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Juízo de Admissibilidade nº 11/2019/CORREG 

Assunto: Denúncia, na espécie Representação Funcional, encaminhada mediante documento 

redigido ao Corregedor-seccional, em 21 de novembro de 2018, solicitando a análise e 

providências da Corregedoria em relação a possíveis infrações de descumprimento de ordem do 

superior hierárquico, suposta oposição de resistência injustificada ao andamento de documento e 

processo ou execução de serviço, supostas práticas de ofensas verbais, envio de mensagens 

inapropriadas mediante uso de e-mail, e supostas violações, por parte do representado, quanto ao 

Código de Ética da UFABC 

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

da fase investigativa, considerando que: 

 o representado, convicto de suas concepções hermenêuticas, avaliou que a ordem do

superior hierárquico não possuía dispositivo legal, e, fazendo uso do dever funcional,

formulou representação em desfavor do superior hierárquico, conforme asseguram os

artigos – Art. 116, inciso VI e o Art.126-A, ambos da Lei 8.112/90, este último o qual

estabelece, em suma, que nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou

administrativamente por dar ciência à autoridade superior, para apuração das informações

acerca de supostas irregularidades; desse modo, embora o representado, em tese, possa

ter supostamente violado o compromisso ético de agir com respeito e espírito

colaborativo, que deve manter enquanto membro da comunidade universitária (art.11,

inciso IV do Código de Ética), tese defendida pelo representante, o fato é que o servidor

fez uso da via da representação funcional, justificando o porquê de não ter executado a

ordem do superior hierárquico. Sob a regência do artigo 116, inciso VI, da lei 8112/90,

afasta-se as hipóteses de descumprimento de ordem do superior hierárquico e suposta

oposição de resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução

de serviço, pelos seguintes aspectos: a) consoante os excertos bibliográficos consultados,

a mera divergência de entendimentos, na aplicação ou interpretação de normas ou

conceitos, não caracteriza a má-fé, e não há de se falar em ilícito disciplinar com a mera

discordância; b) os servidores, a saber, subordinado e chefia, representaram um contra o

outro, sem ter sido constatado que os dois tenham incorrido em ilícitos funcionais; no

caso, por se tratar de matéria complexa que exigiu pesquisa e emissão de parecer jurídico,

considerando a dificuldade relativa à interpretação da legislação específica concernente

ao serviço, houve dúvida por parte do representado, que utilizou então a via da

representação para externar que, a seu ver, a ordem superior não possuía amparo legal; c)

após investigação, restou comprovado que o superior hierárquico não descumpriu a

legislação, e, portanto, a ordem de serviço dirigida ao subordinado (ora representado)

possuía previsão legal; d) conforme demonstrado na outra investigação já concluída, a

coordenação setorial tomou as providências para a realização tempestiva dos serviços,

não tendo sido demonstrada a ocorrência de prejuízos, afinal, salvo melhor juízo, houve

tempestiva ação saneadora de gestão;
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 no que se refere às possíveis ofensas verbais dirigidas contra o superior hierárquico

durante reunião na unidade de lotação do representado, os elementos de informações que

constam da investigação não reforçam a hipótese exposta pelo representante;

 com relação a e-mails enviados, em 2014, por parte do representado, para administradas,

tendo sido consultadas as mesmas, foi esclarecido que, à época dos fatos, o poder

hierárquico tomou as providências para esclarecer ao servidor acerca da inadequação da

conduta, de forma que as mensagens cessaram, e foi encaminhado à unidade correcional,

para análise; do que consta, a administrada informou que a autoridade correcional à

época explicou que se tratava de questão pertinente à análise da Comissão de Ética;

 acerca dos antecedentes funcionais do representado, nos termos do artigo 131 da Lei nº

8112/90, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados,

após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o

servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. As anteriores

penalidades, já aplicadas em outro órgão, são superiores a três e cinco anos de efetivo

exercício; ainda, consta haver uma portaria de demissão do servidor relativa ao ano de

2011, em outro órgão da administração pública federal, entretanto, as práticas irregulares

punidas são fatos antigos, e não tem relação alguma com o caso analisado, há ausência de

conexão da portaria demissória em relação aos fatos tratados na investigação em curso;

 à luz do art. 4º, I, da Portaria da Reitoria da nº 459 de 2015, por caber à Corregedoria-

seccional da UFABC a competência de promover iniciativas voltadas à conscientização e

orientação da comunidade da UFABC acerca de desenvolver conduta do servidor, para

fins de prevenção ao cometimento de infrações disciplinares, nesse sentido, foi orientado

ao representado, sem consistir em aplicação de penalidade, para que sejam observadas e

cumpridas as determinações que constam do Art. 116, III e IV, da lei 8.112/90, bem

como para que observe a importância do diálogo e do debate arrazoado como

mecanismos ideais de resolução de conflitos.

Em vista do exposto, com fundamento no artigo 52 da lei 9784/99, restando 

esclarecido que os servidores, superior hierárquico e subordinado, não cometeram 

irregularidades ao exercer o dever de representação funcional, e, considerando os motivos 

arrazoados, DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO 

o arquivamento da representação funcional, com encaminhamento para a Comissão de Ética da

UFABC, para as providências que entender cabíveis.

Santo André, 20 de maio de 2019. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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