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JULGAMENTO Nº 02/2016

Santo André, 20 de maio de 2016.

Processo: 23006.001137/2013-50

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
23006.001137/2013-50, instaurado para apuração de faltas injustificadas ao trabalho, e 
considerando: 

· O Relatório da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria 
nº 304, de 25 de maio de 2015, constante às folhas 212 a 220, que conclui, 

“Sobre o abandono de cargo, previsto no artigo 138, da Lei nº 8.112/90, cuja 
materialidade encontra-se configurada pela ausência injustificada ao serviço, por mais de 
30 (trinta) dias consecutivos, porém de acordo com os documentos constantes do 
processo não é possível indicar a ausência intencional.”

“Sobre a Inassiduidade Habitual, prevista no artigo 139, da Lei n9 8.112/90, cuja a 
materialidade encontra-se configurada pelas faltas ao serviço, sem causa justificada, em 
número de (60 ou mais dias interpoladamente, durante o período de 12 meses). Após 
exaustiva análise dos documentos constantes nos autos dos processos nºs 
23006.001137/2013-50 e 23006.001614/2013-87 entende-se que não há meios para 
legitimar que as ausências foram sem causa justificada ou que houve a intenção por parte 
do servidor.”

“Dado o relato dos itens, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar manifesta- 
se a Vossa Magnificência propondo que: 

- a respeito das ausências originadas através de atestados médicos não homologados 
durante os anos de 2013, 2014 e 2015 deverá haver reflexos econômicos; 

- pela inobservância das normas internas regulamentares, que seja aplicada a pena de 
advertência por escrito conforme vincula o artigo n° 129 da Lei nº 8.112/90.”

 

· O Parecer nº 279/2015/PF-UFABC/PGF/AGU da Procuradoria Jurídica junto à UFABC, 
constante às folhas 233 a 236, afirma que há regularidade formal do procedimento, não 
havendo vícios que possam trazer prejuízo à defesa ou que acarretem a nulidade do feito. 
Constata, ainda, que o acusado teve oportunidade do exercício da ampla defesa, bem 
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como lhe foi garantido o princípio do contraditório, porém divergindo da sanção sugerida 
pela Comissão, 

“Todavia, divergimos da sanção sugerida, tendo em vista que o processado se ausentou 
de suas funções por mais de 60 (sessenta) dias no interregno de um ano. 

Ademais, mesmo que se fosse considerar o atraso na entrega dos atestados médicos à 
SUGEPE, o servidor não possui atestados médicos suficientes a comprovar sua ausência 
ao trabalho de todo o período compreendido desde o ano de 2012 até a presente data. 

Desta forma, temos que a penalidade aplicável ao caso é de demissão, com fulcro no 
artigo 132, inciso III, da Lei n° 8.112/1990.”

 

ACATO TOTALMENTE o Parecer da Procuradoria Jurídica junto à UFABC e 
DETERMINO a aplicação de demissão ao servidor Valdir Riberto Torres, SIAPE 1702782
e os seguintes encaminhamentos do processo: 

À SUGEPE: para aplicação da pena de demissão e, posteriormente, encaminhar para a 
Corregedoria-seccional da UFABC, instituída pela Portaria da Reitoria nº 215, de 06 de abril de 
2015, para providências cabíveis.  

Santo André, 20 de maio de 2016. 

Prof. Klaus Werner Capelle 
Reitor 
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