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Juízo de Admissibilidade nº 06/2018/REIT 

Assunto: Denúncia recebida através do Sistema de Ouvidorias no Poder Executivo Federal (e-

OUV), sob o protocolo nº 00106.018127/2018-34, em 05 de outubro de 2018, pela qual solicita o 

encaminhamento de providências para apurar a decisão proferida pelo corregedor-seccional da 

UFABC, quanto ao Juízo de admissibilidade nº 33/2017/CORREG, publicado no Boletim de 

Serviço nº 683, de 14 de setembro de 2017.  

Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e considerando 

que: 

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

denúncia anterior em relação ao suposto fato de servidor haver destruído parcialmente

o computador da UFABC destinado ao seu uso profissional;

 no presente caso, vistoria do NTI constatou que o dano provocado na CPU, embora

irreversível, é de pequena monta e não compromete o funcionamento do equipamento;

 que o servidor assinou um Termo de Orientação de Comportamento – TOC, se

comprometendo a não proceder com qualquer tipo de alteração em equipamentos sob

sua responsabilidade e não instalar nenhum tipo de acessório nos equipamentos sem

autorização prévia e claro objetivo institucional e que o uso do equipamento seja

restrito ao desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor;

 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. O corregedor-seccional, no exercício de 

sua função, concluiu que não haveria necessidade de abertura de processo administrativo 

disciplinar em razão dos elementos apresentados na denúncia e apuração interna.  
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DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e 

DETERMINO o arquivamento da denúncia.     

Santo André, 1º de novembro de 2018. 

Dácio Roberto Matheus 

Reitor  
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