
São Paulo,23 de agosto de 2021

GABINETE
DO

REITOR GR/186

Ref.: Of. SGP n' 727/2021

Requerimento de Informação n' 836, de 202 1

Senhor Secretário Geral

Em atenção à correspondência em epígrafe, que trata do

Requerimento de Informação n' 836/2021, de autoria da Deputada Estadual Marina

gelou, vimos informal e esclarecer o que segue.

Esta Universidade recebeu representação subscrita pelo Dr.

Antânio Augusto Brandão de Aras, para apuração de eventual violação ética cometida

pelo Prof. Dr. Contado Hubner Mendes, docente da Faculdade de Direito da USP, em

relação ao mencionado Procurador-Geral da República.

Posteriormente, no dia 28 de maio último, recebemos

comunicação por meio da qual o representante noticiou a esta Universidade o

ajuizamento de queixa-crime em face do Prof. Contado, pelos mesmos fatos tratados na

representação outrora recebida. Por meio do referido ofício, o representante também

requereu que fosse "determinada a suspensão da apuração intema de competência da

Colenda Comissão de Ética até que se tenha final deliberação editada no âmbito do

Poder Judiciário", tendo em vista a alegada "relação de prejudicialidade entre as duas

apurações(representação e queixa-crime)".
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Inicialmente, em decisão que prestigiou o intento de haver

coerência entre os processos conexos e que se relacionavam aos mesmos fatos e

declarações, decidimos pela suspensão do feito. Não obstante, à luz de pedido de

reconsideração formulado pelo Professor representado, e considerando a regra geral da

independência de instâncias administrativa e penal, o processo foi objeto de nova

decisão na data de ontem e, por consequência, já foi encaminhado à Comissão de Etica

da Universidade, para análise daquele colegiado à luz dos dispositivos do Código de

Etica que se apontam como supostamente infringidos.

A disposição para esclarecimentos adicionais, apresentamos a
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