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JULGAMENTO Nº 02/2019

Santo André, 30 de maio de 2019. 

Processo: 23006.001803/2018-64 

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 

23006.001803/2018-64, instaurado para apuração de possíveis irregularidades de 

descumprimento de carga didática e ausências injustificadas, e considerando: 

 as competências delegadas à Corregedoria-seccional da UFABC pela Portaria da Reitoria

nº 459, de 23 de outubro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 506, de 27 de

outubro de 2015;

 a designação como Corregedor-seccional da UFABC pela Portaria da SUGEPE nº 888,

de 24 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União  nº 165, de 27 de agosto

de 2018, seção 2, pagina 16;

 o teor do Relatório final da Comissão de Inquérito, instituída pela Portaria da

Corregedoria nº 18, de 10 de setembro de 2018, publicada no Boletim de Serviço nº 779,

de 11 de setembro  de 2018, e suas devidas reconduções e prorrogações, constantes às

folhas de 264 a 273, o qual conclui e opina, em síntese, nos seguintes termos:

“[...] Em virtude de todo o exposto, com atenção ao devido processo legal, à 

ampla defesa e ao contraditório, e à verdade real, esta Comissão de Inquérito 

entende que a servidora Katya Margareth Aurani, matrícula nº 1526352, lotada 

no Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH e em exercício neste 

mesmo Centro, pelos fatos acima descritos, incorreu nas seguintes infrações 

disciplinares (em concurso de infrações): 

a) Proibição de opor resistência injustificada ao andamento de documento e

processo ou execução de serviço (artigo 117, IV, da lei 8112/90);

b) Desrespeitar o dever constante do inciso XI do Art.116 da Lei 8.112/90,

que preleciona o dever do servidor tratar com urbanidade as pessoas.[...]”

“[...]A Comissão de Inquérito OPINA ser favorável à responsabilização da 

indiciada pelo cometimento de transgressões disciplinares relacionadas ao 

artigo 117, IV (proibição de opor resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço) e  artigo 116, inciso XI 

(desrespeitar o dever constante do inciso XI do Art.116 da Lei 8.112/90, que 
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preleciona o dever do servidor tratar com urbanidade as pessoas), ambos da lei 

8112/90, nesse sentido, tendo sido provado que a servidora deu causa a esse 

concurso de infrações administrativas disciplinares, em circunstâncias fáticas 

que ensejam a consideração de agravantes diversos e atenuantes (princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, artigo 2º, inciso VI da lei 9784/99), este 

colegiado OPINA a Vossa Senhoria pela gradação e aplicação da penalidade 

de SUSPENSÃO por 15 dias, com conversão em multa pecuniária na base de 

50% por dia de remuneração, conforme o artigo 130, e §2º, da lei 8112/90, que 

assim preceitua: 

Art.130 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas 

punidas com advertência e de violação das demais proibições que não 

tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 

de 90 (noventa) dias. 

§2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão

poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por

dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a

permanecer em serviço.

Ato contínuo, a Comissão opina que a suspensão por 15 dias, conversão em 

multa pecuniária na base de 50% por dia de remuneração, deve ser 

cumprida dentro do período letivo, sem a dispensa da carga didática, pela 

servidora Katya Margareth Aurani, matrícula SIAPE nº 1526352.”  

 o Parecer nº 00119/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, da Procuradoria Federal junto à

UFABC, constante às folhas de 275 a 278, que, examinando o procedimento constatou

regularidade formal e material da instrução realizada pela Comissão Processante, que

observou a garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo o parecer opinado nos

seguintes termos (síntese):

“[...]11. Verifica-se, em face do exposto, que o processo transcorreu 

normalmente. Há, ademais, regularidade formal do procedimento, com os 

atos adequados ao ordenamento jurídico vigente, tendo o relatório final 

abordado as questões fáticas e jurídicas pertinentes, não havendo vícios 

que possam trazer prejuízos à defesa ou que acarretem a nulidade do feito. 

12. Constata-se, ainda, plausibilidade das conclusões da Comissão

Processante, tanto quanto à conformidade com as provas em que se baseou

para formar sua convicção, quanto ao enquadramento legal das condutas.

[...]”

E conclui: 
“[...] III - Conclusão: 

Diante do exposto, considerando que o presente procedimento lastreou a formação 

da convicção dos membros da Comissão instaurada, entendemos que foram 

observados os preceitos da legislação pertinente e opinamos pelo acolhimento do 

relatório final de fls.264/272v.” 

Boletim de Serviço nº 847 - 31 de maio de 2019 Página 63



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Corregedoria-seccional da UFABC  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André –SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7573 

corregedoria@ufabc.edu.br 

3 

 que, tendo sido examinados os autos do processo, restou comprovado que a indiciada

opôs resistência injustificada à execução do encargo didático devidamente atribuído, e

estar comprovado também que a mesma exorbitou do bom tratamento esperado nas

interlocuções via mensagens eletrônicas institucionais(e-mails), cometendo excessos de

linguagem e troca de mensagens diversas que colidem com o dever de civilidade, de

urbanidade e de bom tratamento que deve reger a relação entre os servidores públicos,

violando o dever de urbanidade com relação aos membros da comunidade acadêmica;

 a regência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 2º, inciso VI, da

lei 9784/99), e a faculdade da autoridade julgadora, conforme juízo de conveniência e

oportunidade, converter a penalidade de suspensão em multa, a fim de garantir a

observância ao interesse público, que, no vertente caso, será o não prejuízo ao exercício

da nova carga didática atribuída à servidora, ensejando a aplicação do artigo 130, § 2º , da

lei 8112/90, e a devida aplicação da sanção disciplinar cabível ao caso em comento,  que

enseja a responsabilização da indiciada em razão do cometimento de infrações

disciplinares praticadas em concurso, e a aplicação da penalidade administrativa em tela.

Em vista do exposto, ACATO integralmente o Relatório Final da Comissão de 

Inquérito, que observou a regularidade formal do procedimento e apresentou conclusões 

plausíveis e conformes em relação ao ordenamento jurídico vigente, ADOTO integralmente o 

Parecer da Procuradoria Federal junto a UFABC nº 00119/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, e, 

com fundamento nos referidos documentos e demais provas que constam do processo apuratório,  

considerando o teor do artigo 121 da Lei nº 8112/90, DECIDO pela responsabilização 

administrativa disciplinar da indiciada, em razão da prática das infrações disciplinares 

capituladas pelos artigos: art. 116, inciso XI (violação ao dever funcional de tratar com 

urbanidade das pessoas), e art.117, inciso IV (incorrer em proibição funcional, na espécie: opor 

resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço), 

cometidas em concurso de infrações, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade 

das referidas irregularidades funcionais. Ato contínuo, com fulcro nos artigos 128, 129 e 130, 

todos da Lei nº 8.112/1990, DETERMINO a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO por 

15 dias, com conversão em multa pecuniária na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 

de remuneração, a ser cumprida dentro do período letivo, pela servidora Katya Margareth 

Aurani, matrícula SIAPE nº 1526352, autora das irregularidades, conforme restou devidamente 

apurado no Processo Administrativo Disciplinar nº 23006.001803/2018-64. Anote-se o registro 

da penalidade no sistema CGU-PAD, e comunique-se a SUGEPE – Superintendência de Gestão 

de Pessoas, para a portaria da aplicação da penalidade e providências cabíveis relativas à 

aplicação da multa pecuniária.  

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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