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Juízo de Admissibilidade nº 05/2019/CORREG 

Assunto: Denúncia, formulada em 03 de outubro de 2018, acerca de possível ocorrência de 

irregularidades em descomedimento durante discurso proferido por docente, em sala de aula. 

Vistos e examinados o teor da denúncia, datada de 03/10/2018, bem como os 

autos que compõem a fase investigativa que antecede o juízo de admissibilidade, com feito 

regularmente processado que examinou o caso sob análise, e, considerando que: 

 as investigações realizadas observaram o formalismo moderado, nos termos da legislação

correcional em vigor, a qual realizou os trâmites necessários para o conhecimento dos

fatos, nos termos da Portaria nº 335/06 da CGU;

 no contexto analisado, restou esclarecido que o docente estava em sala de aula na

universidade, em 01 de outubro de 2018, e, durante a ministração didática, proferiu frases

desconexas que constaram de seu discurso, mas que não se relacionavam com a aula,

frases essas que ferem o dever de urbanidade, conforme preconiza o artigo 116, inciso

XI, da lei 8.112/90;

 de outro lado, também restou contextualizado das investigações que o docente expressou

arrependimento em relação à opinião externada, tendo demonstrado interesse em corrigir

sua conduta, e ter concordado com a realocação da atribuição didática, tendo sido

substituído nas aulas da turma em que os fatos ocorreram, de forma que, no caso em tela,

o docente, de comum acordo com a Diretoria de Centro, foi substituído na disciplina

ministrada;

 nas lições do doutrinador Sandro Lúcio Dezan, em se tratando da infração de violação ao

dever de tratar com urbanidade as pessoas, a mesmo pode ser, a depender do caso

concreto, uma infração levíssima, passível de termo de ajustamento de conduta e

transação disciplinar. Nesse sentido, o excerto a seguir:

“Trata-se de infração administrativa disciplinar prevista na Lei 8112/90 e sujeita à 

sanção de advertência. Com efeito, apresenta natureza jurídica branda quanto à 

gravidade dessa sanção e, por isso, recebe a classificação de infração leve. Todavia, 

pode apresentar-se como infração levíssima, passível de (i)termo de ajustamento de 

conduta e transação disciplinar, conforme haja legislação especial que faça tais 

previsões, e, não obstante, também passível (ii) de substituição do procedimento 

administrativo disciplinar por confecção de Termo Circunstanciado Administrativo, nos 

moldes da Instrução Normativa 04/2009, da Controladoria-Geral da União, se cometida 

sem dolo e o eventual dano dele decorrente não exceder ao valor previsto para a 

dispensa de licitação, conforme art.24, II, da Lei 8666/93” 

(DEZAN, Sandro Lucio. Ilícito Administrativo Disciplinar em Espécie. 2ª edição. 

Curitiba: Juruá, 2014, página 185) 
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 que, conforme documentado nas investigações, o servidor, de boa-fé, admitiu ter dado 

causa aos fatos e assume a responsabilidade administrativa quanto aos mesmos; 

 

 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, haja 

vista o custo financeiro da instauração e de gestão de processos administrativos 

disciplinares;   

 

 o docente não possui registro válido de anterior penalidade disciplinar em seus 

assentamentos funcionais, ou seja, não há antecedentes de penalidades disciplinares, e 

que o mesmo colaborou com as investigações, reconhecendo a irregularidade a que deu 

causa e assumindo o compromisso de ajustar seu comportamento em relação à legislação; 

 

 o servidor 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 tratar com urbanidade as pessoas, 

conforme determina a Lei nº 8112/90, artigo 116, inciso XI e a cumprir os deveres que 

constam do Código de Ética da UFABC;  

 

 o cumprimento das condições pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 

será objeto de fiscalização pelo superior hierárquico (chefia) do servidor, pelo período de 

dois anos; no caso de descumprimento do TAC, a chefia adotará imediatamente as 

providências necessárias para comunicar à unidade correcional, para que a mesma 

providencie a instauração ou continuidade do respectivo procedimento disciplinar, sem 

prejuízo da apuração. 

 

 Em face dos fundamentos ora expostos, com fundamento na IN nº 02, de 30 de 

maio de 2017, no artigo 3º, § 2º da lei 13.105, de 16 de março de 2015, no artigo 2º, inciso VI, e 

no artigo 52, ambos da lei 9784/99, no artigo 145, inciso I, da lei 8112/90, e no artigo 14 do 

Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, DECIDO pela não abertura de processo 

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia, com o 

encaminhamento de cópia do TAC à SUGEPE, para registro nos assentamentos funcionais do 

docente pelo período de dois anos. 

 

Santo André, 21 de março de 2019. 

 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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