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Juízo de Admissibilidade nº 17/2019/CORREG 

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

nº 671, em 04 de abril de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação a 

supostas irregularidades em portaria de delegação de competência para a nomeação de comissão 

examinadora. 

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

da análise preliminar, considerando que: 

 conforme consta na Lei nº 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal, o art. 12, caput, trata acerca da possibilidade de

delegação:
“Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, 
delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 no aspecto formal, o ato administrativo analisado, na espécie portaria de delegação, teve

por objeto a delegação competência para nomeação de Comissão Examinadora para

avaliação de desempenho acadêmico; tendo sido examinada a portaria, observa-se que

não houve a prática de delegação de matéria de competência exclusiva, tampouco se

delegou a decisão de recursos administrativos; no mais, sequer constam indícios de que

tenha havido a delegação da edição de caráter de atos normativos. Por conseguinte, foram

cumpridas as condições gerais de objeto a serem preservadas em ato de delegação,

consoante prelecionado no artigo 13 da Lei º 9784/99;

 no aspecto substancial, faz-se necessário ponderar que, em razão da Comissão

Permanente ser comissão de assessoramento, é necessário que uma autoridade na linha

executiva assine e publique o instrumento de portaria, a qual é a aplicação da legislação

para cada solicitação em concreto; nesse sentido, para que a Comissão Permanente possa

exercer a competência da instituição da Comissão Examinadora, é necessária a prática do

ato intermediário (portaria de nomeação de membros da Comissão Examinadora, cujos

nomes são indicados pela própria Comissão Permanente, assessora, essa última sem

atribuição de publicação de portarias). Sem membros devidamente nomeados por

autoridade executiva, a instituição da Comissão Examinadora não seria possível; cumpre

observar que o papel da autoridade administrativa (executiva) circunscreve-se à

incumbência de assinar e publicar as portarias de nomeação, cuja composição nominal é

indicada pela Comissão Permanente. Antes da portaria de delegação, a portaria de

nomeação era ato assinado pela autoridade delegante, e, após a delegação, a atribuição da

nomeação das Comissões Examinadoras passou a ser exercida pela autoridade delegada;
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no caso examinado, as competências da Comissão Permanente e as atribuições da 

autoridade executiva (autoridade delegada) não colidem, são complementares, haja vista 

que à Comissão Permanente incumbe realizar o assessoramento, a formulação e o 

acompanhamento da execução da política, cabendo-lhe a instituição das comissões 

examinadoras relativas aos processos em concreto. A Comissão Permanente procede à 

indicação dos nomes para composição da comissão examinadora; após, a autoridade 

administrativa, na linha executiva, procede à publicação da portaria de nomeação (ato 

intermediário), observando-se a composição nominal indicada pela presidência da 

Comissão Permanente. A autoridade executiva, mediante delegação de competência, 

apenas colabora para os atos administrativos da política de pessoal, procedendo à 

assinatura e publicação dos atos concretos (portarias de nomeação das Comissões 

Examinadoras), respeitando a composição nominal de membros indicada pela própria 

Comissão Permanente. Dessa forma, cumpre-se a vontade consubstanciada na indicação 

realizada por essa (comissão assessora permanente). Vale destacar que, caso não 

houvesse a portaria de nomeação dos membros da comissão examinadora (ato 

intermediário: designação formal dos membros mediante portaria), não se materializaria a 

competência da Comissão Permanente de instituir a comissão examinadora para a 

avaliação de desempenho acadêmico; 

 além desses fatores, é de se ponderar o histórico da tramitação de procedimentos na área

administrativa, tendo sido verificado que houve circunstâncias de índole técnica que

justificaram a delegação de competência: a medida de delegação viabilizou e deu

celeridade ao fluxo de processos nas unidades (incidência do princípio da eficiência),

desonerando a autoridade delegante da prática de atos que possam ser realizados por

autoridade hierarquicamente escalonada e com atribuição compatível ao exercício da

atribuição delegada;

 não houve vícios, impedimentos ou abusos na portaria que delegou competência para a

autoridade administrativa, pois, tendo sido cumpridos os requisitos formais e materiais do

ato de delegação, não há de se cogitar acerca de qualquer indício de irregularidade em ato

da autoridade delegante, que observou as regras vigentes.

Em face dos motivos ora expostos, e, com fundamento no artigo 144, parágrafo 

único, da lei 8112/90, e no § 2º do artigo 10 da IN CGU nº 14/2018, de 14/11/2018, DECIDO 

pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da 

denúncia, por inexistência de irregularidade.   

  Santo André, 09 de setembro de 2019. 

      Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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