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Juízo de Admissibilidade nº 52/2018/CORREG 

Assunto: Denúncia encaminhada mediante a página da Corregedoria-seccional da UFABC, sob 

o nº 559, em 18 de julho de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria, 

recomendando apuração da regularidade em relação a possível cobrança de inscrições para 

evento, cuja organização teria solicitado depósito bancário em conta de pessoa física.  

 

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

de investigação preliminar, considerando que: 

 

 em denúncias similares anteriormente apuradas (Juízo de Admissibilidade nº 

24/2018/CORREG, dentre outras), a Corregedoria-seccional da UFABC encaminhou a 

Orientação nº 02/2018/CORREG (02/05/2018) para a Reitoria no sentido de adotar ações 

de gestão, para prover a abstenção, por parte da Instituição, no que concerne a cobranças 

de inscrições, em desconformidade com a legislação vigente, em eventos científicos, até 

que fosse expedida uma regulamentação interna; 

 

 no presente caso, é preciso observar que a cobrança das inscrições e a disponibilização de 

sítio eletrônico do evento em tela iniciaram procedimentos já em março de 2018, ou seja, 

em data anterior ao caminhamento da Orientação nº 02/2018/CORREG para a Reitoria, 

em vista disso, as novas orientações administrativas da unidade correcional não puderam 

ser tempestivamente observadas pela equipe organizadora do evento e, desse modo, pela 

regência do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que veda 

a retroação de nova interpretação para analisar fatos e atos administrativos pretéritos, não 

parece cabível a incidência da referida orientação para o caso sob análise; 

 

 em consulta ao plano jurisprudencial, consta que o Superior Tribunal Federal – STF - 

conheceu e julgou o Recurso Extraordinário - RE nº 597854/GO, no qual, mediante 

excerto constante no voto do ministro Edson Fachin, conforme página nº 20 do referido 

acórdão, foi opinado acerca da possibilidade da instituição de cobrança em atividades 

extraordinárias e destinadas preponderantemente à extensão universitária: 

“É possível às universidades, no âmbito de sua autonomia didático-científica, regulamentar, em harmonia 

com a legislação, as atividades destinadas preponderantemente à extensão universitária, sendo-lhes, nessa 

condição, possível a instituição de tarifa"; 

E, nesse mesmo sentido, também consta do voto do ministro no recurso RE nº 

597854/GO, conforme trecho da página nº12 do respectivo acórdão:  

“Além disso, tendo em conta que as atividades extraordinárias são desempenhadas de modo voluntário 

por parte das universidades, podem elas estabelecer uma tarifa como contraprestação."; 

 

 as informações publicadas no sítio eletrônico do Conselho Universitário, consultado em 

dezembro de 2018, em que foi verificado que a matéria da cobrança de inscrições em 
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eventos consta no expediente para trâmite de discussão para a possível regulamentação, 

logo, já foram iniciados os debates para a expedição de uma resolução que dispõe sobre 

cobrança de inscrições para financiamento de eventos acadêmico-científicos realizados 

na UFABC (conforme consta do item 3 da sessão ordinária V de 2018, do Conselho 

Universitário); em vista do exposto, constata-se que a temática da cobrança de inscrições 

está sendo tratada pela seara de gestão da universidade (práticas administrativas 

saneadoras, conforme Art.4º, inciso II da Portaria da Reitoria nº 459, de 23 de outubro 

de 2013); 

 descabe à unidade correcional exigir a prestação ou tomada de contas relativas a eventos,

e, ressalvado melhor juízo, não foram encontrados quaisquer indícios ou comportamentos

de má-fé, e, mediante o formalismo moderado da investigação, restou demonstrado que:

a) as informações solicitadas foram tempestivamente prestadas pela servidora, que

prontamente colaborou com as investigações; b) a servidora apresentou consistente

documentação, de forma a estar comprovado que o evento dependeu dos recursos

cobrados dos participantes, foi gratuito para graduandos da UFABC, professores e

estudantes de ensino médio da rede pública; houve cobrança módica via depósito em

conta bancária, para o custeio de despesas diversas, sem finalidade lucrativa; c) o

relatório final de execução do evento de fluxo contínuo cumpre as diretrizes  da portaria

da Pro-Reitoria de Extensão e Cultura (Portaria PROEC Nº 006, de 02 de março de

2017); d) a servidora não logrou proveito próprio ou de outrem com as receitas do evento

e tampouco recebeu recursos em sua conta bancária; e) as receitas auferidas foram

revertidas na realização do evento, não havendo prova de que tenham sido usadas para

outras finalidades;

 por não ter sido constatada evidente infração administrativa disciplinar,  e, havendo

evidências de que a universidade já está a adotar medidas (regulação necessária está em

tramitação no conselho superior), não parece razoável, isonômico ou eficiente proceder-

se à instauração de processo administrativo disciplinar para caso sob exame no qual não

estão delineadas a necessidade e a justa causa para a atuação do poder disciplinar.

Em face dos fundamentos ora expostos, inexistente lide disciplinar no caso 

analisado, com fulcro no artigo 144, parágrafo único, da lei 8.112/90, DECIDO pela não 

abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia 

pelos motivos acima pontuados. 

     Santo André, 14 de dezembro de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 
Corregedor-seccional da UFABC 
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