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Juízo de Admissibilidade nº 04/2019/CORREG 

Assunto: Denúncia anônima encaminhada em 25 de outubro de 2018 solicitando a análise e 

providências da Corregedoria em relação a supostas irregularidades relacionadas a controle de 

assiduidade e pontualidade em laboratório universitário. 

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

da fase investigativa, considerando que: 

 conforme informações pesquisadas, a unidade administrativa superior consultada

reportou que o controle de assiduidade e pontualidade no laboratório de que trata o relato

da denúncia é realizado pelas chefias diretas de cada setor, as quais são responsáveis pela

assinatura das folhas de frequência, não sendo do conhecimento da unidade hierárquica

superior que tenha ocorrido recomendação ilegal por parte das chefias, tampouco que

tenham sido constatadas inadequações no preenchimento das folhas de frequência, e, no

mais, foi relatado que as ausências dos servidores, quando ocorrem, são justificadas de

acordo com a documentação solicitada pela legislação;

 a justificativa apresentada pela unidade consultada, que informou ser da responsabilidade

de cada servidor o preenchimento da respectiva folha de frequência; no mais, conforme

destacou, uma vez não ser possível que os chefes de cada setor acompanhem

pessoalmente os servidores em todos os turnos e campi da Universidade, e, tendo por

base as orientações que constam do Portal do Servidor, o fluxo para a folha de

frequência, como medida de gestão, em tese, pode vir a ser dispensado, a depender do

caso concreto, mas não é dispensável a observância pelo servidor, seja pelo próprio

chefe, seja por delegados;

 a conferência, pela unidade correcional, acerca do teor da publicação constante da página

do servidor, disponível no sítio eletrônico Portal do Servidor, que consta nos seguintes

termos, doravante reproduzidos:

“É responsabilidade da chefia imediata o acompanhamento da frequência de seus

subordinados. Na UFABC os registros de jornada são feitos através da folha de

frequência. O Decreto 1.590/95 determina que a folha de frequência deve ser distribuída

e recolhida diariamente pelo chefe imediato, após confirmados os registros de presença,

horários de entrada e saída, bem como as ocorrências. Este fluxo para folha de

frequência - como medida de gestão - pode ser dispensado; mas não é dispensável a

observância da frequência do servidor, seja pelo próprio chefe, seja por delegados;”
[Disponível no endereço: <http://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/manual-do-servidor/jornada-de-trabalho>, consultado 

em 14/02/2019, às 11h19] 
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 o Decreto 1590/95, elencado pelo denunciante, embora tenha força vinculante, não pode

ser lido isoladamente para se presumir que haja uma irregularidade por parte de

servidores, devendo ser analisada toda a fundamentação legal, os pareceres, as notas

técnicas que constam da página do servidor da UFABC, as políticas institucionais de

gestão de pessoas, e diplomas diversos, dentre os quais, os seguintes que constam

elencados do referido sítio eletrônico supracitado: Lei nº 8.112/90, Lei nº 11.091/05, Lei

nº 12.772/2012, Parecer AGU nº GQ-145/1998, Parecer AGU nº AC – 054/2006, Nota

Técnica nº 612/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, Nota Técnica nº

667/2009/COGES/DENOP/SRH/MP; além disso, as circunstâncias concretas de cada

ambiente laboral são tão diversas que a aplicação do controle de frequência necessita ser

ajustado quanto ao fluxo, para atender às especificidades das unidades acadêmicas e

administrativas, por exemplo, nas unidades em que há trabalho em escalas;

 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, os atestes devidamente realizados, e rege a presunção da inocência dos

servidores alvo do relato de supostas irregularidades noticiadas na denúncia anônima,

princípio constitucional que não pode ser afastado tendo por base tão somente a

argumentação do noticiante anônimo, haja vista que, no caso sob análise, não se

demonstrou haver os conectivos mínimos para a instauração de processo disciplinar

acusatório, faltando, por exemplo, a temporalidade das irregularidades opinadas; salvo

melhor juízo, ressalvada a opinião do denunciante, as irregularidades que o mesmo

avalia existirem não foram encontradas nas circunstâncias do caso em tela;

 a informação de que, a título de medida de gestão para a substituição ao controle de

frequência mediante folha, está em estudos a implantação do controle eletrônico de

frequência, que já está em fase de testes, para implementação gradual do módulo de

operabilidade do referido controle, que poderá ser utilizado pela Administração para

aferir, com maior precisão, os registros de assiduidade e pontualidade.

Em vista do exposto, considerando os motivos arrazoados, com 

fundamento no artigo 144, parágrafo único, da lei 8112/90, DECIDO pela não abertura de 

processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia.     

Santo André, 14 de  fevereiro de 2019. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 

Boletim de Serviço nº 819 - 15 de fevereiro de 2019 Página 97


