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CASO PRÁTICO
JOSÉ DE AQUINO

Servidor público
federal, estável,
lotado em um órgão
público responsável
pela concessão de
benefícios a
administrados.

Em janeiro de 2020, José foi
representado após ser constatado
que, entre os meses de março de
2000 a março de 2001, supostamente
estaria realizando a concessão de
benefícios
a
terceiros
sem
a
observância dos ditames legais, a
fim de receber vantagem indevida.

CASO HIPOTÉTICO: Nem tudo que reluz é ouro
Ambientação da
cena

O diálogo se passa em um órgão público
com servidores estáveis.

O script será entregue a cada membro
da Comissão.
Projeto

Cunho Educativo e Lúdico – a fim de
ampliar o campo de visão dos membros
da Comissão.

Personagens

Acusado: José de Aquino
Membros da Comissão: João Formoso
(Presidente), Joaquina Dengosa e Maria
das Dores.

Do projeto à cena: PAD NA PRÁTICA – Um novo olhar
na instrução das Comissões
CENA 1: DA CONVERSA DE CORREDOR

FACI LI TADOR: Após os 3 membros tomarem conhecimento da Portaria com seus
respectivos nomes, encontraram-se em frente ao banheiro e passaram a conversar:
Joaquina Dengosa: E agora, onde é que eu vou, Meu Deus do céu!
João Formoso: Vamos à Corregedoria para saber onde vamos nos instalar, do que se
trata o processo e por onde iniciar.
M aria das Dores: Eu não quero participar! Não vou a esta reunião! Eles estão me
PERSEGUINDO!
João Formoso: Você precisa ir, Maria, deixa de bobagem! A participação em comissão
de PAD é um dever nosso de servidor. Chamam de múnus público. Eu nem sei o que é,
mas sei que temos que ir.
Joaquina Dengosa: Será que vamos trabalhar junto com a Corregedora, na mesma
sala? Eu amo minha sala, não quero sair de lá não!
João Formoso: Claro que não! Para termos imparcialidade vão conceder uma sala só
para nós, para lermos o processo e elaborarmos os documentos que entendermos
pertinentes, com horário de reunião definido, inclusive! Você acredita que até unidade
no SEI nós teremos?!
M aria das Dores: Que interessante! Sempre quis trabalhar com investigação! Vou ler o
processo bem rapidinho! Até levarei para casa...
João Formoso: Mas Maria, você está maluca?! Você não pode! Nós deveremos
trabalhar em dias e horários específicos, para tomarmos todas as decisões em conjunto e
consignar tudo em ata.
M aria das Dores: Poxa, que pena! Sempre quis investigar a vida das pessoas. Será que
posso vigiar tudo que o acusado está fazendo de errado?!
João Formoso: Claro que não! Antigamente abriam PAD para analisar tudo o que
estava de irregular, até os fatos conexos e outras coisas mais! Agora não! Vai ter a
suposta irregularidade lá para analisarmos. Se acharmos outras irregularidades a gente
manda tudinho para a Corregedoria.
FACI LI TADOR: Após reunião com a Corregedoria, o trio já está reunido na sala;
sozinhos eles começam a confabular:

