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Juízo de Admissibilidade nº 14/2019/CORREG 

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

nº 656, em 28 de janeiro de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em 

relação à ocorrência de suposto tratamento descortês, por servidor(a) da UFABC, em resposta 

por e-mail institucional a questionamento apresentado por administrado referente a retirada de 

documentos. 

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

da fase investigativa, considerando que: 

 tendo em vista que as comunicações remetidas pelo setor mediante a caixa postal

eletrônica da unidade administrativa não são pessoais, sendo a mesma acessada por

diversos administrados colaboradores,  as redações expedidas por intermédio da mesma

são institucionais, motivo pelo qual os servidores não têm por hábito assinar as

mensagens;

 no caso em tela, conquanto tenha ocorrido uma comunicação, mediante expedição de e-

mail ao usuário, o qual, em tese, possa ter sido incomum em relação ao padrão de

comunicação setorial, consta também que a área reconheceu o fato se dispôs a se

desculpar formalmente pelo acontecido, de forma a mitigar os efeitos do comentário

descortês, compromissando o gestor da área a reforçar para o conjunto dos servidores da

unidade a necessidade e a importância do dever de trato cordial no contato com o

público;

 a atividade correcional não se limita à instauração de procedimentos disciplinares, com os

ônus e custos decorrentes destes feitos, haja vista que também está no escopo correcional

o desenvolvimento de atividades preventivas e saneadoras, quando cabíveis, o que parece

ser a hipótese de incidência para tratar do caso examinado, à luz do artigo 4º, inciso II, da

Portaria nº 459, de 23 de outubro de 2015.

Em face dos fundamentos ora expostos, não tendo sido possível a identificação do 

autor do texto questionado pelo denunciante, foi expedida orientação para que a área promova a 

melhoria de seus procedimentos. Com fundamento no artigo 144, parágrafo único, da lei 

8.112/90, 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.  

 Santo André, 24 de julho de 2019. 

      Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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