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Juízo de Admissibilidade nº 06/2019/CORREG 

 

Assunto: Denúncia, na espécie representação funcional, encaminhada mediante a Comunicação 

Interna nº 142/2018/REIT, em 09 de outubro de 2018, solicitando a análise e providências da 

Corregedoria em relação à comunicação de fato apresentada por servidor público acerca de 

supostas irregularidades no pagamento de bolsas. 

 

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

da fase investigativa preliminar, considerando que: 

  

 a Portaria MEC nº 318, de 02/04/2009, transferiu à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES a operacionalização do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil - UAB. A CAPES, a seu turno, publicou a Portaria nº 183/2016, que regulamenta as 

diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução 

dos cursos e programas de formação superior, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB); 
 

 o teor do artigo 3º, parágrafo II, alíneas e, f, g e h, da Portaria nº 183/2016,  as quais, 

respectivamente, preconizam a: “obrigatoriedade de enviar à CAPES as solicitações mensais 

de pagamento de bolsas para os bolsistas que tiveram suas atividades confirmadas; manter 

os registros das informações necessárias ao adequado controle do curso, bem como o Termo 

de Compromisso e a frequência dos bolsistas, para verificação periódica do Ministério da 

Educação; indicar professor responsável pelo curso para atestar as informações prestadas; 

realizar o processo de supervisão e monitoramento das atividades dos bolsistas descritas nos 

Termos de Compromisso dos Bolsistas, utilizando-os como referência para a realização da 

autorização e/ou suspensão do pagamento de bolsas”; 

 

 o Art. 10 da referida Portaria determina que o pagamento das bolsas fica condicionado ao 

envio pela IPES (Instituição Pública de Ensino Superior) da confirmação mensal das 

atividades dos bolsistas; 

 

 no caso sob análise, o coordenador da unidade, ao tomar ciência da dúvida apresentada pelo 

denunciante quanto à licitude do pagamento das bolsas, por iniciativa própria, buscou 

orientações junto ao Ministério Público Federal  e foi orientado a formalizar consulta junto à 

Procuradoria Federal da universidade; ato contínuo, o representado solicitou consulta, para 

verificar  o embasamento jurídico acerca da autorização de pagamentos a bolsistas;  

 

 conforme a conclusão que consta do Parecer nº 00183/2018/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, nos 

termos da Portaria CAPES nº 183/2016, o pagamento de bolsas está vinculado ao exercício efetivo das 

atividades dos bolsistas;  
 

 no caso em tela, as atividades e atestes postos em dúvida pelo representante foram comprovadas pelo 

representado, que apresentou documentação apta a subsidiar o ateste do cumprimento das atividades 
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dos bolsistas, ou seja, há razoável suporte documental hábil a demonstrar, sob a perspectiva da 

regência do formalismo moderado (artigo 22 da lei 9784/99), que as atividades dos bolsistas 

foram realizadas;  

 

 destarte, salvo melhor juízo, não se vislumbra indícios de irregularidades administrativas ou 

de ilícitos disciplinares em conduta de bolsistas que exerceram atividades externas docentes 

esporádicas junto à UAB-CAPES, em plena previsão legal e regulamentar, conforme o artigo 

21, incisos III e IV, da Lei 12.772/2012, e as resoluções do Conselho Universitário, a saber, a 

Resolução ConsUni nº 135, anexo, e a Resolução ConsUni nº 183, e em conformidade com o 

regramento preconizado pela Portaria nº 183/2016 da CAPES; 

 

 com relação às supostas irregularidades as quais, segundo o representante, teriam sido 

constatadas mediante nota de auditoria, não se comprovou que o representado tenha se 

descompromissado ou se negado a cumprir as providências saneadoras informadas à área de 

controle interno;  

 

 a unidade auditada, ao que consta, buscou tomar as providências necessárias para cumprir as 

recomendações opinadas no sentido de corrigir as ações administrativas. No mais, a  

coordenação da unidade não se evadiu de buscar soluções para ajustar os procedimentos, para 

constarem conformes em relação às providências informadas ao controle interno, muitas das 

quais acatadas ou já em fase de implementação pela unidade. Consoante consta de Nota Final 

de Auditoria, novas ações que poderão ser acompanhadas para verificação de conformidade 

dos atos; 

 

 considerando a competência da unidade correcional em orientar a equipe de dirigentes e 

chefias quanto à adoção, quando cabível, de práticas administrativas saneadoras, foi orientado 

à unidade para que continue a implementar as providências que constam da Nota Final da 

Auditoria Interna; 

 

 no que concerne à avaliação de desempenho do representante, que manifestando 

inconformismo diante da avaliação realizada pelo representado, alegou a ocorrência de 

suposta coação por parte do mesmo, ocorre que, uma vez não tendo sido verificadas 

irregularidades formais na avaliação de desempenho, a qual, inclusive, foi revisada quanto às 

notas atribuídas, descabe à área disciplinar ingressar na análise de mérito do ato 

administrativo;  

 

Em vista do exposto, considerando os motivos arrazoados, com fundamento no 

artigo 144, parágrafo único, da lei 8112/90, DECIDO pela não abertura de processo 

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia.  
 

                                                        Santo André, 05 de abril de 2019. 

 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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