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JULGAMENTO Nº 04/2019

 

Santo André, 31 de outubro de 2019. 

 

Processo: 23006.001145/2019-91 

 

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 

23006.001145/2019-91, instaurado para apuração de suposto abandono de cargo (supostas faltas 

injustificadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019), 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; 

 

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

que, considerando o raio apuratório do processo, opinou pela exculpação da servidora e 

pelo arquivamento do processo disciplinar, pelos seguintes aspectos (síntese dos 

principais argumentos): 

 

a)Aos dias 09 de outubro de 2019, a Portaria da Reitoria nº 352 tornou sem efeito a 

Portaria da Reitoria nº 429, de 19/12/2017, publicada no Diário Oficial da União nº 243, 

de 20/12/2017, seção 2, p.14. Tal instrumento havia anulado a Portaria da Reitoria nº 404, 

de 04/12/2017, publicada no Diário Oficial da União nº232, de 05/12/2017, seção 2, 

página 13, que exonerou, a pedido, em virtude de adesão ao Programa de Desligamento 

Voluntário – PDV, a servidora, ocupante do cargo de Assistente em Administração, nos 

termos da Medida Provisória nº 792/2017, regulamentada pela Portaria MPDG nº 

291/2017. Com a publicação da Portaria da Reitoria nº 352, de 09/10/2019, foi tornada 

sem efeito a Portaria da Reitoria nº 429, de 19/12/2017, e foi declarada válida a Portaria 

da Reitoria nº 404, de 04/12/2017. Em breve suma, a Comissão de Inquérito pontuou nos 

seguintes termos: 
“Considerando a aplicação do princípio da autotutela que rege a Administração 

Pública (Súmula nº 473 do STF, combinada com o artigo 53 da Lei nº 9784/99), esta 

comissão, tendo verificado que, em virtude da referida Portaria nº 352, de 09/10/2019, 

o objeto apuratório do processo administrativo disciplinar nº 23006.001145/2019-91 

tornou-se impossível ou prejudicado em razão da superveniência da sentença judicial 
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no processo nº 5002027-34.2019.4.03.6126 da 3ª Vara da Justiça Federal em Santo 

André. Nessa diretriz, é necessário reconhecer que a continuidade da apuração tornou-

se prejudicada ou impossível, haja vista que há provimento jurisdicional, com validade 

entre as partes, o qual irradia efeitos com relação ao caso analisado no presente 

escopo processual”  

Ainda, foi arrazoado nos seguintes termos: 

“Considerando que, no escopo apurado e que faz parte do objeto do presente processo 

disciplinar, consta documentado que a Administração da Universidade procedeu 

tempestivamente para sanar a divergência quanto à data de exoneração da servidora 

(Portaria nº 352 de 09/10/2019), esta comissão processante considera que a 

Universidade, acolhendo a força do provimento jurisdicional na ação ajuizada pela 

administrada na Justiça Federal de Santo André, cumpre os efeitos imediatos da 

sentença judicial” 

b) O parecer de força executória de 03/10/2019 (remetido pela Procuradoria Federal da 

UFABC, e de lavra da Procuradoria Regional Federal da 3ª região – Procuradoria 

Seccional Federal em SBC), relatou acerca da interpretação da decisão judicial, 

informando que foi concedida a antecipação da tutela jurisdicional, a fim de declarar a 

validade do ato administrativo de exoneração, Portaria nº 404, de 04/12/2017, que 

decretou a exoneração da servidora (autora da ação judicial) a partir de 05/12/2017, 

surtindo seus efeitos legais. Conforme consta do parecer, a ordem judicial deve ser 

cumprida. Nesse sentido, a Comissão de Inquérito opinou do seguinte modo: 

“Esta comissão, ao analisar o apuratório, opina que o provimento jurisdicional 

na sentença com antecipação de tutela concedida para declarar a validade da 

exoneração, considerando a data a contar de 05/12/2017, tem força executória, 

conforme bem explanou o parecer de força executória de 03/10/2019. A ordem 

judicial deve ser cumprida, pois o provimento jurisdicional é fonte de direito 

para a situação tratada nos autos do presente processo disciplinar, sendo 

inequívoco concluir pelo reconhecimento de sua incidência sobre o caso, 

afinal, torna-se temporalmente impossível apurar responsabilidade disciplinar 

por atos supostamente praticados no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 por 

quem já estava exonerado do serviço público (término do vínculo estatutário 

ocorreu em 05/12/2017). Desse modo, torna-se prejudicada a análise relativa a 

atos posteriores a 05/12/2017.” 

   

c) O objeto apuratório do processo disciplinar em tela teve por escopo analisar suposto 

abandono de cargo, considerando como fato gerador o indício de que haviam sido 

lançadas trinta faltas seguidas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019, haja vista que a 

SUGEPE/DAF informou também que a servidora não havia retornado de licença para 

tratar de interesses particulares, interrompida a interesse da Administração. Acerca desses 

aspectos, a Comissão de Inquérito teceu as seguintes observações: 

“Ocorre que, como já se disse anteriormente no subtópico (“b”), não é possível 
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considerar essas faltas lançadas, uma vez que sobreveio sentença judicial 

reconhecendo a validade de sua exoneração a partir de 05/12/2017. Nesse 

sentido, após debate entre os membros dessa comissão, todos concordaram 

que, para tratar da situação reportada, deve-se reconhecer a incidência do 

artigo 52 da Lei nº 9784/99, que assim estabelece: 

“Art.52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando 

exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou 

prejudicado por fato superveniente” 

   

 

Em vista do exposto, concluída a fase apuratória no processo administrativo 

disciplinar, opino e concluo nos seguintes termos:  

a) ACATO integralmente o Relatório Final da Comissão de Inquérito e ADOTO 

os fundamentos das considerações redigidas no documento, considerando que resta prejudicada 

ou impossível, nos termos do artigo 52 da Lei nº 9784/99, a continuidade do apuratório 

disciplinar, em razão da superveniência de sentença judicial, de 13 de setembro de 2019, com 

efeitos imediatos e que faz retroagir a data da exoneração da servidora a 05/12/2017. Por 

consequência, há perda do objeto apuratório (supostas faltas no período de 01/04/2019 a 

30/04/2019), e ausência de justa causa para a continuidade da persecução administrativa 

disciplinar. 

b) Com fundamento no princípio da autotutela que rege a Administração Pública 

Federal, ACATO os efeitos da Portaria da Reitoria nº 352, de 09/10/2019, que tornou sem efeito 

a Portaria da Reitoria nº 429, e declarou válida a Portaria da Reitoria nº 404, de 04/12/2017, 

considerando a exoneração da servidora a contar de 04/12/2017. 

c) ADOTO os fundamentos do Parecer de Força Executória, de 03/10/2019, 

remetido pela Procuradoria Federal da UFABC, e de lavra da Procuradoria Regional Federal da 

3ª região – Procuradoria Seccional Federal em SBC, da Advocacia-Geral da União, o qual 

informou que foi concedida a antecipação de tutela jurisdicional, a fim de declarar a validade do 

ato administrativo de exoneração, Portaria da Reitoria nº 404, que decretou a exoneração da 

servidora a partir de 05.12.2017, surtindo os seus efeitos legais. 

 

Em vista do exposto, CONCLUO pela exculpação da servidora e DETERMINO 

o arquivamento dos autos, com a extinção do processo - processo administrativo disciplinar nº 

23006.001145/2019-91, nos termos do artigo 52 da Lei nº 9784/99, no artigo 35, inciso VI da 

Instrução Normativa nº 14, de 14 de novembro de 2018, e no §1º do artigo 165 da Lei nº 

8.112/90. 

  

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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