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Juízo de Admissibilidade nº 21/2019/CORREG 

 

Assunto: Denúncias nº 680, nº 681, nº 683, nº 684, nº 685, de 03/05/2019, recebidas e 

encaminhadas mediante o formulário disponível no sítio eletrônico da Corregedoria-seccional, 

solicitando a análise e providências da Corregedoria com relação a possíveis irregularidades 

relacionadas a atividades diversas concernentes à realização de reunião de colegiado de curso, 

possivelmente convocada sem observância de formalidades mínimas, reclamações com relação a 

possíveis comportamentos de docente em sala de aula e mediante expedição de e-mails, com 

suposta pressão para a não realização de atividade obrigatória; e, denúncia nº 689, de 

07/05/2019, informando sobre possível prática de vandalismo e censura, durante evento 

realizado no período de 06/05/2019 até 07/05/2019, no campus de Santo André.   

 Vistos e examinados os documentos das denúncias encaminhadas e após a realização 

da fase investigativa e análise preliminar, considerando que: 

 

 em se tratando da denúncia nº 680: primeiramente, o denunciante pontua que, em 

02/05/2019, o administrado relacionado como possível denunciado estaria descumprindo 

a Portaria PROPG/CAPG/PPG-INV Nº 043 aprovada em 2018, bem como incorreria em 

descumprimento de recomendação da própria Coordenação de curso. A seu ver, estaria se 

propondo um evento paralelo, e comunicações confusas a discentes e participantes da 

Pós-Graduação, gerando instabilidade e insegurança. Feito o breve relato da denúncia nº 

680, ocorre que, com base no artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal, é assegurado 

o direito de todos poderem se reunir pacificamente, independentemente de autorização. 

Nesse sentido, ainda que a suposta reunião agendada para 02/05/2019 possa ter sido 

convocada e, em tese, realizada de maneira informal, com quórum, salvo melhor juízo, 

possivelmente insuficiente para a tomada de decisões exigíveis em face dos membros do 

colegiado, rege a liberdade constitucional de reunião, que assegura a realização de 

reunião pacífica, seja de caráter administrativo, acadêmico, dentre outros. Eventual 

instrumento de portaria de colegiado de curso, ou decisão unilateral de autoridade ou 

membros de comissões administrativas, que prelecionem ritos e formas como se deva 

realizar uma reunião, não servem de impeditivo a suprimir a possibilidade de os 

interessados poderem participar e se reunir pacificamente na universidade para discutir 

acerca de temas de interesse dos membros ali reunidos. No caso examinado na denúncia 

nº 680, a Portaria apontada pelo denunciante (Portaria PROPG/CAPG/PPG-INV Nº 043 

aprovada em 2018) não trata da previsão de 48 horas de antecedência para realização de 

reunião, tampouco dispõe acerca da divulgação prévia de ata ou tema para deliberação; 

no mais, conquanto o relato da denúncia alegue que teria havido, por parte do 

denunciado, a informação acerca de uma suposta “deliberação do colegiado”, que teria 

sido enviada a todos os professores e alunos do programa, não foram encontrados 

elementos de informação que corroborassem as alegações firmadas na peça denunciante, 

o que compromete a análise de materialidade acerca dos possíveis fatos relatados, 
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sobretudo porque não presente a lide disciplinar na matéria analisada. No máximo, pode 

se cogitar que tenha se tratado de uma reunião sem eficácia, contudo, isso não a torna 

irregular na perspectiva disciplinar. Por essas razões, a não observância de formalidades, 

tais como o prazo de envio de convocação, ou divulgação prévia de temas a serem 

deliberados, conquanto possam esvaziar a eficácia administrativa do ato de reunião, ou se 

cogite de se questionar sua legitimidade, haja vista possível falta de quórum deliberativo 

para formalização de decisões do colegiado de curso, tais defeitos do ato não maculam a 

garantia constitucional da realização de reunião com fins pacíficos, nos termos do artigo 

5º, inciso XVI, da Constituição Federal. Por conseguinte, inexiste indício de 

irregularidade disciplinar (descumprimento de dever ou incidência em proibição 

normativa constante da Lei nº 8112/90) na conduta apontada pelo denunciante, por se 

tratar de exercício de direito fundamental (liberdade de reunião), incidindo, no caso 

concreto, a hipótese para arquivamento de que trata o artigo 144, parágrafo único, da Lei 

nº 8112/90, que assim preleciona: 
“Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar 

ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.” 

Pelo exposto, pode-se concluir pela ausência de irregularidade disciplinar no caso em 

tela, sob a perspectiva de que meras inconformidades administrativas não tem o efeito de 

afastar o exercício regular de direito, que nesse caso, é o exercício da liberdade de 

reunião. Em vista desses motivos, salvo melhor juízo, há fundamentos para arquivar a 

denúncia nº 680, pois ausente a lide disciplinar no caso analisado. 
 

 no que se refere às denúncias nº 681, nº 683, nº684 e nº 685: consta que houve a 

expressão, na forma escrita, de divergências de opinião acerca da condução, da 

formalização e de propostas de realização de eventos ou atividades obrigatórias, dentre 

outras considerações de natureza meramente acadêmica ou administrativa, mas sem 

implicar em ofensas ou ataques nominais a quaisquer pessoas, afinal, considerando o 

princípio do livre convencimento motivado baseado no que consta dos autos, que 

estabelece que a autoridade competente apreciará a prova constante dos autos e indicará 

na decisão as razões da formação de seu convencimento, regra aplicável subsidiariamente 

aos procedimentos administrativos correcionais, conclui-se que nada foi encontrado que 

corroborasse os relatos de supostas ofensas. A divergência de ideias faz parte do debate 

acadêmico, e deve ser conduzida com respeito entre os interlocutores, conforme se deduz 

da leitura dos artigos – artigo 5º, inciso I, e artigo 6º, inciso I, ambos do Código de Ética 

da UFABC (Anexo do Ato Decisório Consuni nº 157):  
“Art. 5º Nas relações entre os membros da comunidade universitária, deve ser 

garantido: I - o respeito mútuo;” ,  

“Art. 6º São compromissos dos membros da comunidade universitária:   

I - assumir o diálogo e o debate arrazoados como mecanismos ideais de resolução de 

conflitos;”  

Ainda, no tocante às denúncias nº 681, nº 683, nº684 e nº 685, com relação à realização 

de atividade possivelmente obrigatória, de laboratório, marcada para mesma data e 
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horário de outros professores do curso, orienta-se, sem caráter vinculante, que deve a 

Coordenação de curso possibilitar que os discentes participem das diversas atividades 

obrigatórias. Os discentes que se sentirem prejudicados podem requerer a resolução 

dessas colisões de horário das atividades obrigatórias (laboratórios), mediante 

requerimentos à Coordenação do Programa de Pós-Graduação, conforme se deduz, salvo 

melhor juízo, a partir da leitura do artigo 7º da Portaria da PROPG/CAPG/PPG-INV Nº 

043 de 25 de outubro de 2018 (competência para tratar dos casos omissos). No vertente 

caso, ressalvado o relato do denunciante, não foram encontradas evidências de suposta 

retaliação a discentes que participassem da atividade obrigatória relatada na denúncia. A 

título de práticas administrativas saneadoras (ações saneadoras de gestão), nos termos da 

Portaria da Reitoria nº 459, de 23 de outubro de 2015, artigo 4º, inciso II, opina-se, sem 

caráter vinculante, que a Coordenação do Programa possa planejar-se de forma a permitir 

diversas ocasiões para que os discentes matriculados participem da atividade de 

laboratório classificada como obrigatória, pois, diversificando as ocasiões ofertas da 

atividade, o programa de pós-graduação torna-se mais isonômico e inclusivo aos que nele 

estão matriculados. No caso examinado nas denúncias nº 681, nº 683, nº 684 e nº 685, 

não se tratando de atos ou fatos que consubstanciem infrações administrativas 

disciplinares relacionadas a descumprimento de deveres funcionais ou à incorrência em 

proibições constantes da Lei 8112/90, é incidente no caso concreto o parágrafo único do 

artigo 144 da Lei nº 8112/90, que assim preleciona:  
“Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar 

ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.” 

 

 Com relação à denúncia nº 689, de 07/05/2019: realizada a análise preliminar e, uma vez 

concluída a investigação, houve evidências de possível atuação de agente púbico 

mediante conduta possivelmente incompatível com a moralidade administrativa, espécie 

de violação de dever funcional cuja previsão consta do artigo 116, inciso IX, da Lei 

8.112/90. Foi comprovado que houve a desmontagem e destruição não autorizada de 

materiais de pôsteres de divulgação científica e de projetos que constavam em murais de 

exposição em evento extensionista e de pós-graduação realizado nos dias 06/05/2019 e 

07/05/2019 no campus de Santo André.  

 No caso examinado, não houve prejuízo ao erário, pois os pôsteres foram impressos pelos 

organizadores do evento. Tendo sido verificado o relatório de agente público no sistema, 

verifica-se que não há registros de maus antecedentes gravosos. Para o tratamento 

correcional do caso reportado, há razoabilidade e proporcionalidade para a pactuação de 

um termo de ajustamento de conduta (TAC), considerando que a conduta pode ser 

ajustada quando o servidor assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu 

causa. Nessa diretriz, portanto, é de se concluir pela incidência do artigo 10, § 5º, da 

Instrução Normativa CGU nº 14/2018, combinado com o artigo 2º da Instrução 

Normativa CGU nº 02/2017, que assim versam, nos seguintes termos: 
 Artigo 10, “§ 5º, da Instrução Normativa CGU nº 14/2018: “§ 5º No caso de 

infração disciplinar de menor potencial ofensivo, deverá ser observado o disposto na 
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Instrução Normativa CGU nº 02, de 30 de maio de 2017, que regulamenta o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC).” 

 Artigo 2º da Instrução Normativa CGU nº 02/2017: 

“Art. 2º Por meio do TAC o agente público interessado assume a responsabilidade pela 

irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta e a observar os 

deveres e proibições previstos na legislação vigente.” 

 Considerando que o Termo de Ajustamento de Conduta tem por objetivo garantir a 

eficiência e racionalidade indispensáveis na atuação das corregedorias em toda a 

Administração Federal, e em obediência aos princípios da eficiência, da economicidade e 

do interesse público por meio da racionalização dos procedimentos administrativos. 

Adicionalmente, no que se refere à denúncia nº 689: considerando que a administrada 

reconheceu ter dado causa à residual irregularidade disciplinar, a mesma compromissou-

se perante esta Corregedoria-seccional no sentido de corrigir sua atuação, e, nesse 

sentido, consente e esteve de acordo com a lavratura de Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, instrumento criado pela IN nº 02, de 30 de maio de 2017, do Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União, compromissando-se a observar os 

deveres e proibições previstos na legislação vigente.  

 Em vista do exposto, opino e concluo nos seguintes termos: 

a) Pelo arquivamento da denúncia nº 680, por ausência de irregularidade disciplinar. 

b) Pelo arquivamento das denúncias, nº 681, nº 683, nº 684, e nº 685, de 03/05/2019, nos 

termos do artigo 144, caput e parágrafo único, conforme os motivos que constam 

arrazoados no presente Juízo de Admissibilidade. 

c) Pelo arquivamento condicionado da denúncia nº 689, de 07/05/2019, mediante Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), com fundamento nos termos das Instruções Normativas: 

IN CGU nº 02/2017, artigo 2º; IN CGU nº 14/2018, artigo 10, § 5º; e no artigo 7º, inciso 

II, da IN CGU nº 08/2019; bem como na Portaria CGU nº 1.683, de 27 de junho de 2018, 

conforme artigo 1º, inciso V. O objeto do ajustamento de conduta pactuado será objeto de 

fiscalização, pelo prazo de dois anos, a contar da data da assinatura do instrumento. O 

eventual descumprimento dos compromissos pactuados no TAC poderá ser objeto de 

consideração no exame de novas ocorrências no bojo de processo disciplinar que 

eventualmente venha a ser instaurado. 

DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o 

arquivamento das denúncias. Encaminhe-se cópia do TAC ao superior hierárquico da 

administrada, para fiscalização acerca do cumprimento do ajustamento de conduta 

pactuado.  

 

 Santo André, 24 de outubro de 2019. 

 

Sílvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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