da Câmara dos
Parlamentar
Deputados n. 25 de 2001

Mecanismos, componentes
ou práticas
correspondentes no
Referencial do TCU
Estabelecer, divulgar e
esclarecer o código de ética e
de conduta

Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar

art. 21-E do Regimento
Interno da Câmara dos
Deputados (RICD)

Promover comissão de ética

Corregedoria
Parlamentar

art. 21-F do RICD

Correção

Secretaria da Mulher

art. 20-A do RICD;
Resolução CD n. 27/2018

Canal de denúncias

Secretaria de
Transparência

art. 21-N do RICD;
Resolução da Câmara dos
Deputados n. 5/2019

Promover a cultura da
transparência

Ouvidoria

Resolução n. 19/2001
(criação) e art. 21-A do
RICD (competências)

Canal de denúncias;
Promover a cultura da
transparência

Secretaria de
Participação, Interação e
Mídias Digitais

art. 21-L do RICD;
Resolução da Câmara dos
Deputados n. 6/2019

Canal de denúncias
Promover a cultura da
transparência

Secretaria de Controle
Interno

Resolução n. 69/1994

Auditoria interna

Diretoria-Geral

Resolução n. 20/1971

Gestão da ética e integridade

Assessoria de Projetos e
Gestão

Resolução n. 32/2002; Ato
da Mesa n. 47/2009; Ato
da Mesa n. 69/2013 e Ato
da Mesa n. 245/2018;
Portaria DG n. 166/2016;
Portaria DG n. 167/2016.

Gestão da ética e
integridade;
Gerenciar riscos e instituir
mecanismos de controle
interno

Assessoria Técnica da
Diretoria-Geral

art. 23 da Resolução n.
20/1971

Correção

Diretoria de Recursos
Humanos

Ato da Mesa n. 27/2003, e
Ato da Mesa n. 136/2014,
Anexo V

Estabelecer política e práticas
de gestão de recursos
humanos
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Secretaria-Executiva do
Programa de Valorização
do Servidor

Ato da Mesa n. 27/2003

Estabelecer canal de
denúncias

Comitê Gestor PróEquidade

Portaria-DG n. 79/2014

Estabelecer canal de
denúncias

Coordenação de Polícia
Judiciária, do
Departamento de Polícia
Legislativa

Resolução n. 18/2003 e
Anexo I; art. 4º e seguintes
do Código de Processo
Penal; art. 269 do RICD e
Súmula 397 do STF;
Portaria Depol n. 5/2005.

Investigação

Comissão Permanente
de Disciplina

Resolução n. 14/2012;
Portaria DG n. 12/2016

Correção

Comitê Gestor do
Relacionamento

Portaria-DG nº 111/2013

Transparência e
accountability; Canal de
denúncias

Coordenação de
Relacionamento,
Pesquisa e Informação e
Serviço de Informação ao
Cidadão, do Centro de
Documentação e
Informação

Resolução n. 20/1971; Ato
da Mesa n. 78/2013; Ato
da Mesa n. 125/2013

Promover a cultura da
transparência

Gestão estratégica

Ato da Mesa n. 245/2018

Gestão da ética e integridade

Gestão corporativa de
riscos

Ato da Mesa n. 233/2018

Gerenciar riscos e instituir
mecanismos de controle
interno

Política de Recursos
Humanos

Ato da Mesa n. 76/2013

Gestão da ética e
integridade; Estabelecer
política e práticas de gestão
de recursos humanos

Gestão do
Relacionamento da
Câmara dos Deputados
com a sociedade

Ato da Mesa n. 247/2018

Transparência e
accountability

Portaria DG n. 240/2018

Estabelecer política e práticas
de gestão de recursos
humanos

Pesquisa de Clima
Organizacional e de
Satisfação no trabalho na
Câmara dos Deputados
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Apêndice B
Questões aplicadas nas entrevistas com os gestores
Assessoria de Projetos e Gestão
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

Quais são as ações adotadas pela alta administração para promover a cultura da
ética e da integridade na organização?
Existe intenção/discussão sobre a implementação de um código de ética para os
servidores e gestores?
A organização possui uma função antifraude e anticorrupção, composta por um
indivíduo ou uma equipe, em tempo parcial ou total?
Há monitoramento sobre o cumprimento dos requisitos de quarentena.
Há, na organização, o estabelecimento de um sistema de segregação de funções
críticas? Funções críticas são as ocupações que combinam duas importantes
características: dificuldade de reposição (mantendo-se o mesmo nível de eficiência e
eficácia) e influência direta no resultado do negócio da organização.
Os processos críticos de tomada de decisão de minha organização estão mapeados?
Os riscos críticos às atividades da organização estão identificados?
A alta administração utiliza a gestão de riscos para apoiar seus processos
decisórios?
A alta administração voluntariamente divulga os resultados alcançados pela
organização, tanto nas atividades-meio quanto nas atividades-fim, com publicação
dos principais objetivos e indicadores?
Há implementação sistemática de indicadores para apuração de desvios éticos (red
flags)?
A organização efetua uma reavaliação geral e periódica da política e plano de
combate a fraude e corrupção, considerando o seu impacto nos resultados
alcançados como um todo nas atividades-fim da entidade?
A alta administração monitora os resultados alcançados com os controles preventivos
e detectivos e apoia as medidas necessárias para melhorá-los?
As denúncias são analisadas e catalogadas num repositório?

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral
1)
2)
3)
4)

Qual é o rito previsto, no âmbito da Câmara dos Deputados, para o processo
administrativo?
A organização já instituiu procedimentos internos para aplicação da Lei nº
12.846/2013?
A organização acompanha o resultado das ações judiciais de reintegração de
servidores ou de revisão judicial?
Há um repositório de conhecimento consistente em um sistema de gestão de
incidentes de fraude e corrupção? Vide recomendação nos Acórdão de Relação
5589/2015 - TCU-1ª Câmara e Acórdão 696/2017 - TCU-1ª Câmara.
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Centro de Documentação e Informação
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A Lei de Acesso à Informação foi devidamente implementada na organização?
A organização tem mecanismos para avaliar continuamente as informações que
podem ser divulgadas de maneira ativa (transparência ativa)?
As informações fornecidas proativamente estão disponíveis a todos, sem que seja
necessária identificação ou registro?
As orientações sobre a publicação do rol de informações classificadas e
desclassificadas estão sendo seguidas?
Existe algum tipo de avaliação quanto à satisfação do público em relação às
informações disponibilizadas?
A organização publica dados em formato aberto à sociedade?

Comissão Permanente de Disciplina
1)

Existe procedimento de apuração de infrações de natureza ética? Se sim, qual é o
procedimento utilizado?
2) Há uma avaliação inicial, conduzida pelo gestor e a equipe de resposta a partir das
informações iniciais disponíveis, sobre a conveniência ou não da abertura de uma
investigação?
3) Em quais casos uma denúncia envolvendo fraude e corrupção pode dar ensejo à
instauração de uma sindicância?
4) Qual é o rito previsto, no âmbito da Câmara dos Deputados, para o processo
administrativo disciplinar?
5) Para a montagem da equipe de investigação as características dos membros são
consideradas, como a aptidão para o trabalho em equipe e a ausência de conflito de
interesses?
6) A organização mantém um grupo de servidores previamente capacitados na
condução de investigações para que estejam disponíveis para integrar a equipe, se
necessário?
7) Quando da análise de documentos, os investigadores ficam atentos a falsificações?
8) A inspeção em meios eletrônicos é realizada por pessoal capacitado?
9) A organização confere o devido sigilo aos processos de investigação de fraude e
corrupção?
10) A organização acompanha o prazo de duração de seus processos de aplicação de
sanções?
11) A organização acompanha o resultado das ações judiciais de reintegração de
servidores ou de revisão judicial?
Departamento de Polícia Legislativa
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Há canal apropriado para denúncia de crimes envolvendo fraude e corrupção?
Os demandantes recebem respostas às suas manifestações?
A estrutura de gerenciamento de denúncias está preparada para recepcionar,
inclusive, denúncias contra a alta administração?
Há medidas para proteger o denunciante contra retaliações?
É possível a denúncia anônima de crimes envolvendo fraude e corrupção?
As denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a questão?
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7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Há uma avaliação inicial, conduzida pelo gestor e a equipe de resposta a partir das
informações iniciais disponíveis, sobre a conveniência ou não da abertura de uma
investigação?
A organização mantém um grupo de servidores previamente capacitados na
condução de investigações para que estejam disponíveis para integrar a equipe, se
necessário?
A equipe de investigação desenvolve um plano investigativo? Se sim, o que ele
contempla?
Quando da análise de documentos, os investigadores ficam atentos a falsificações?
A inspeção em meios eletrônicos é realizada por pessoal capacitado?
Qual é o rito previsto, no âmbito da Câmara dos Deputados, para o inquérito policial
com vistas à responsabilização penal do agente fraudador?
Os incidentes selecionados após avaliação inicial são, de fato, investigados em
tempo hábil, os responsáveis, punidos, e as perdas, recuperadas?
As denúncias são analisadas e catalogadas num repositório?

Diretoria-Geral
1)

Quais são as ações adotadas pela alta administração para promover a cultura da
ética e da integridade na organização?
2) Existe intenção/discussão sobre a implementação de um código de ética para os
servidores e gestores?
3) Há canais formais para denúncia ou reclamação de natureza ética, ou sobre fraude e
corrupção, disponíveis para qualquer interessado?
4) Existem estratégias para divulgar ostensivamente os valores e padrões de conduta
adotados pela organização?
5) Existe clara política de prevenção de conflitos de interesses?
6) Há, na organização, o estabelecimento de um sistema de segregação de funções
críticas? Funções críticas são as ocupações que combinam duas importantes
características: dificuldade de reposição (mantendo-se o mesmo nível de eficiência e
eficácia) e influência direta no resultado do negócio da organização.
7) A alta administração estabelece alguma política ou plano específico de combate à
fraude e corrupção?
8) Há o estabelecimento de processos de seleção para funções e cargos de direção
com critérios transparentes e divulgação dos resultados?
9) A organização possui políticas de formação de lideranças?
10) A alta administração utiliza a gestão de riscos para apoiar seus processos
decisórios?
11) A alta administração voluntariamente divulga os resultados alcançados pela
organização, tanto nas atividades-meio quanto nas atividades-fim, com publicação
dos principais objetivos e indicadores?
12) A organização procura estabelecer parcerias com outras organizações, com o
objetivo de obter subsídios para garantir que a investigação da fraude e corrupção
seja realizada com as melhores condições possíveis?
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13) Há uma efetiva revisão das políticas, estratégias, planos, gestão e controles de risco
de fraude e corrupção na organização, com base nas provas reunidas e conclusões
de eventual auditoria?
Diretoria de Recursos Humanos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

É perceptível que a alta administração se esforça para cumprir com as leis e
regulamentações aplicáveis ao órgão/entidade?
Os empregados sentem que são tratados com justeza?
Quando da contratação de servidores a organização avalia a fidedignidade dos
documentos apresentados e os antecedentes profissionais/criminais dos candidatos?
O nomeado é submetido a um termo de declaração de que sua nomeação não
incorre na prática de nepotismo?
Há o estabelecimento de processos de seleção para funções e cargos de direção
com critérios transparentes e divulgação dos resultados?
A organização possui políticas de formação de lideranças?
As competências e características necessárias ao exercício dos cargos de direção no
âmbito da organização estão devidamente mapeadas e divulgadas?
Quando do desligamento de servidor há a adoção de alguma medida de segurança
organizacional, como a revogação de senhas?
Na capacitação de novos servidores e na capacitação periódica de todos estão
incluídos aspectos de ética, integridade, conflito de interesse e prevenção da fraude?

Disque-Câmara (0800)
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Há canais formais para denúncia ou reclamação de natureza ética, ou sobre fraude e
corrupção, disponíveis para qualquer interessado?
Há divulgação permanente, aos empregados e às partes interessadas, acerca dos
canais disponíveis para denúncias e reclamações?
A organização toma medidas para assegurar que os denunciantes se sintam
confortáveis em denunciar, proporcionando a eles a oportunidade do anonimato, se
preferirem?
As denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a questão?
As denúncias trazem elementos que justifiquem movimentar a estrutura
organizacional?
Como são gerenciadas as manifestações obtidas das partes interessadas?
Os demandantes recebem respostas às suas manifestações?
Existem mecanismos que permitem o acompanhamento das denúncias pelas partes
interessadas?
As denúncias são analisadas e catalogadas num repositório?

Ouvidoria
1)
2)

Quais os meios que a organização utiliza para receber manifestações dos
interessados na sua atuação?
Há canais formais para denúncia ou reclamação de natureza ética, ou sobre fraude e
corrupção, disponíveis para qualquer interessado?
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3)
4)

5)
6)

7)
8)

O canal de denúncia é avaliado e monitorado, por exemplo, identificando o número e
os tipos de denúncias, bem como o que aconteceu com as denúncias recebidas?
A organização toma medidas para assegurar que os denunciantes se sintam
confortáveis em denunciar, proporcionando a eles a oportunidade do anonimato, se
preferirem?
As denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a questão?
A estrutura de gerenciamento de denúncias está preparada para recepcionar,
inclusive, denúncias contra a alta administração? (Nesse caso, elas devem ser
reportadas a uma instância superior, a exemplo de conselhos de administração ou
órgãos colegiados).
As denúncias recebidas são encaminhadas diretamente às unidades responsáveis
por sua apuração?
Há formulário eletrônico, de fácil acesso, estruturado ou com orientações, de forma a
induzir o denunciante a reportar o máximo de informações relevantes. Se o
formulário for apenas campo livre para inserção de texto, o denunciante fica à deriva
para narrar o que quiser, o que não é interessante?

Pró-Ser e Pró-Equidade
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Há canais formais para denúncia ou reclamação de natureza ética, ou sobre fraude e
corrupção, disponíveis para qualquer interessado?
Há divulgação permanente, aos empregados e às partes interessadas, acerca dos
canais disponíveis para denúncias e reclamações?
A organização toma medidas para assegurar que os denunciantes se sintam
confortáveis em denunciar, proporcionando a eles a oportunidade do anonimato, se
preferirem?
No caso de denúncias por empregados, a organização estabeleceu políticas que
proíbam retaliação a empregados que denunciem de boa-fé, bem como aos
responsáveis pela apuração das denúncias?
Os demandantes recebem respostas às suas manifestações?
As denúncias recebidas são encaminhadas diretamente às unidades responsáveis
por sua apuração?
As denúncias são analisadas e catalogadas num repositório?

Secretaria da Mulher
1)
2)
3)
4)

Quais os meios que a organização utiliza para receber manifestações dos
interessados na sua atuação?
Há divulgação permanente, aos empregados e às partes interessadas, acerca dos
canais disponíveis para denúncias e reclamações?
O canal de denúncia é avaliado e monitorado, por exemplo, identificando o número e
os tipos de denúncias, bem como o que aconteceu com as denúncias recebidas?
A organização toma medidas para assegurar que os denunciantes se sintam
confortáveis em denunciar, proporcionando a eles a oportunidade do anonimato, se
preferirem?
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5)

6)
7)
8)

No caso de denúncias por empregados, a organização estabeleceu políticas que
proíbam retaliação a empregados que denunciem de boa-fé, bem como aos
responsáveis pela apuração das denúncias?
Como são gerenciadas as manifestações obtidas das partes interessadas?
As denúncias recebidas são encaminhadas diretamente às unidades responsáveis
por sua apuração?
As denúncias são analisadas e catalogadas num repositório?

Secretaria da Transparência
1)
2)
3)
4)
5)

A Lei de Acesso à Informação foi devidamente implementada na organização?
As informações fornecidas proativamente estão disponíveis a todos, sem que seja
necessária identificação ou registro?
Existe algum tipo de avaliação quanto à satisfação do público em relação às
informações disponibilizadas?
A organização publica dados em formato aberto à sociedade?
Existe algum tipo de ação colaborativa que envolva os usuários desses dados no
aperfeiçoamento da política pública correspondente?

Secretaria de Controle Interno
1)

2)

3)
4)
5)
6)

A auditoria interna auxilia a organização no tocante à implementação do sistema de
gestão da ética e da integridade organizacional, por meio de aconselhamento e de
propostas de aperfeiçoamento, sendo a sua função primordial avaliar se os controles
internos implementados pelo gestor são adequados?
A auditoria interna é estruturada?Tem competências claramente definidas?Se reporta
à instância máxima de governança dentro de minha organização, como um Conselho
de Administração ou Conselho deliberativo?
Como são gerenciadas as manifestações obtidas das partes interessadas?
Quando do planejamento anual de atividades para a auditoria interna há a previsão
de realização de auditorias para avaliação de controles de fraude e corrupção?
Há uma sistemática formal para divulgação de relatórios que tratam de assuntos
sensíveis como a fraude e corrupção?
São adotadas as devidas cautelas na elaboração e encaminhamento desses
relatórios, a fim de preservar a integridade das evidências obtidas, garantir a
confidencialidade dos dados e evitar expor os auditores, investigadores e
investigados a uma situação de fragilidade?

Secretaria de Participação Interação e Mídias Digitais
1)
2)
3)
4)

Quais os meios que a organização utiliza para receber manifestações dos
interessados na sua atuação?
Há canais formais para denúncia ou reclamação de natureza ética, ou sobre fraude e
corrupção, disponíveis para qualquer interessado?
Há divulgação permanente, aos empregados e às partes interessadas, acerca dos
canais disponíveis para denúncias e reclamações?
O canal de denúncia é avaliado e monitorado, por exemplo, identificando o número e
os tipos de denúncias, bem como o que aconteceu com as denúncias recebidas?

CÂMARA DOS DEPUTADOS

59

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Relatório de Auditoria n. 1/2020 – Secin

5)

6)
7)

A organização toma medidas para assegurar que os denunciantes se sintam
confortáveis em denunciar, proporcionando a eles a oportunidade do anonimato, se
preferirem?
As denúncias são analisadas e catalogadas num repositório?
A organização publica dados em formato aberto à sociedade?
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Apêndice C
Fluxo do processo de acolhimento de denúncias
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Apêndice D
Fluxo do processo de tratamento de denúncias – Ouvidoria
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