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Juízo de Admissibilidade nº 46/2018/CORREG 

 

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

o n
º
 562, em 23 de julho de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em 

relação à possível irregularidade quanto a servidor permitir acesso a laboratório didático a 

membro da comunidade externa. 

  

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

de investigação preliminar, considerando que: 

 

 foi esclarecido por chefia dos laboratórios didáticos que, na data da suposta ocorrência, o 

técnico anteriormente escalado para atividades naquele dia não pôde comparecer, assim 

sendo, entrou em contato com outro técnico, residente nas proximidades da UFABC, e 

este informou que já tinha compromisso agendado, mas que iria atender a solicitação; 

 

 uma vez tendo concordado com a substituição pactuada, o servidor pediu à pessoa que o 

acompanhava no momento para que o aguardasse na sala dos técnicos do laboratório, e, 

conforme foi ressaltado, em nenhum momento ela utilizou-se do laboratório ou de 

qualquer equipamento, permanecendo tão somente na sala dos técnicos, até o término dos 

trabalhos; 

 

 em relação ao registro de acesso aos laboratórios, foi verificado pela chefia os 

apontamentos de retirada de chave pelo servidor junto à segurança da UFABC, e, 

considerando que além de chave, alguns dos laboratórios contam também com um 

sistema eletromagnético de destravamento da porta, mediante a passagem da 

identificação funcional (crachá) dos servidores, os procedimentos de segurança, ao que 

consta, parecem ter sido devidamente observados; 

 

 não existir na referida data qualquer registro de ocorrência danosa ao patrimônio material 

e intelectual nos laboratórios em questão,  e, no mais,  consta ser de pleno conhecimento 

da chefia a situação relatada, que se caracterizou por uma circunstância excepcional 

(substituição de pessoal em escala setorial), porém, em conformidade com as normas que 

regem os laboratórios didáticos. 

  

 Em face dos fundamentos ora expostos, esclarecidos os pontos da denúncia, 

DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o 

arquivamento da denúncia por existirem circunstâncias que excluam a suposta infração ou 

isentem o servidor do cometimento da irregularidade disciplinar, a qual, inexistiu. 

     

Santo André, 04 de dezembro de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva  
Corregedor-seccional da UFABC 
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