
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELA
TÓRI

EQUIPE: 
Oswaldo Cantini 
Paula Carvalho 
Rogério Amaury de Medeiros 
Teresa Robichez  

RELATÓRIO  
DE GESTÃO 
CORRECIONAL 

 
 
 

SET 2019/ SET 2021 

CORREGEDOR: 
Rafael Richa Cavalcanti de 
Albuquerque  



RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL 2020O D  

 
 
 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  
DO DIAGNÓSTICO DA CORREGEDORIA 

  
 

DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 
  

DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS 
 

  
 

DO PLANEJAMENTO 2021/2023 
  
 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL  

Set 2019/ Set 2021

02 

03 

04 

09 

11 

15 

16 

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL Set 2019/ Set 2021 



 
 
 
 

DAS 
CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 

 
 
 

A Área de Correição – ACOR da Financiadora de 
Estudos e Projetos – FINEP foi inserida na estrutura 
organizacional da empresa em como uma Unidade 
vinculada à Presidência.   
 
A nomeação do primeiro e atual superintendente titular da 
ACOR ocorreu em 30 de setembro de 2019, através da 
Deliberação do Conselho de Administração  no 50/2019. O 
Corregedor Rafael Richa Cavalcanti de Albuquerque veio 
cedido da Controladoria Geral da União – CGU com intuito de 
implementar, organizar e estruturar uma Corregedoria 
alinhada às orientações do órgão central de correição federal.  

 
Nesse sentido, as ações adotadas nesse primeiro 
mandato objetivaram identificar e buscar junto à Gestão 
da empresa a estrutura física, normativa, de pessoal e 
de sistema para a atuação adequada da atividade 
correcional, destacando-se a intensa capacitação da 
equipe alocada na ACOR. 
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GLOBAL GEOMETRY 
 

DO DIAGNÓSTICO DA 
CORREGEDORIA 
 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

A ACOR se apresenta como área diretamente vinculada à 
Presidência, não existindo, atualmente, nenhum setor 
subordinado a ela em sua estrutura organizacional. 
Ademais, por orientação da Resolução CGPAR no 21/2018 
a nomeação do titular da Área ocorre por deliberação do 
Conselho de Administração. 

 

DO QUADRO DE PESSOAL 
 

Hoje, o setor conta com 1 Corregedor, 3 analistas, 1 apoio 
administrativo que exerce as funções de Secretariado e 2 
(dois) estagiários com formação em Direito.  

 

No tocante ao quadro de pessoal, entende-se que o seu 
quantitativo atual pode ser considerado como o mínimo 
necessário para a realização das atividades correcionais. 
Entretanto, tendo em vista a distribuição das atividades de 
apuração, condução dos processos e julgamento, é imperioso 
o pleito por mais um analista. 
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DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

As instalações físicas são adequadas, contando com uma 
sala para o Corregedor e uma para a equipe da ACOR. 
Entretanto, tendo em vista que os processos finalizado 
atualmente estão arquivados na Área de Auditoria e passarão 
à guarda da ACOR, faz-se necessária a instalação de um 
armário com lacre adequado e com proporções suficientes 
para o arquivamento dos processos durante o prazo de 
guarda legal estabelecido.  

 

Vale ponderar ainda acerca das possíveis adequações às 
normas de distanciamento social em razão das 
especificações advindas do contexto de pandemia vivenciada 
haja vista que o ambiente é fechado, sem ventilação externa 
e com pouco espaço entre as unidades de trabalho da equipe. 

 

DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 
Atualmente a Corregedoria conta com boa estrutura 
tecnológica, contando com equipamentos para todos os 
membros da equipe, e dispondo de impressora/ copiadora 
própria. 
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Em relação aos sistemas informatizados a ACOR está em 
fase de implementação do sistema  e-Pad, e mantem rotina 
de cadastro e atualização do sistema CGU-PAD, o  qual 
conta com todos os processos correcionais devidamente 
cadastrados. 
 

Entretanto, salienta-se a dificuldade da não utilização do 
sistema SEI o que possibilitaria um melhor 
acompanhamento e disponibilização de documentos não só 
internamente, como também aos possíveis envolvidos nos 
processos disciplinares e aos órgãos de controle. A ACOR 
tem envidado esforços para a implementação  do Sistema 
Siga-Finep, buscando, inicialmente, junto à Área de 
Planejamento a inclusão das atividades correcionais na 
Cadeia de Valor da Finep, para então possibilitar a 
identificação de seus documentos e seu correto 
enquadramento e classificação. 
 

NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS 
 
 
A ACOR tem adotado integralmente as normas e orientações 
emanadas da CGU. Entretanto, internamente há uma 
defasagem normativa a ser sanada.  
 
Em julho de 2020 a  ACOR  encaminhou à Presidência 
proposta de alteração do Regimento Interno da Finep no 
sentido de estabelecer atribuições imprescindíveis para a 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL Set 2019/ Set 2021 



correta e imparcial atividade correcional. Tal alteração é 
imprescindível para a alteração dos normativos  infra 
regimentais, especialmente a norma que trata das infrações 
disciplinares. 

 
Paralelamente e, no aguardo da alteração acima citada, a 
ACOR elaborou minuta de norma própria que orientará as 
atividades de correição, inclusive com a internalização de 
normais atuais editadas pela Controladoria Geral da União, 
como por exemplo a normatização relativa ao Processo de 
Responsabilização de Entes Privados - PAR e o processo da 
Investigação Preliminar Sumária – IPS. 

 
Posteriormente, cada um dos procedimentos correcionais 
será objeto de Instrução de Trabalho própria objetivando uma 
maior padronização e orientação às comissões processantes.  

 
 

DO MODELO DE MATURIDADE 
CORRECIONAL 
 

O modelo de Maturidade é um instrumento para avaliação da 
maturidade de um determinado processo de trabalho ou área 
de atuação proposto pela CRG no intuito de realizar avaliação 
do nível de maturidade das unidades correcionais.  

 

O modelo prevê 05 (cinco) níveis de maturidade conforme ta 
bela abaixo. 
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A ACOR se submeteu tempestivamente ao processo de auto 
avaliação proposto pela Corregedoria Geral da União - CRG, 
com o devido registro das  respostas e documentos 
comprobatórios no sistema e-Aud. O resultado identificou a 
Corregedoria no Nivel 1 Inicial de maturidade, conjuntamente 
com 93% das unidades correcionais avaliadas. 
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DA CAPACITAÇÃO  
DA EQUIPE 
DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES 
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 

 

A Corregedoria participou de diversas ações institucionais ao 
longo do período. Abaixo elencamos algumas dessas 
iniciativas: 

  

DOS CURSOS REALIZADOS  
 
O tema capacitação figurou como um dos objetivos centrais 
da Corregedoria, no intuito de formar profissionais 
especializados e capacitados na atuação disciplinar.  

 
A equipe participou de diversas capacitações ministradas  pela 
CGU/ CRG. Dentre eles destacam-se: 
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 Reuniões de Corregedorias do Siscor; 
 Reuniões periódicas com Corregedora-Geral do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações;  

 Reuniões sobre Modelo de Maturidade da CGU; 

 Encontro de Corregedorias Siscor e Procor;  



WEBINAR           Processo de Responsabilização de Empresas (WEBINAPAR 2020)
Módulo 1:           Aspectos gerais da Lei Anticorrupção e Juízo de Admissibilidade
Data, Hora:        02/04/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

WEBINAR           Processo de Administrativo Disciplinar (PAD IN LIVE 2020) 
Módulo 1:           Juízo de Admissibilidade
Data, Hora:        05/05/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 2:           Procedimentos disciplinares
Data, Hora:        07/05/2020, 15-18hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 3:           Condução do Processo Disciplinar
Data, Hora:        12/05/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 4:           Enquadramento e Sanções Disciplinares
Data, Hora:        14/05/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 5:           Indiciamento e Relatório Final
Data, Hora:        19/05/2020, 15-18hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 6.           Prescrição de PADs
Data, Hora:        21/05/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 7.           Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
Data, Hora:        26/05/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

MÓDULO EXTRA - LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE, MP 966/2020 E MP 928/2020
Data, Hora:        27/05/2020, 15-18hs                     Carga Horária: 2hs

Módulo 8.           Rito Sumário    
Data, Hora:        28/05/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

SISCOR 15ANOS – Palestras de Comemoração 15 anos do SISCOR (JUNHO/20)
1             SISCOR15 – Autonomia do Direito Administrativo Sancionador
Data, Hora:        02/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

2             SISCOR15 - Imprensa no combate à corrupção
Data, Hora:        04/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

3             SISCOR15 - Processo sancionador de entes privados CADE
Data, Hora:        09/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

4             SISCOR15 - Diagnóstico da responsabilização de agentes IPEA
Data, Hora:        18/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

5             SISCOR15 - Responsabilização de pessoa jurídica Petrobras
Data, Hora:        23/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

6             SISCOR15 - Tecnologia e Inovação
Data, Hora:        25/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

7             SISCOR15 - ENCERRAMENTO Perspectivas e Maturidade
Data, Hora:        30/06/2020, 15-17hs                     Carga Horária: 2hs

WEBINAR          Conceitos Introdutórios do Direito Disciplinar para
Data:        14/07/2020;                 Carga Horária: 3hs

WEBINAR          Condução do Processo Administrativo Sancionador
Data:        21/07/2020;                 Carga Horária: 3hs

WEBINAR          Prescrição no Processo Administrativo Sancionador
Data:        28/07/2020;                 Carga Horária: 3hs

WEBINAR          Comissões processantes
Data:        23/03/2021;                 Carga Horária: 2h30

WEBINAR          Instrução Probatória
Data:        11/05/2021;                 Carga Horária: 3hs

WEBINAR           Indiciamento e relatório final no PAR
Data:        08/06/2021;                 Carga Horária: 2h30

WEBINAR          Dosimetria das sanções disciplinares (Estatutários)
Data:        01/07/2021;                 Carga Horária: 3h30

CURSOS DE CAPACITAÇÃO CRG/CGU REALIZADOS PELA EQUIPE DA ACOR
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DAS ATIVIDADES 
CORRECIONAIS 

 
A área de corregedoria da Finep – ACOR foi criada em 
setembro de 2019, junto da nomeação do seu primeiro e único 
corregedor, o senhor Rafael Richa Cavalcanti de 
Albuquerque.  
 
Durante esses dois anos de gestão do corregedor não houve 
nenhuma penalidade prescrita.  
 
Todos os processos foram instaurados tempestivamente e 
precedidos do devido juízo de admissibilidade, onde a 
respectiva matriz de responsabilidade era exposta. Não há 
processos instaurados com andamento há mais de dois anos, 
bem como nenhuma reintegração nos últimos dois anos e 
salvo melhor juízo, nos últimos cinco.  
 
 
Nos dois últimos anos, houve vinte processos encerrados, 
dos quais dezoito foram arquivados, um apenado com 
destituição de cargo em comissão e um arquivado com 
assinatura de TAC. Outros doze ainda se encontram em 
andamento. 
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DO PASSIVO 

 
A atuação da ACOR nos processos que encontravam-se em 
andamento quando da implementação da Área dependeu da 
fase do processo.  
 
Alguns processos estavam instaurados e em tramitação nas 
comissões processantes. Para esses a ação da ACOR foi no 
sentido de ofertar orientação quanto aos procedimentos e 
ações a serem implementadas para a correta instrução 
processual. 
 
Outros processos haviam sido finalizados pelas comissões 
processantes mas ainda aguardavam a decisão para sua 
completa finalização. Nessas hipóteses, por solicitação do 
Presidente através do Gabinete, a ACOR atuou através da 
avaliação formal dos procedimentos conduzidos, no intuito de 
melhor embasar a decisão presidencial em cada caso. 

 
Por fim, encontramos situações onde o processo ainda não 
havia sido instaurado, e para esses caso, a ACOR realizou 
uma avaliação de juizo de admissibilidade dos processos. 

 
Na presente data, não há mais passivo correcional. 
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DA SITUAÇÃO ATUAL 
 

 

Durante a Gestão de Setembro de 2019 a Setembro de 2021 
foram movimentados 32 (trinta e dois) processos disciplinares 
na ACOR, conforme tabela abaixo. 

 

 
Quanto aos 12 (doze) processos em andamento, fora 
realizada classificação da respectiva fase do processo, quais 
sejam: ‘Em Juízo de Admissibilidade, ‘Em andamento com a 
Comissão Processante”, “Em análise pela ACOR” e ‘Em 
Julgamento/Conclusão’. 

 
 

PROCESSOS EM ANDAMENTO 

Em Juízo de Admissibilidade 00 
 

Em andamento com a Comissão 
Processante 

05 

 

Em análise pela ACOR 02 
 

Em Julgamento/Conclusão 05 
 

TOTAL 12 

 

Processos  encerrados   20 

Processos em andamento 12 

PROCESSOS  CORRECIONAIS 
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GLOBAL    GEOMETRY 

DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS E 
REPRESENTAÇÕES 
 
Entre Setembro de 2019 e Setembro de 2021, foram recebidas 12 
(doze) demandas da Ouvidoria para apuração disciplinar e 12 
(doze) Representações de setores internos da Finep. Todas foram 
objeto de alguma procedimento de apuração pela ACOR.  
 
As demais apurações decorreram de documentos externos ou de 
outros procedimentos apuratórios. 

DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – TAC 
 
Foi proposto e assinado 1 (um)  Termo de Ajuste de Conduta - TAC.  
 

DAS RECOMENDAÇÕES CORRECIONAIS 
 
O papel orientativo e preventivo das ações correcionais trazem 
como uma das atribuições da ACOR emitir recomendações para os 
casos onde fori identificada a necessidade de ajuste de 
procedimentos no âmbito da gestão. 
 
No período foram emitidas 06 (seis) recomendações correcionais. 
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Processo Recomendação

POR/PRES/036/2020
Melhorias relacionadas aos processos de registro 
de frequência e ações voltadas à cultura 
organizacional sobre o tema. 

Despacho 06/2020
Melhorias no acompanhamento do serviço
prestado pelo SERASA 

Despacho 08/2020
Melhor definição e normatização do serviço com
a EloGroup; 

POR/PRES/169/2019
Revisão do modelo de concessão do benefício
odontológico

POR/PRES/012/2018
Revisão do dispositivo 2.10.09 do inciso XXVIII
da N-RHM-014/11

Despacho 01/2021
Melhorias na orientação, dispoinibilização e
segurança de equipamentos portáteis de
informática. 

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA ACOR



GLOBAL GEOMETRY 

DO PLANEJAMENTO  
2021/2023  
 

DOS EIXOS NORTEADORES 
 
 

 

Eixos norteadores baseados no modelo de maturidade correcional da CRG 
 
 

DAS PRINCIPAIS AÇÕES 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL  

Normatização da atividade 
correcional. 

Implementação de sistema 
eletrônico nos processos 

correcionais. 

Divulgação interna dos 
indicadores, dados sobre as  

denúncias  e orientações 
correcionais aos funcionários. 
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Capacitação contínua da equipe 
e colaboradores da ACOR 

 
 



GLOBAL GEOMETRY 

 

DAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS  
 

A unidade de correição iniciou suas atividades na Finep em 
outubro de 2019. O período do mandato inicial do Corregedor 
da Finep foi o início da implementação de uma unidade 
correcional alinhada às orientações e normativas da 
Controladoria Geral da União através da Corregedoria Geral 
da União - CRG.  

O exercício de 2020 foi desafiador para uma unidade em fase 
de estruturação, considerando que, após cerca de seis meses 
de atuação presencial, iniciou-se a pandemia de covid-19, 
causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2. 

 

Assim, os processos administrativos disciplinares, 
normalmente baseados em atividades presenciais, tiveram 
que ser interrompidos ou adiados, conforme orientação da 
Corregedoria-Geral da União (CGU). Após cerca de seis 
meses de suspensão, em agosto/setembro de 2020, os 
trabalhos foram retomados inteiramente de modo virtual, com 
novas orientações e regramentos.  

A paralisação não impediu uma intensa fase de discussões, 
organização e capacitações on-line promovidas pelo Sistema 
de Corregedorias (SISCOR). 
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Destacam-se no período os programas de capacitação da 
CGU, a verificação e comprovação da inexistência de 
acessos aos benefícios do Auxílio Emergencial do governo 
por empregados da Finep, a participação da Finep no 
processo de Autoavaliação no Modelo de Maturidade 
Correcional (CRG-MM) proposto pela CGU, e a rede de 
colaboração implementada com outras instituições do 
sistema (CGU, MCTI, CNEN, ON, Eletrobras, PF, MPF, etc.) 
e internamente na Finep (Presidência, Área de 
Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, Ouvidoria, 
Auditoria interna e Comissão de Ética). 

Foi implementado ainda um processo de autoavaliação que 
apontou para os desafios a serem enfrentados em 2021: o 
reforço da equipe; a atualização normativa para obtenção de 
autonomia na instalação e julgamento de processos pela 
unidade correcional; e a obtenção de um sistema 
informatizado específico para tratamento sigiloso, tempestivo 
e fiel dos processos em meio eletrônico. 

Para o próximo mandato Set 2021 / Set 2023 a diretriz será a 
melhoria no modelo atual de maturidade correcional, o que 
demandará um grande esforço não só da equipe da ACOR 
como também da alta gestão da Finep no sentido de 
institucionalizar, padronizar e normatizar procedimentos e 
rotinas de trabalho. A sistematização dos processos também 
será um ponto focal de direcionamento das ações da ACOR 
nesse período.  
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