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JULGAMENTO Nº 03/2019

Santo André, 19 de julho de 2019. 

Processo: 23006.001751/2018-26 

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 

23006.001751/2018-26, instaurado para apuração de possível atribuição de atividade letiva a 

terceiros, 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;

 a Defesa Escrita apresentada pelo servidor indiciado, que, considerando no sentido de que

não caberia a punição disciplinar pela infração que lhe foi atribuída mediante o termo de

indiciamento, requereu a exculpação, argumentando que houve um equívoco de

compreensão quanto às normas, e que, na hipótese de eventual julgamento o qual

concluísse pela aplicação de penalidade, fundamentou sua defesa no sentido de que não

deveria ser punido com suspensão, pelos seguintes aspectos externados em sua petição:

“1) Caso seja opinado pela aplicação de advertência, solicito que nesta hipótese, a 

Administração oportunize a formalização de um termo de ajustamento de conduta, 

nos termos que prevê a Instrução Normativa nº 02/2017. Estou disposto a ajustar o 

comportamento para sanar as eventuais irregularidades de não presença em sala 

de aula (30% do total das aulas da disciplina) quando o aluno de pós-graduação 

teve ministrando aulas teóricas da disciplina Estágio Docência I (MEC-104, 

quadrimestre 2/2018). 

2) Ainda, na qualidade de circunstâncias atenuantes, pondero que atendi às

solicitações da Comissão de Inquérito, assinei a notificação prévia, atendi às

instruções passadas pelo Diretor de Centro, forneci documentos solicitados pela

Comissão de Processo, participei de todas as oitivas de testemunhas, compareci ao

interrogatório, bem como busquei a Corregedoria-seccional para saber como

melhor observar os deveres funcionais, no que se refere à conscientização e

orientação, para fins de prevenção ao cometimento de infrações disciplinares.

Dessa forma, em momento algum me evadi de prestar explicações e esclarecimento

para a elucidação dos fatos, e estou disposto a sanar a conduta, isso pode ser
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considerado pela Comissão do Processo Administrativo.” 

 as conclusões do Relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar,

(versão após a reinstituição da Comissão - folhas nº 149 a 150), haja vista que houve a

indiciação e a oportunidade de defesa escrita: a Comissão de Inquérito foi instituída pela

Portaria da Corregedoria nº 19, de 13 de setembro de 2018, publicada no Boletim de

Serviço nº 780, de 14 de setembro  de 2018, com suas devidas reconduções, prorrogações

e Portaria de reinstituição, designada mediante a Portaria nº 21, de 13/05/2019. O

Relatório final da Comissão de Inquérito, lavrado após a reinstituição, opinou, em síntese,

nos seguintes termos:
“ 3-Conclusão: 

Tendo ponderado sobre o conjunto probatório constante do processo, o parecer 

da Procuradoria e a Defesa Escrita do acusado, a presente comissão entende 

que: 
1) Em sentido estrito, o professor não cumpriu o que é previsto pela resolução

ConsEPE nº75 de 16 de agosto, o que corresponderia a uma infração ao previsto

no artigo 116, inciso III, da lei 8112.

2) Todavia, todos os atenuantes mencionados pelo referido professor em sua defesa

escrita devem ser levados em conta, bem como o fato de que não houve nenhum

prejuízo com o ocorrido, seja material, seja em termos de resultados acadêmicos e

pedagógicos relacionados.

3) Deve-se especialmente levar em conta que, no caso de o referido professor ter

inscrito sua disciplina no Programa de Assistência ao Ensino da UFABC, tal como

regularmente ocorreu com a referida disciplina nos quadrimestres antecedentes e

consequentes ao ocorrido, e seu aluno tivesse solicitado inscrição nesse programa,

a referida atividade não representaria nenhuma ilegalidade. Com efeito, o

programa regulado pela resolução ConsEPE nº 213, de 24 de novembro de 2016,

prevê, no seu artigo 1, §1º, a realização de atividade didático pedagógicas em

disciplinas ofertadas na UFABC por parte dos “assistentes” (alunos regularmente

matriculados nos cursos de pós-graduação), no seu artigo 4, informa que essas

atividades poderão incluir “preparar e ministrar aulas, elaborar e corrigir listas

de exercícios, além de outras, conforme plano de atividades elaborado em conjunto

com o docente responsável, e no §2º deste artigo 4, que “havendo acordo entre as

partes, o assistente poderá ministrar no máximo 25 % das aulas”.

4) Em face desses fatos, parece-nos que mesmo a penalidade disciplinar mínima

prevista pela lei 8112, em seu capítulo V, artigo 127, a saber “advertência”, pode

ser excessiva, cabendo antes, nesse caso, um Termo de Ajustamento de Conduta,

cuja qualificação se reduziria a uma preconização de que, das próximas vezes, o

professor cuide de inscrever sua disciplina no referido Programa de Assistência ao

Ensino (inscrição essa que, repitamos, não encontra nenhum óbice, pois o mesmo

já ocorreu em diversas ocasiões) e solicite ao aluno que faça sua inscrição como

estagiário também pelo referido programa.”

 o Parecer nº 00032/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU da Procuradoria Federal junto à

UFABC, 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, contudo, no mérito, divergiu das conclusões do anterior relatório final

da Comissão, opinando nos seguintes termos:
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“ III- Conclusão: 

26. Diante do exposto, na forma da fundamentação, concluímos e opinamos, sem

efeito vinculante, que:

a) No caso dos autos, não existe “duplicidade e sobreposição de regras sobre a

mesma matéria”, não sendo o caso de solicitar esclarecimentos aos órgãos

superiores da Universidade.

b) Ao presente caso se aplica a Resolução ConsEPE nº 75, de 16 de agosto de

2010, que regulamenta o Estágio de Docência na Pós-Graduação da UFABC, que

determina textualmente a obrigatoriedade da presença do responsável em sala de

aula quando o aluno do estágio ministrar aulas”

 a conclusão do Parecer nº 00182/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, da Procuradoria

Federal junto à UFABC, que, em síntese, assim opinou:
“III – Conclusão: 

17. Diante do exposto, na forma da fundamentação, opinamos, sem efeito

vinculante, que a conclusão da Comissão de não aplicar penalidade (Item 4) é

contraditória à conclusão de que houve descumprimento de norma regulamentar

(Item 1), ou seja, foi reconhecido o fato, até porque não negado pelo indiciado,

bem como que sua ocorrência infringiu norma regulamentar da Universidade.”

Em vista do exposto, concluída a fase apuratória, opino e concluo nos seguintes 

termos: 

a) ACATO parcialmente a Defesa Escrita do servidor, acolhendo-a no que se

refere à conclusão de que descabe a aplicação de penalidade de suspensão, haja vista não estar 

comprovado nos autos o concurso de infrações ou as hipóteses normativas de incidência de 

suspensão, considerando-se também o bom histórico do servidor, na seara disciplinar, por não 

possuir registro de maus antecedentes gravosos. Inexiste, portanto, o suporte fático para 

incidência de suspensão. Ressalte-se que o servidor acompanhou a instrução processual, 

colaborou com a tramitação do feito, reconheceu o fato, não opôs resistência injustificada à 

apuração e não deu causa a outros atos que encareceriam o custo da tramitação do processo 

disciplinar, tendo buscado propor formas consensuais para sanar o feito.  

b) ACATO parcialmente o Relatório final da Comissão, que observou a

regularidade formal do procedimento disciplinar, entretanto, divirjo em partes no que concerne 

às conclusões de mérito opinadas pela Comissão Processante, por entender que a 

responsabilização do indiciado, no presente caso, enseja a aplicação de penalidade administrativa 

disciplinar em sentido estrito, conforme as espécies de penalidades disciplinares e na forma 

prevista pela Lei nº 8112/90. Em tese, a Instrução Normativa CGU nº 02/2017 prevê a 

possibilidade do ajustamento de conduta na hipótese de infrações de baixo potencial ofensivo, 

contudo, no caso concreto, o órgão jurídico, mediante pareceres opinativos não vinculantes, 

opinou que a ocorrência administrativa infringiu norma regulamentar da Universidade e, nesse 

sentido, a autoridade julgadora adere às conclusões constantes dos referidos pareceres, 

entendendo pela incidência de penalidade disciplinar.       

c) ACATO integralmente os Pareceres da Procuradoria Federal junto a UFABC,

contudo, expressando respeitosa diferença de opinião de aspecto teórico no que concerne ao 

instituto do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), haja vista que a eventual pactuação do 
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ajustamento de conduta para o caso concreto, no entendimento dessa unidade seccional, não 

consistiria em ausência de punição, mas sim em assunção de compromisso no sentido do 

servidor obrigar-se formalmente com a correção da prática inconforme, e, caso o instrumento 

fosse implementado, o servidor compromissário também seria responsabilizado pela 

irregularidade administrativa a que deu causa, nos termos da Instrução Normativa CGU nº 

02/2017, sendo que o eventual ajuste seria fiscalizado pelo período de dois anos, em garantia do 

cumprimento das condições ajustadas, e, na hipótese de que o pactuante infringisse novamente a 

legislação, poderia ser reaberto processo disciplinar para a continuidade do apuratório. Ademais, 

a Portaria nº 1.683, de 27 de junho de 2018, da Controladoria-Geral da União, que instituiu 

metas para o Sistema de Correição do Poder Executivo (SISCOR), prevê, em seu artigo 1º, inciso 

V, a meta da celebração de quantitativo de TACs, no ano de 2019, que representem, ao menos, 

30% das situações em que se reconheça o cabimento de pena de advertência no mesmo período. 

De toda forma, ressalvada essa consideração tão somente no aspecto teórico relativo ao instituto 

do TAC, por entender que esse é um instrumento que pode colaborar para a conclusão dos 

processos e ao cumprimento das metas correcionais, concordo com os demais fundamentos dos 

pareceres da Procuradoria Federal, pela necessidade da aplicação da penalidade administrativa-

disciplinar ao caso examinado, em vista da coerência entre o entendimento jurídico aplicável ao 

caso concreto e a decisão da autoridade julgadora.   

d) No caso em tela, restou demonstrado que o indiciado não esteve presente em 
sala de aula, em cerca de 30% do total das aulas da disciplina Estágio Docência I (MEC-104, 

quadrimestre 2/2018), cursada por discente de Pós-Graduação devidamente matriculado, que 

auxiliou o docente. O fato da ausência do professor em sala de aula, em trinta por cento das 

aulas, na ministração do curso de Mecânica dos Sólidos, foi cessado após a fiscalização das 

atividades acadêmicas pela autoridade acadêmica competente (folhas nº 03 dos autos). O docente 

foi instruído a assumir a aulas, o que demonstra a eficácia da ação de gestão tomada pela 

diretoria da unidade acadêmica, e o aspecto de que o docente ministrou o restante das aulas, sem 

prejuízos didáticos, conforme demonstrado nos autos. 

Em vista do exposto, CONCLUO pela responsabilização administrativa-

disciplinar do servidor André Fenilli, matrícula SIAPE nº 1604330 por incidir no artigo 116, 

inciso III, da Lei nº 8112/90, por ter cometido a infração de não observar o dever de cumprir 

norma regulamentar universitária, em específico, o artigo 5º, §1º, da Resolução ConsEPE nº 75, 

de 16 de agosto de 2010, que preceitua o dever do professor da disciplina acompanhar todas as 

atividades desenvolvidas pelo aluno, sendo obrigatória sua presença em sala de aula, laboratório 

ou campo, quando o aluno estiver ministrando aulas teóricas ou práticas. Ato contínuo, para a 

responsabilização disciplinar necessária, DETERMINO a aplicação da penalidade disciplinar de 

advertência, nos termos do artigo 129 da lei 8112/90, conforme os fundamentos de fato e de 

direito que constam do Processo Administrativo Disciplinar nº 23006.001751/2018-26. 

Encaminhe-se à SUGEPE, para a aplicação da penalidade de advertência e para dar ciência ao 

servidor. Posteriormente, encaminhar à Corregedoria-seccional da UFABC, para as demais 

providências cabíveis. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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