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Juízo de Admissibilidade nº 38/2018/CORREG 

Assunto: Denúncias encaminhadas mediante a página da Corregedoria-seccional da UFABC, 

sob os n
os

 475 e 520, em 17 de março e 04 de maio de 2018, respectivamente, solicitando a

análise e providências da Corregedoria em relação ao possível descumprimento do regime de 

dedicação exclusiva, ao ministrar curso livre não gratuito, realizado fora das dependências da 

UFABC, e possível irregularidade em uso de lista de e-mails para divulgação deste curso. 

Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e após a realização 

de investigação preliminar, considerando: 

 que no caso concreto, o docente não recebeu remuneração ou retribuição pecuniária de

qualquer espécie e a ministração, ao que consta, ocorreu numa única ocasião, não

colidindo com quaisquer outras atividades didáticas realizadas na UFABC, não ficando

configurado, portanto, o descumprimento do regime de dedicação exclusiva;

 que ficou comprovado o uso de e-mail não institucional, com a extensão @gmail, para

divulgação à integrantes da comunidade acadêmica (spam), sem autorização destes.

 o baixo potencial ofensivo da irregularidade praticada, no presente caso (uso de lista de e-

mails para divulgação de curso externo), e não haver circunstância prevista no art. nº 128

da Lei nº 8.112/1990 que justifique a majoração da penalidade de advertência;

 a regência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a

necessidade de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento

do interesse público, e a força normativa do princípio constitucional da eficiência;

 que o docente, compromissou-se perante esta Corregedoria no sentido de corrigir sua

atuação, e, nesse sentido, assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC,

instrumento criado pela IN nº 02, de 30 de maio de 2017, do Ministério da Transparência

e Controladoria-Geral da União e foi orientado a solicitar, previamente, autorização para

participação em eventos externos, ao Centro no qual está lotado.

Em face dos fundamentos ora expostos, DECIDO pela não abertura de processo 

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia e o encaminhamento de 

cópia do TAC à SUGEPE, para registro nos assentamentos funcionais do docente pelo período 

de dois anos. 

 Santo André, 13 de setembro de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 
Corregedor-seccional da UFABC 
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