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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ / MA

Procedimento preparatório Nº 1.19.001.000358/2016-71

RECOMENDAÇÃO n° 002/2017/GAB/PRM1-ACMC/IMPERATRIZ/MA,

de 5 de abril de 2017.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

Procurador da República  infrafirmado,  no exercício de suas funções  institucionais  e

legais estatuídas, em especial, no artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93 e

no artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República, vem expor e recomendar o

seguinte:

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição

permanente,  essencial  à  função jurisdicional  do Estado,  incumbindo-lhe a defesa da

ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis (CF, art. 127);

CONSIDERANDO que  são  funções  institucionais  do

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de

relevância  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as  medidas

necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II), bem como promover o inquérito civil e a

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e

de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III);
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CONSIDERANDO que  a  administração  pública  direta  e

indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e

Municípios  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO os  elementos  colhidos  nos  autos  do

Procedimento  Preparatório  1.19.001.000358/2016-71,  instaurado  nesta  Procuradoria

da  República  para  apurar  a  reiterada  ausência  de  assiduidade de  professores  do

Curso de Direito da UFMA de Imperatriz;

CONSIDERANDO que a  prática  constante  de ausência

dos  docentes  mediante  acordo  informal  com os  discentes  e  de  disciplinas  serem

integralmente ministradas nos períodos de férias escolares, de forma intensiva, como

comprovadamente ocorre no curso  de direito da UFMA  prejudica  a qualidade do

ensino,  o  aprendizado  dos  estudantes  e  representa  burla  à  exigência  legal  de

cumprimento da carga horária devida;

CONSIDERANDO que,  de  acordo  com  informações

prestadas pela própria UFMA, todo o controle de frequência na Instituição é hoje

processada  através  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  Acadêmica  (SIGA-  Módulo

Recursos Humanos) e que a coordenação afirma que realiza o controle regular da

frequência dos docentes, funcionando efetivamente no período noturno, quando da

aplicação das aulas; 

CONSIDERANDO que o regime jurídico que é aplicável

aos  servidores  estatutários  da  administração  pública  direta  e  indireta  da  órbita

federal estatui que o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço

sem motivo justificado e deverá,  ainda,  perder “a parcela de remuneração diária,

proporcional  aos  atrasos,  ausências  justificadas,  ressalvadas  as  concessões  de que

trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo hipótese de compensação de horário, até o

mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata”, podendo
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as  faltas  justificadas  decorrentes  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior  serem

compensadas “a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo

exercício” (art. 44 da Lei n° 8.112/90);

CONSIDERANDO  que, apesar de o art. 6°,§ 7°, “e”, do

Decreto n° 1590/95 dispensar os professores da carreira do magistério superior do

controle de frequência, serem estes servidores da UFMA, entidade de direito público

da administração indireta na órbita federal,  submetem-se a regime jurídico que lhes

impõe o cumprimento de jornada de trabalho em conformidade com as atribuições dos

respectivos cargos, observados os limites definidos para cada modalidade de posto

(art. 19 da Lei n° 8.112/90);

CONSIDERANDO que  o  artigo  12  do  mencionado

decreto institui que o desempenho das normas estabelecidas neste Decreto sujeitará

o servidor e o chefe imediato ao disposto no Título V da Lei nº 8.112/90.

CONSIDERANDO que o princípio da moralidade impele

o Poder Público a adotar modelos efetivos de gestão da coisa pública, como forma de

coibir máculas aos preceitos fundamentais que norteiam a sociedade, o direito dos

cidadãos e o próprio Estado;

CONSIDERANDO as  disposições normativas da Lei n°

12.527/11,  as  quais  determinam que o Poder Público observe a publicidade como

preceito geral, com a finalidade de garantir a maior transparência possível aos atos

administrativos;

CONSIDERANDO que a compatibilidade entre os meios

adotados pelo administrador e os fins almejados com sua conduta torna-se crucial

para  que  se  tenha  potencializada  a  efetividade,  a  ética  e  a  qualidade  da  gestão

pública;
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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador

da República signatário, visando a resguardar o respeito à Constituição da República

do Brasil, bem como às normas legais anteriormente citadas, com fundamento no art.

6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93, resolve:

RECOMENDAR  ao  Diretor  de  Centro  do  CCSST  de

Imperatriz e ao Coordenador do Curso de Direito da UFMA – Campus Imperatriz

que:

a)  Adotem  providências  para  cessar  imediatamente  a

realização de acordos para que disciplinas sejam ministradas em período intensivo,

durante  as  férias  escolares,  ressalvada  excepcional  necessidade  decorrente  do

interesse  dos  próprios  discentes,  a  ser  devidamente  justificada  em  procedimento

administrativo  próprio,  com  exposição  fundada  das  razões  de  fato  e  de  direito,

controle efetivo da carga horária aplicada, discriminação dos sistemas de avaliação e

concordância expressa dos alunos.

b)  Adotem  procedimentos  para  fiscalização  do  efetivo

cumprimento  da  carga  horária  dos  professores  do  Curso  de  Direito,  abrangendo

assiduidade,  pontualidade  e  controle  de  eventuais  compensações  ou  ajustes  nos

horários de aulas.

A  partir  da  data  da  entrega  da  presente  recomendação,  o

Ministério  Público  Federal  considera  seus  destinatários  como  pessoalmente

cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por

quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão.

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação

não esgota  a  atuação do Ministério  Público  Federal  sobre o tema,  não excluindo

futuras  recomendações  ou  outras  iniciativas  com  relação  aos  agentes

supramencionados  ou  outros,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com

responsabilidade e competência no objeto.
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Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam remetidas a esta

Procuradoria da República informações sobre as providências adotadas. Registre-se

no sistema Único. Publique-se cópia da presente recomendação no sítio eletrônico

desta Procuradoria da República.

Cientifique-se a 1° Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Imperatriz, 05 de abril de 2017.

ARMANDO CÉSAR MARQUES DE CASTRO

Procurador da República
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