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Juízo de Admissibilidade nº 29/2018/CORREG 

Assunto: Denúncia encaminhada mediante a página da Corregedoria-seccional da UFABC, sob 

o nº 500, recebida em 04 de abril de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria

em relação à possível conduta de alunos bolsistas e de docentes quanto à violação à lei de

licitações por, supostamente, se utilizarem de curso de extensão para realizar a venda de cookies

e de camisetas, bem como o suposto uso das instalações da universidade para realizar comércio.

Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e após a realização 

de investigação preliminar, considerando que: 

 em vista da documentação juntada e das informações prestadas à Corregedoria-seccional,

resta comprovado que não houve o ânimo de lucrar com a atividade realizada. Dessa

maneira, não há que se falar em exercício do comércio nos termos do artigo 117, inciso

X, da lei 8112/90. Mas sim da hipótese veiculada no parágrafo único do artigo 966 da Lei

nº 10.406/2002: atividade decorrente de profissão intelectual;

 ficou demonstrado que houve a confecção de camisetas, com repasse dessas aos

interessados, a preço de custo, ou seja, sem auferir lucro. E também restou esclarecido

que não houve a comercialização de cookies, mas sim a disponibilização de brindes para

integração dos participantes e do público. O coordenador do projeto comprovou também

que, ao contrário de lucro, gastou recursos próprios com materiais promocionais para o

curso;

 não houve ofensa ao dever de licitar, pois não foram empregados recursos públicos;

 no presente caso, não houve uso do logo da universidade nas camisetas confeccionadas.

Porém, foi encaminhado à Reitoria a CI nº 15, de 15 de junho de 2018, ressaltando a

necessidade de atualização da Portaria da Reitoria nº 109/2013 para tratar dos casos

omissos em relação ao uso do nome e do logo da UFABC;

 não se inclui no rol das competências desta Corregedoria a análise de conduta de

discentes, mas sim as possíveis infrações disciplinares dos servidores da UFABC;

Não tendo sido verificados indícios de mercancia habitual, reiterada e com 

finalidade lucrativa por parte de servidor, e considerando a inexistência de materialidade de 

infração administrativa disciplinar, DECIDO pela não abertura de processo administrativo 

disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia.     

Santo André, 13 de agosto de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva  
Corregedor-seccional pro tempore da UFABC 
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