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Juízo de Admissibilidade nº 35/2018/CORREG 

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

o nº
 
542, em 11 de junho de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em

relação a possível utilização de vaga de estacionamento por servidora docente, reservada a

pessoas com deficiência, sem que haja a devida credencial para o uso.

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

de investigação preliminar, considerando: 

 que consultada a Seção de Segurança Comunitária da PROAP, consta informação de que

a servidora possui crachá de estacionamento emitido pela SUGEPE desde 12/05/2015;

 que, conquanto haja relato de que, em algumas ocasiões, a servidora possa ter feito uso

das vagas exclusivas sem a credencial para uso de vaga reservada, também há razoável

início de prova para demonstrar que a servidora faz jus ao uso de vaga exclusiva, em

razão de motivos de acessibilidade, haja vista possuir carteira de motorista categoria

especial, necessitando fazer uso de veículo com câmbio automático e adaptado para

realizar manobras;

 que restou devidamente demonstrado que a Seção de Segurança Comunitária da PROAP

não emite autorização ou credencial para uso de vaga exclusiva para portador de

deficiência. Ao que consta, a “autorização”/credencial para uso de vaga exclusiva para

portador de deficiência – vaga especial, deverá ser emitida, em tese, conforme a

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN nº 304/2008, em seu artigo

2º, § 2º. Por conseguinte, face à necessidade de desburocratização, poderá a Instituição

permitir o uso da vaga a quem lhe faz necessário, até a devida regularização junto ao

órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pela expedição da credencial para

uso de vaga especial;

 que a suposta infração relatada não tem natureza administrativa disciplinar, relacionando-

se, em tese, a questões de legislação de trânsito (da Resolução do Conselho Nacional de

Trânsito – CONTRAN nº 304/2008), matéria fora do escopo correcional desta unidade.

Em face dos fundamentos ora expostos, inexistente irregularidade 

disciplinar, DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e 

DETERMINO o arquivamento da denúncia. 

Santo André, 10 de setembro de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 
Corregedor-seccional da UFABC 
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