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Juízo de Admissibilidade nº 20/2019/CORREG 

 

Assunto: Ofício nº 11.460/2019/NACOR-SP/SÃO PAULO/CGU, de 14 de junho de 2019, 

recebido em 02/07/2019, remetido por Auditoria Federal de Finanças e Controle, da 

Controladoria-Geral da União no Estado de São Paulo, solicitando a adoção de providências 

disciplinares em razão de suposto recebimento de benefício assistencial, por agente público com 

lotação no quadro funcional da universidade.  

 Vistos e examinados os documentos do ofício encaminhado, após a realização da 

análise preliminar, considerando que: 

 primeiramente, cabe pontuar que, no caso examinado, não houve liame de conexão fática 

ou nexo de causalidade entre a atuação funcional da administrada, servidora pública 

lotada no quadro funcional da universidade, e o suposto recebimento de benefício 

assistencial, que é administrado por autarquia da administração federal, cujas atribuições 

próprias, inclusive fiscalizatórias, não são da esfera de atribuição da universidade; no 

mais, nenhum indício de crime ou infração disciplinar relacionados à atuação funcional 

da administrada foi encontrado. Além disso, salvo melhor juízo, é bem provável haver 

inadequação instrumental para a utilização do processo administrativo disciplinar para 

realizar a apuração de responsabilidade por suposto recebimento indevido de benefício, 

cuja administração incumbe a uma outra autarquia federal, com competência exógena à 

esfera de atuação e incidência do poder disciplinar em âmbito universitário, pelos 

seguintes aspectos: a) pela necessária incidência dos princípios do juiz natural, do devido 

processo legal (inciso LIV do artigo 5º, da Constituição Federal) e pela regência do inciso 

LIII do artigo 5º da Constituição Federal, o qual enuncia que ninguém será processado 

nem sentenciado senão pela autoridade competente; em tese, contrariar a força normativa 

dessas normas e princípios da Constituição Federal, macularia a validade da apuração 

processual já desde a origem, haja vista que, se houvesse instauração de processo 

administrativo disciplinar, haveria possíveis vícios de inconstitucionalidade e também de 

legalidade (artigo 11 da Lei nº 9784/99); 

 

 acerca da nota técnica nº 987/2017/CGNOC/CRG, salvo melhor juízo, não parece 

aplicável ao vertente caso de que trata o Ofício em tela,  pelos seguintes aspectos: 

a) primeiramente, a nota em epígrafe versa acerca de suposto recebimento de benefício 

de bolsa família por servidores públicos federais, informando que determinados 

servidores teriam recebido os benefícios em decorrência de prestação de informações 

falsas no âmbito do Cadastro Único, realizado em âmbito municipal, o que não se faz 

presente no caso examinado, que nada tem a ver com recebimento de bolsa família; b) 

ainda: quanto à suposta ocorrência relatada no Ofício nº 11.460/2019/NACOR-SP/SÃO 

PAULO-CGU, trata-se de hipótese ou caso de suposto recebimento de benefício regido 

pelo Decreto nº 6.214/2017, por parte de agente público com lotação na universidade, 

pessoa jurídica de direito público na esfera federal, cujas atribuições precípuas são a 
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prestação de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, é dizer: o contexto fático do caso 

analisado diverge do paradigma tratado na nota técnica nº 989/2017/CGNOC/CRG, por 

se tratar benefício assistencial operacionalizado na folha de pagamento de uma outra 

autarquia, federal, e sob gestão e manutenção dessa, com legislação específica própria, 

sem qualquer ligação fática e sem conexão com a competência legal e administrativa que 

rege a atuação funcional da administrada na Universidade. É dizer: a seara disciplinar não 

é a via instrumental adequada para tratar da apuração de responsabilidade pelo suposto 

recebimento indevido de benefício mantido e gerido por outra autarquia federal. 

 

 tendo sido ouvida a administrada relacionada no Ofício em tela, houve tempestiva 

colaboração mediante o fornecimento de informações preliminares, e nada houve que 

demonstrasse se tratar de hipótese de incidência de responsabilização administrativa-

disciplinar em razão de suposto exercício irregular das atribuições da administrada na 

Universidade Federal do ABC. Ressalvada prova em contrário, nada foi encontrado que 

afaste a presunção de inocência da servidora, que não possui registro de maus 

antecedentes gravosos na seara disciplinar; adicionalmente, cabe pontuar que o advogado 

constituído pela administrada firmou declaração no sentido de informar que a 

administrada não praticou nenhuma fraude, tampouco agiu de má-fé perante a autarquia 

e, no mais, informou também que a mesma noticiou a admissão em certame público; o 

procurador constituído também informou que a administrada foi orientada pelos 

servidores da autarquia a aguardar a suspensão automática do benefício; por fim, o 

advogado, arguindo pela preservação da honra e da imagem da administrada, informou 

que processará a autarquia responsável pela gestão do benefício. Nesse ponto, cabe 

pontuar que a auditoria da CGU apenas informou, mediante ofício, acerca de achado 

constatado em 2017, e recomendou que, preliminarmente à instauração de procedimento 

disciplinar, fosse oportunizada a apresentação de justificativas, o que demonstra, ressalte-

se, a boa-fé por parte do órgão, que recomendou oportunizar o levantamento de 

informações preliminares para esclarecer os achados. Por sua vez, a unidade correcional 

ouviu a administrada, e, acolhendo as informações prestadas, conclui não haver suporte 

fático e jurídico para o processamento disciplinar da matéria informada no ofício. 

  Em vista do exposto, opino e concluo pelo arquivamento do Ofício nº 

11.460/2019/NACOR-SP/SÃO PAULO/CGU, de 14 de junho de 2019, nos termos do parágrafo 

único do artigo 144 da Lei nº 8.112/90, por ausência de indícios de irregularidade disciplinar. 

DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o 

arquivamento do ofício. Encaminhe-se cópia do Juízo de Admissibilidade ao conhecimento da 

Auditoria de Finanças e Controle da CGU em São Paulo. 

Santo André, 24 de outubro de 2019. 

 

Sílvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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