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Juízo de Admissibilidade nº 25/2019/CORREG 

 

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

nº 699, em 03 de julho de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação 

a servidora docente da UFABC, em Regime de Dedicação Exclusiva, que supostamente estaria 

exercendo atividade remunerada no exterior sem a devida dispensa do Conselho de Centro. 

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

realização da análise preliminar, considerando que: 

 

 primeiramente, salvo melhor juízo, cabe ressaltar que não encontra suporte fático a 

informação prestada na denúncia de que, supostamente, novos concursos ficariam 

impossibilitados de serem realizados pela universidade em razão da licença da servidora, 

haja vista que, desde a concessão da licença examinada, houve diversos editais de 

concursos e editais especiais de processos seletivos já realizados para a admissão ou 

contratação de pessoal docente, independentemente do fato de uma licença para tratar de 

interesses particulares ter sido autorizada à administrada; 

 

 no mais, consultadas as informações funcionais e procedimentais, verificou-se que a 

administrada encontra-se em licença para tratar de interesses particulares, sem 

remuneração, e, salvo prova em contrário, nada se encontrou que apontasse qualquer 

irregularidade; tendo sido pesquisados os dados constantes do procedimento, pôde-se 

verificar que a licença foi devidamente tramitada e analisada pela Administração, que, 

com fundamento no artigo 91 da Lei nº 8.112/90, e, com fulcro no artigo 3º, inciso II, da 

Portaria SEGRT/MP nº 35, de 1º de março de 2016, autorizou o respectivo ato 

administrativo; 

  

 para solicitar a referida licença, o servidor público interessado deve obter o deferimento 

do seu superior imediato, sendo o ato administrativo registrado nos assentamentos 

funcionais pela Superintendência de Gestão de Pessoas; tendo sido verificado tais 

aspectos formais, restou demonstrado que tais pressupostos foram cumpridos: assinatura 

da requerente (solicitante), aposição do “de acordo” do superior imediato, análise pela 

área técnica, e anuência da autoridade competente para autorizar o ato; no caso, houve o 

cumprimento de todo o trâmite necessário para a devida  autorização do ato, descabendo 

concluir que houvesse suposta necessidade de dispensa do Conselho de Centro, afinal, 

não se trata de hipótese de atividade esporádica regida pela Resolução Consuni nº 135, 

mas sim de licença regulada por legislação específica (Lei 8112/90 e regulamentos 

executivos específicos) . 
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 conforme consta na lavra do magistério especializado acerca da Lei nº 8.112/90, é 

explicado com relação à possibilidade do desempenho, pelo servidor, de atividade 

privada durante o tempo em que o mesmo está licenciado e sem remuneração do órgão ou 

entidade, respeitadas as regras de prevenção ao conflito de interesse e de compatibilidade 

(regra geral da proibição do acúmulo de cargos, empregos e funções públicas, ressalvadas 

as hipóteses permitidas pela Constituição Federal). Nesse sentido, o excerto consultado e 

doravante transcrito:  
“Quando deferida a licença, sem remuneração, após 03 (três) anos de efetivo exercício, 

não resta dúvida que o servidor público poderá desempenhar atividade privada, não só 

pela ausência de vedação legal, bem como para o seu próprio sustento e de sua família, 

visto que fora do serviço público[...].” 

Trecho consultado da obra Lei nº 8112/90 interpretada e comentada, referência 

conforme segue: MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Lei nº 8.112/90 interpretada e 

comentada. 6ª ed., ver. e atual. Niterói: RJ: Impetus, 2012. 

 

 consoante foi ressaltado, o deferimento do ato da licença pretendida passou pelo exame 

de conveniência e oportunidade pela autoridade competente que a concedeu, tendo sido 

analisados os aspectos formais mediante os quais a autoridade anuiu com relação à 

referida licença; no caso em tela, nada foi encontrado que macule a licença legitimamente 

concedida, que pode ser revogada a interesse da Administração, nos termos do parágrafo 

único do artigo 91 da Lei nº 8.112/90;   

 

 no caso examinado, nada se encontrou que mitigasse a presunção de veracidade das 

informações encontradas, tampouco houve evidências que levassem a concluir por 

indícios de supostas irregularidades, haja vista que a administrada encontra-se em licença 

para tratar de interesses particulares, em localidade situada no exterior, para fins de 

pesquisa, e sem receber vencimentos por parte da Administração; dessarte, não pode a 

administrada ser prejudicada em seu sustento, sendo legítimo exercer o magistério, 

conforme se pode concluir à luz das diretrizes que constam da Orientação Normativa 

CGU nº 2, de 09 de setembro de 2014, artigo 2º, inciso I, e artigo 6º do mesmo diploma 

normativo. 

  

Em face dos fundamentos ora expostos, considerando a inexistência de 

irregularidades no caso examinado, 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, 12 de dezembro de 2019. 

 

      Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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