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Juízo de Admissibilidade nº 23/2019/CORREG 

Assunto: E-mail, expedido por administrado, e representação protocolada na Corregedoria-

seccional, em 31 de maio de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em 

relação à ocorrência de suposto tratamento descortês, por servidor da universidade, e possível 

descumprimento de normas que regem o uso dos estacionamentos da UFABC, durante 

abordagem e orientação por parte da autoridade competente, que procedeu à notificação 

administrativa por possível uso inconforme no pátio de estacionamento, nos termos do 

regulamento de uso de estacionamentos. 

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

da análise preliminar, considerando que: 

 consta publicado no Boletim de Serviço da UFABC nº 708, de 15 de dezembro de 2017,às 

páginas 18 a 23, a “Regulamentação de uso dos Estacionamentos” da UFABC,

disponível no endereço eletrônico: <http://proap.ufabc.edu.br/seguranca/regulamentacao-

de-uso-dos-estacionamentos>, elaborado e aprovado pela Comissão de Políticas

Afirmativas – CPAf, da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas –

ProAP, sendo a Seção de Segurança Comunitária a unidade incumbida por acompanhar e

gerenciar o usos dos estacionamentos da UFABC; tendo sido constatado possível uso

inconforme do estacionamento, o administrado implicado foi comunicado pela autoridade

competente da Seção de Segurança Comunitária, que o informou acerca de possível

irregularidade de uso cometida pelo mesmo, ao estacionar seu veículo em local e formanão 

permitidos; foi destacado que tal situação poderia, em tese, vir a dar causa a algum

incidente, e houve solicitação para que procedesse à mudança de vaga, informando-se

também da notificação de uso irregular do estacionamento; ao que consta, a notificação

administrativa foi válida, tem previsão no regulamento supracitado; ocorre que, no

momento da comunicação do fato ao administrado, houve possível controvérsia quanto à

situação reportada, com divergência de análise técnica por ambas as partes, o que gerou

reclamações mútuas, seja da parte do administrado, o qual redigiu e-mail com possíveis

excessos de linguagem, seja por parte da unidade administrativa, que teve de representar

em face da possível irregularidade, haja vista o questionamento por parte do administrado

quanto à autoridade do representante da unidade e possível excesso de linguagem;

 em face do ocorrido, tendo sido consultado pela Corregedoria-seccional, o administrado

reconheceu um possível excesso no uso das palavras proferidas, e, ato contínuo, tomou

providências saneadoras para retratar-se junto aos envolvidos, expedindo e-mail de

retratação, no sentido de reconhecer que o convívio em comunidade universitária requer a

obediência às regras e limitações quanto à utilização de áreas comuns dentro do espaço

institucional; ato contínuo, o administrado foi orientado a observar o respeito mútuo quedeve 

haver entre os membros da comunidade acadêmica;
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 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; ainda: consta do escopo correcional 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; no caso em tela, houve a retratação tempestiva por parte do administrado, 

que reconheceu o possível excesso linguístico, e formalizou pedido de desculpas à 

unidade administrativa no que se refere à possível impropriedade vocabular; além disso, 

registra-se também o fato de que o administrado já havia suportado os efeitos da regular 

notificação administrativa (penalidade, nos termos do regulamento de usos do 

estacionamento); tais fatos e atos servem de demonstrativos a sinalizar que a normalidade 

administrativa foi retomada, sendo desnecessária a atuação do poder disciplinar no caso 

examinado. Conforme consta do Manual de Processo Administrativo Disciplinar da 

CGU, edição de maio de 2019, à página 79, a instância disciplinar tem aplicação residual, 

excepcional e sem excessos. Nesse sentido, o excerto constante da publicação: 
“Ou seja, apenas quando outros instrumentos não forem mais suficientes à recondução 

da normalidade administrativa é que deve a instância correcional ser acionada, afinal, o 

direito punitivo da Administração sempre deve ser visto como área de aplicação 

residual, excepcional e sem excessos.” 

No mesmo sentido, o excerto constante da página 72, que assim esclarece: 
 “Portanto, reforça-se mais uma vez, que a custosa e reservada sede disciplinar punitiva 

somente deve ser inaugurada quando os demais instrumentos gerenciais não punitivos 

forem insuficientes para surtirem o efeito, esperado e desejado, de restabelecer a ordem 

interna da máquina administrativa.” 

Ausente a lide disciplinar no caso examinado, o mesmo foi tratado e sanado mediante 

ação correcional não-disciplinar, pela via de mecanismos gerenciais não punitivos, com 

fulcro no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; é dizer: foi aplicado o artigo 

6º, inciso I, do Código de Ética da UFABC, que busca preceituar que os conflitos devem 

ser debatidos e resolvidos mediante diálogo, de forma arrazoada:  
“Art. 6º São compromissos dos membros da comunidade universitária: 

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

conflitos;”  

Em vista do exposto, tendo sido tomadas as providências correicionais de 

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

o arquivamento da denúncia, com fundamento no parágrafo único do art.144 da Lei 8.112/1990.  

 

Santo André, 30 de outubro de 2019. 

        

      Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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