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Juízo de Admissibilidade nº 09/2019/CORREG 

Assunto: Denúncia anônima encaminhada à Corregedoria-seccional, em 25 de outubro de 2018, 

solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação à ocorrência de supostas 

irregularidades relacionadas à visualização de conteúdo impróprio em equipamentos 

informáticos de unidade acadêmica, durante o expediente, por parte de servidores. 

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

da fase investigativa, considerando que: 

 dentre as competências da Corregedoria-seccional e do Corregedor-seccional, constantes

da Portaria da Reitoria nº 459, de 23 de outubro de 2015, publicada no Boletim de

Serviço n° 506 - 27 de outubro de 2015, página 16, consta a seguinte:

 “XIII. Por ato do Corregedor-seccional, emitir o juízo de 

admissibilidade, arquivar denúncias ou instaurar sindicâncias e/ou 

processos disciplinares, instituir comissões de inquérito; nomear 

defensor dativo, julgar e determinar a aplicação de penalidades de 

advertência e suspensão de até 30 dias; determinar o arquivamento de 

processos concluídos;” 

 conforme o artigo 12 da Instrução Normativa nº 14, de 14 de novembro de 2018, da

CGU, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, nº 220, 16 de novembro de 2018,

acerca dos meios de prova que podem ser utilizados nos procedimentos correcionais:

“Art. 12. Nos procedimentos correcionais regulamentados nesta 

Instrução Normativa poderão ser utilizados quaisquer dos meios 

probatórios admitidos em lei, tais como prova documental, inclusive 

emprestada, manifestação técnica, tomada de depoimentos e diligências 

necessárias à elucidação dos fatos.” 

 no escopo investigativo do caso concreto, tendo sido realizadas perícias dos

equipamentos informáticos, para a busca de provas ou subsídios técnicos acerca das

notícias veiculadas pelo denunciante, não se encontrou embasamento fático ou válido

suporte indiciário que correspondessem ao relato trazido na denúncia.

 nos termos do §2º, do artigo 10 da Instrução Normativa nº 14, de 14 de novembro de

2018, da Controladoria Geral da União (CGU), a denúncia ou representação que não

contiver os indícios mínimos que possibilitem sua apuração será motivadamente

arquivada;
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 no caso em tela, a denúncia anônima trouxe materiais apócrifos, precários,

impossibilitando se saber acerca da autoria dos mesmos, o que inviabiliza a

responsabilização administrativa na hipótese de que tais materiais tenham sido

produzidos, em tese, sem a observância das regras do direito e, em tese, sem observar o

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da

Constituição Federal), que veda as provas clandestinas, coletadas em violação aos

direitos da personalidade, sob pena de, em contrário, haver a nulidade do procedimento

correcional; é dizer: trata-se de materiais duvidosos, de autoria desconhecida, e

insuficientes para sustentar um juízo de certeza acerca de tese trazida pelo autor anônimo;

 no caso em comento, a continuidade da investigação não se faz necessária, pois o escopo

fático analisado no procedimento não confirmou a hipótese trazida pela peça anônima,

sendo ausentes válidos indícios mínimos suficientes para a certeza de um juízo apto a

deflagrar apuração em ampla cognição, e tampouco foram encontrados elementos

circunstanciais outros que tivessem relação com os fatos, e, por indução, fossem aptos a

justificar a instauração de procedimento correcional acusatório.

Em face dos fundamentos ora expostos, não tendo sido encontrados nos arquivos 

eletrônicos ou válidos registros que corroborassem a denúncia anônima, ausente justa causa para 

a continuidade do feito investigatório, com fundamento no artigo 144, da lei 8.112/90, no artigo 

52 da lei 9784/99 e no §2º do artigo 10 da Instrução Normativa nº 14, de 14 de novembro de 

2018, da Controladoria Geral da União (CGU), DECIDO pela não abertura de processo 

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia anônima.  

 Santo André, 25 de abril de 2019. 

      Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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