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INSTRUÇÃO DA REITORIA N. 0001/2018

 

Norma�za o recebimento e o tratamento de
denúncias anônimas e com reserva de iden�dade e
define procedimentos que permearão essas
a�vidades.

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e
considerando a Resolução do Conselho Universitário n. 7/2011, de 24 de maio de 2011 – que criou a
Ouvidoria da Universidade de Brasília –, as orientações da Instrução Norma�va Conjunta n. 01 CRG/OGU,
de 24 de junho de 2014, as orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca do
tratamento de denúncias anônimas e da proteção outorgada pela Lei n. 12.527, de 18 de novembro de
2011, às informações de caráter pessoal e considerando os autos do Processo n. 23106.110329/2016-71,

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º  Norma�zar o recebimento e o tratamento de denúncias anônimas e com reserva
de iden�dade e definir os procedimentos que serão adotados nessas a�vidades.

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

 

Art. 2º  Para efeitos desta Instrução foram adotadas as seguintes definições:

I      denúncia anônima: manifestação recebida sem a iden�ficação do manifestante;

II   reserva de iden�dade ou sigilo do nome (acesso restrito à iden�dade): manifestação
recebida de o�cio, caso a Ouvidoria considere necessário, ou, ainda, por solicitação do manifestante que
a sua iden�dade seja ocultada.

 

CAPÍTULO II

DO TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E COM RESERVA DE IDENTIDADE

 

Art. 3º  Apresentada denúncia anônima à Ouvidoria da UnB, essa deverá ser encaminhada
às áreas responsáveis pela apuração, desde que haja elementos suficientes à verificação dos fatos
narrados.

§1º  Recebida a denúncia anônima e havendo elementos suficientes, os órgãos apuratórios
arquivarão a denúncia anônima e procederão, por inicia�va própria, à instauração de procedimento
inves�gatório preliminar.
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§ 2º  O procedimento inves�gatório preliminar mencionado no parágrafo anterior não
poderá ter caráter puni�vo.

 

Art. 4º  A Ouvidoria da UnB deverá reservar a iden�dade do manifestante, caso seja
solicitado e/ou seja verificada a necessidade.

§ 1º  A Ouvidoria, de o�cio ou por solicitação de manter a reserva do nome do
manifestante, deverá encaminhar a manifestação às áreas de apuração sem o nome do demandante.

§ 2º  A área apuratória será a responsável por garan�r a reserva da iden�dade do
demandante, se for indispensável a revelação do nome do(a) manifestante para a apuração dos fatos.

§ 3º  A obrigação de manter a reserva do nome do demandante, estabelecida no caput
desta Instrução, não se aplicará em caso de denunciação caluniosa, conforme prevê o art. 339 do Código
Penal brasileiro ou, ainda, em caso de flagrante má-fé por parte do manifestante.

§ 4º  A restrição de acesso à iden�dade prevista no caput desta Instrução encontra
respaldo no art. 31 da Lei n. 12.527/2011, devendo perdurar pelo prazo de 100 (cem) anos.

 

Art. 5º  Esta Instrução em vigor nesta data.

 

Márcia Abrahão Moura
Reitora

 
Brasília, 20 de março  de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Abrahao Moura, Reitora da Universidade de
Brasília, em 25/03/2018, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2283769 e
o código CRC D98979BD.
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