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Juízo de Admissibilidade nº 04/2018/REIT 

Assunto: Denúncia recebida através da página da corregedoria-seccional da UFABC, sob o nº 

581, em 14 de agosto de 2018; encaminhada através da CI nº 21/2018/CORREG, pela qual 

solicita o encaminhamento de providências para apurar a conduta funcional do Corregedor-

Seccional pro tempore da UFABC, quanto ao Juízo de admissibilidade nº 29/2018/CORREG, 

publicado no Boletim de Serviço nº 772, de 11 de agosto de 2018.  

Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e considerando 

que: 

 trata-se de uma denúncia acerca do arquivamento, pelo Corregedor-Seccional pro

tempore, de uma denúncia anterior sobre a venda de cookies e camisetas por parte de

alunos bolsistas e docentes, o que violaria a lei de licitações segundo o denunciante;

 no presente caso, constata-se a partir dos diversos documentos produzidos durante a

análise do caso que não houve comercialização de cookies, mas sim a oferta gratuita

ao público presente, e que as camisetas foram produzidas com recursos próprios dos

coordenadores e repassadas a preço de custo aos interessados que participaram de

atividade decorrente de ação extensionista aprovada pela Instituição;

 não restam dúvidas de que o caso representado através de denúncia anônima não se

trata de violação da lei de licitações, visto que seu objetivo foi fomentar uma atividade

acadêmico-cultural, sem atributos de comercialização ou tampouco com a finalidade

lucrativa;

 é competência da Corregedoria-seccional analisar apenas possíveis infrações

disciplinares de servidores da UFABC, que no caso em questão não encontrou indícios

de materialidade que motivassem a abertura de processo administrativo disciplinar;

 a realização do juízo de admissibilidade é atribuição intrínseca da Corregedoria.

Portanto, o exercício, por si só, desse juízo, embasado na legislação que rege a atuação

dos órgãos correcionais, não pode configurar infração disciplinar;

 é competência do Corregedor-Seccional, designada pela Portaria da Reitoria nº 459, de

23 de outubro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 506, de 27 de outubro de

2015, “emitir o juízo de admissibilidade, arquivar denúncias ou instaurar

sindicâncias e/ou processos disciplinares, instituir comissões de inquérito; nomear

defensor dativo” (negrito nosso);

entendemos que o juízo de admissibilidade foi realizado de acordo com a legislação aplicável e 

de acordo com os princípios da administração pública, não havendo, portanto, infração 
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disciplinar do Corregedor-Seccional pro tempore, ou crime de advocacia administrativa de sua 

parte, conforme apontado na denúncia nº 581, visto tratar-se de exercício regular de sua função. 

DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e 

DETERMINO o arquivamento da denúncia.     

Santo André, 27 de agosto de 2018. 

Dácio Roberto Matheus 

Reitor  
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