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Juízo de Admissibilidade nº 44/2018/CORREG 

 

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

o nº 530, em 24 de maio de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em 

relação a possível revezamento de jornada de trabalho por parte de servidores técnico- 

administrativos sem compensação real de horário.  

 

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

de investigação preliminar, considerando: 

 

 que consultadas as áreas mencionadas na denúncia em tela, foi informado a esta 

Corregedoria que não houve qualquer consulta por parte de servidores acerca da 

possibilidade da prática de revezamento durante o recesso acadêmico ou em qualquer 

outro momento; além disso, não foi observado pelos dirigentes qualquer comportamento 

ou ausência de servidores fora dos padrões já estabelecidos para licenças, afastamentos e 

deslocamentos entre os campi, não tendo sido relatados a estes, qualquer prejuízo no 

atendimento ao público ou no âmbito administrativo que pudessem corroborar a hipótese 

aventada na denúncia. 

 

 que consultada a Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEPE, foi informado que 

não é de seu conhecimento se houve qualquer consulta ao setor referente à prática de 

revezamento por parte dos técnico-administrativos, informando ainda, não haver previsão 

legal que permita a prática. Em complemento à resposta, também foi informado que já se 

encontra em estudo, para atendimento das diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 

2, de 12 de setembro de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

da Secretária de Gestão de Pessoas, no sentido de que se cogite a implantação na UFABC 

do controle eletrônico de frequência, que poderá vir a ser um meio mais eficaz no registro 

de jornada de trabalho dos servidores. 

 

 que consultados os meios disponíveis de  aferição de controle de frequência dos 

servidores, não foi possível obter registros precisos que demonstrassem, de forma 

inequívoca, a suposta conduta denunciada, e, considerando os meios existentes, não se 

vislumbra outros meios para consegui-la. No presente caso, rege a presunção de 

legitimidade e de veracidade dos atos administrativos, que são considerados válidos para 

os registros de frequência hoje existentes, e, nesta perspectiva, presumem-se verdadeiras 

as folhas de frequência e os atestes devidamente realizados. 

 

 os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista o alto 

custo econômico da instauração, gestão e tramitação de processos administrativos 

disciplinares, e, em cotejo com a competência dessa unidade correcional para promover 

“iniciativas voltadas à conscientização e orientação da comunidade da UFABC acerca 

de desenvolver conduta do servidor, para fins de prevenção ao cometimento de infrações 
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disciplinares;” (Art.4º, I) e no sentido de “orientar a equipe de dirigentes e chefias 

quanto à adoção, quando cabível, de práticas administrativas saneadoras (Art. 4º,II)”, 

conforme consta da Portaria da Reitoria nº 459, de 23 de outubro de 2015,  a 

Corregedoria-seccional orientará para que as áreas, reforcem as comunicações acerca das 

normas relativas ao cumprimento da jornada de trabalho e registro dessa, nos termos da 

legislação vigente   

  

 Em face dos fundamentos ora expostos, ausente a materialidade, DECIDO pela 

não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da 

denúncia. 

Santo André, 24 de setembro de 2018. 

 

 

 

Silvio Wenceslau Alves da Silva  
Corregedor-seccional da UFABC 
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