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NOTA PÚBLICA

A Reitoria  do  IF  Baiano,  referenciada  nos  princípios  modernos  da  administração
pública e nos valores democráticos que orientam a instituição, vem a público mais
uma vez prestar os esclarecimentos necessários a respeito de acusações infundadas
que estão sendo ventiladas reiteradamente por alguns servidores, inclusive através do
e-mail institucional, relativas a processos administrativos disciplinares (PADs) no
âmbito do IF Baiano. 

Em relação  à  instauração  de  PAD,  é  de  conhecimento  de  todos  que,  havendo
indícios de autoria e materialidade de suposta situação irregular no âmbito da
Administração  Pública,  a  averiguação  de  suposto  ilícito  funcional  constitui
imperativo inescusável, ficando a autoridade obrigada a promover sua apuração
imediata, assegurada ao acusado ampla defesa (vide art. 143 da Lei nº 8.112, de
11  de  dezembro  de  1990),  sob  pena  de  cometer  crime  de  condescendência
criminosa prevista no art.  320 do Código Penal.  Isto é o que se denomina de
“poder-dever de apuração”,  não comportando discricionariedade do gestor.

Assim, cabe à Administração, por intermédio das autoridades que a representam,
promover a adequada e suficiente apuração, assegurando a todos os acusados a
ampla defesa, o contraditório e demais garantias constitucionais e legais.

Destacamos que o objetivo do PAD não é punir o servidor,  mas sim apurar a
verdade dos fatos, ou seja, a responsabilidade de suas condutas, seja por ação ou
omissão  diante  da  ocorrência  de  uma  possível  infração  funcional,  sem  o  fito
preliminar de incriminá-lo ou absolvê-lo. Assim, é a oportunidade de direito que
tem o servidor de provar sua inocência. 

Destacamos que os membros integrantes das comissões  de  PAD (CPADs)  têm
total autonomia procedimental quanto à condução dos processos e são obrigados
a respeitar os princípios da imparcialidade e da independência, sempre em busca
da verdade real dos fatos que são objeto de apuração, bem como devem observar
a legislação vigente e garantir o cumprimento do devido processo legal, da ampla
defesa  e  do  contraditório,  conforme  legislação  vigente,  estando  a  parte
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procedimental  dos  processos  disciplinares  regida  especificamente  pela  Lei  nº
8.112/90.

Antecedendo  a  fase  de  julgamento,  todos  os  PADs  são  apreciados  pela
Procuradoria  Federal  junto  ao  IF  Baiano,  de  modo  a  verificar  os  aspectos
jurídicos formais, destacando-se o respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. Portanto, os julgamentos dos PADs são sempre respaldados pelos
respectivos  pareceres  jurídicos  da  Procuradoria  Federal.  Para  além  disso,  os
PADs instaurados no âmbito do IF Baiano são constantemente acompanhados
pela Controladoria Regional da União no Estado da Bahia – CGU/BA, por meio da
sua Corregedoria, através do sistema CGU-PAD. 

No que diz respeito à instauração de PADs no âmbito do IF Baiano, conforme já
apresentado  para  os  Conselheiros  do  Conselho  Superior  do  IF  Baiano,
informamos que, entre março de 2014 a julho de 2017, a Administração Pública
(Reitoria  e  Campi do  IF  Baiano)  recebeu  46  denúncias,  das  quais  30%  não
ensejaram  abertura  de  PAD.  Destacamos  que  72%  dos  procedimentos
disciplinares instaurados foram motivados por determinação/recomendação de
órgãos de controle ou fiscalização (MPF, CGU, TCU, AGU, Audin), por denúncias de
servidores, estudantes, pais de estudantes, por recomendação de Comissões de
PAD (CPAD) e por recomendação da Procuradoria Federal, conforme ilustrado no
gráfico  a  seguir  (Figura  1).  Destaca-se  que,  dos  nove  PADs  oriundos  de
constatação da própria Administração, três referem-se a sinistros com veículos
da Reitoria. 

Figura 1 – PADs instaurados entre março de 2014 e julho de 2017 no IF Baiano de acordo com os
agentes demandantes. 
Fonte: Assessoria Processual – Sistema CGU-PAD.

Quanto  aos  resultados  dos  PADs  e  seus  respectivos  julgamentos  (Figura  2),
registramos que, entre março de 2014 e julho de 2017, nenhum servidor teve a
penalidade proposta pela CPAD agravada pela autoridade julgadora. Muito pelo
contrário, em alguns casos a autoridade julgadora abrandou a pena sugerida pela



CPAD,  apresentando,  para  tanto,  as  devidas  justificativas  e  fundamentação
técnica.

Figura 2 – Número de servidores envolvidos em PADs com as respectivas decisões proferidas entre 
março de 2014 até julho de 2017.
Fonte: Assessoria Processual – Sistema CGU-PAD.

Em  relação  aos  dados  apresentados  na  Figura  2,  destaca-se  que  7  (sete)
julgamentos  referem-se  a  procedimentos  disciplinares  instaurados  e  não
julgados  pela  gestão  anterior,  que  concentrou o  maior  número  de  servidores
envolvidos em PADs, destacando-se os que tiveram penalidades de advertência
prescritas. 

Diante  dos  fatos  apresentados,  por  meio  de  dados  concretos  e  comprovados,
ratificamos nosso posicionamento sério, transparente e probo no IF Baiano, que não
coaduna  com  as  acusações  ventiladas  por  alguns  poucos  servidores  de  forma
desrespeitosa, inconsequente e irresponsável, que maculam a imagem institucional.

Pelo exposto, ao tempo que repudiamos tais acusações, acreditamos que o diálogo
respeitoso e de qualidade, a liberdade de expressão fundamentada em fatos concretos,
o  exercício  democrático  dentro  e  fora  do  ambiente  acadêmico,  as  divergências
políticas e filosóficas, o contraditório, a observância dos nossos direitos indissociáveis
dos nossos deveres,  e  a observância às leis  e normas institucionais são elementos
essenciais para o desenvolvimento, o crescimento e o fortalecimento das instituições
públicas, neste caso, fortalecimento do IF Baiano, patrimônio do povo brasileiro.

Finalmente,  destacamos que recorrentes acusações infundadas e sem provas contra
gestores,  para  além  de  macular  a  imagem  institucional,  podem  caracterizar
perseguição política e assédio moral. Ao final de contas, todos temos direitos, deveres
e responsabilidades sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. Pensem nisso!

Salvador 09 de outubro de 2017.


