
 
 
 

RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 
 
Relatório de instância ou área de correição  
 

Ao longo de 2015, foram instaurados dois processos de sindicância e um processo 
administrativo disciplinar, conforme relato a seguir: 

 
Processo n° 48002.005707/2015-11 (Sindicância Investigativa) 
 
Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa instaurado pelo Diretor de Gestão 

Corporativa por meio do Despacho nº 03/2015/GAB-DGC/EPE, 13 de agosto de 2015, publicado 
no DOU de 19/08/2015, com o objetivo de apurar a veracidade dos fatos relatados, identificar 
eventual ocorrência de assédio moral, apurar eventuais responsabilidades e identificar ações que 
contribuam para a solução dos conflitos relatados nesse processo, bem como proceder ao exame dos 
atos e fatos conexos que surgissem no curso da apuração. 

 
Em 29 de outubro de 2015 a Comissão de Sindicância encerrou suas atividades 

encaminhando o Relatório Final ao Diretor de Gestão Corporativa, que o aprovou, e acatou as 
sugestões oferecidas pela comissão processante, tais como: i) orientar o Superintendente da área 
acerca das prerrogativas gerenciais que lhe são afetas, sempre tomando as providências devidas para 
dirimir quaisquer problemas da área, nunca fechando o canal de comunicação como os seus 
subordinados, para que não haja omissão no dever de agir, intervir ou intermediar na solução de 
problemas existentes; ii) promover a desvinculação das atividades da Consultora Técnica envolvida 
nas acusações quanto à supervisão dos analistas integrantes da área que apresentou o conflito de 
relações; iii) no âmbito da Diretoria envolvida, devem ser tomadas providências no intuito de se 
promover um ambiente de trabalho mais harmônico, cooperativo e motivador entre seus integrantes; 
iv) no âmbito da Empresa, devem ser implantadas ações de desenvolvimento/treinamento de 
equipes, a todos os empregados e gerentes, com vistas a prevenir práticas hostis, em especial as de 
potencial caracterização de assédio moral. 

 
O processo foi encaminhado ao Diretor da área envolvida, para conhecimento dos resultados 

alcançados pela Comissão processante e adoção das medidas pertinentes. Esse processo ainda não 
foi concluído. 

 
Processo n° 48002.007699/2015-30 (Sindicância Investigativa) 
 
Em 20 de outubro de 2015 foi instaurada essa sindicância investigativa, tendo em vista o 

relatório do balanço patrimonial de 2014 relacionou bens patrimoniais não localizados. Diante de 
diversas outras não conformidades apontadas, o relatório não foi aprovado e foram determinadas 
providências para regularização dos registros contábeis e patrimoniais, realização de novo 
inventário relativo ao exercício de 2015, bem como instauração de sindicância (Processo nº 
48002.007699/2015-30) para apurar as circunstâncias, elucidar os fatos e identificar as 
responsabilidades pelo suposto extravio dos bens patrimoniais não localizados. Iniciada a execução 
das providencias determinadas pelo Diretor de Gestão Corporativa, identificou-se a necessidade de 
validação dos lançamentos contábeis realizados e compatibilização com os registros patrimoniais, o 
que implicou a suspensão da sindicância para que seu objeto fosse adequado à realidade patrimonial 
validada. Tal suspensão ocorreu em 23 de outubro de 2015 e sua eventual retomada somente será 
possível   ao término   do inventário   de 2015.   Em   paralelo às   providencias   em andamento   foi 
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implantado um sistema informatizado de gestão patrimonial e foi aprovada a Norma de Gestão 
Patrimonial. 

  
 
Processo n° 48002.006522/2015-16 (Processo Administrativo Disciplinar- PAD) 
 
Trata-se de PAD instaurado pelo Diretor de Gestão Corporativa, visando à apuração de 

eventuais responsabilidades e faltas funcionais de um empregado ocupante do cargo de Analista de 
Gestão Corporativa, lotado na Diretoria de Gestão Corporativa, descritas no  processo, bem como 
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que surgissem no curso da apuração. 

 
Instaurado o procedimento, a Comissão processante concluiu que o empregado incorreu na 

infração de OFENSA A HONRA E BOA FAMA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO, estando 
enquadrado no Art. 482, “k”, da CLT, e sugeriu a aplicação da pena de demissão por justa causa do 
empregado.  Ouvida a Consultoria Jurídica, por meio do Parecer CONJUR nº 070/2015, de 26 de 
outubro de 2015, esta se manifestou favorável à manutenção da sanção de rescisão do contrato de 
trabalho por justa causa  proposto pela Comissão Processante. 

 
Em 1º de dezembro de 2015, a autoridade instauradora acatou o relatório e aplicou a 

penalidade de demissão por justa causa do empregado, com base na alínea “k” do Art. 482 da CLT 
e dos Art. 2º, III e Art. 3º, I do Código de Ética da EPE. 

 
 

Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) 
 
A Empresa está ultimando a aprovação da Norma de Processo Administrativo Disciplinar e 

já iniciou tratativas junto à Corregedoria Setorial do MME da Controladoria Geral de União para 
adesão ao sistema CGU-PAD. 

 

 

 


