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PORTARIA DA CORREGEDORIA Nº 15, DE 26 DE JULHO DE 2018. 

 

Revoga a Portaria nº 14 de 13 de julho de 2018, que 

instituiu a Comissão de Sindicância Investigativa para 

apuração dos atos e fatos que constam do processo nº 

23006.001375/2018-70. 

 

 

O CORREGEDOR-SECCIONAL PRO-TEMPORE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), designado pela Portaria da SUGEPE nº 

685, de 28 de junho de 2018, publicada no Boletim de Serviço nº 759, de 29 de junho de 2018, 

no uso de suas atribuições legais, 

 

  CONSIDERANDO o teor das petições escritas que constam do processo nº 

23006.001375/2018-70; 

  CONSIDERANDO que a continuidade dos trabalhos de apuração da sindicância 

investigativa em epígrafe poderia encarecer os custos da apuração, regendo, portanto, os 

princípios do informalismo moderado e da economicidade processual, os quais informam a 

atividade administrativa, em vista da razoável duração dos procedimentos administrativos; 

    CONSIDERANDO que a sindicância investigativa é procedimento discricionário; 

CONSIDERANDO o princípio da autotutela, que rege a Administração Pública, 

podendo haver a revogação dos atos administrativos, uma vez estar demonstrado, no caso sob 

exame, que a continuidade dos trabalhos carece de conveniência e oportunidade, e sua 

continuidade poderia afetar outras atividades apuratórias em trâmite nesta unidade correicional, 

   

RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar, a pedido, a Portaria nº 14, de 13 de julho de 2018, a qual 

instituiu a Comissão de Sindicância Investigativa para a apuração dos atos e fatos que constam 

do processo nº 23006.001375/2018-70. 

Art. 2º - A investigação relativa ao processo mencionado no Art. 1º, será realizada 

na forma de investigação preliminar, por esta unidade correcional.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional pro tempore Substituto da UFABC 
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