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JULGAMENTO Nº 01/2016

Santo André, 27 de abril de 2016.

Processo: 23006.001780/2015-45 

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 

23006.001780/2015-45, instaurado para apuração de suposta agressão ocorrida no dia 

28/10/2015, no campus de São Bernardo do Campo, e considerando: 

· as competências delegadas à Corregedoria-seccional da UFABC pela Portaria nº 459 da 

Reitoria, de 23 de outubro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 506, de 27 de 

outubro de 2015; 

· o Relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela 

Portaria da Corregedoria nº 01, de 05 de novembro de 2015, constante às folhas 161 a 

185, que conclui, in verbis: 

Em relação aos fatos do dia 28/10/2015 

“Conclui-se como acusação em desfavor do servidor Alexandr Kornev: pela 

absolvição do servidor acusado por não existir prova de que o acusado tenha 

concorrido para a prática de infração administrativa disciplinar (agressão física, 

espécie ofensa física em serviço) e porque não existem provas para a 

indiciação. 

[...] À luz do conjunto probatório colhido nos autos do processo, parece 
inexistir provas inequívocas e incontroversas sobre a autoria que o 
representante (o servidor Ivan Kaygorodov) quer imputar ao acusado. 
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[...] opinamos pela absolvição (exculpação) do servidor acusado, Alexandr 

Kornev.”

Em relação aos atos e fatos emergentes no decorrer dos trabalhos. Representações funcionais em 
desfavor do servidor Ivan Kaygorodov. 

“[...] a Comissão opina pelo arquivamento do processo administrativo 

disciplinar, com ressalvas, das representações em desfavor do servidor acusado 

Ivan Kaygorodov. 

[...] essa Comissão entende que não houve infração administrativa disciplinar 

típica no que se refere aos atos e fatos emergentes da apuração. 

[...] a Comissão conclui e opina: 

Pelo arquivamento do processo administrativo disciplinar na esfera 

administrativa disciplinar, por atipicidade de conduta à Luz da Lei 8112/90, 

das representações em desfavor do servidor Ivan Kaygorodov; 

Pelo encaminhamento das representações funcionais em desfavor do servidor 

Ivan Kaygorodov, e de autoria dos servidores Vladimir Perchine, Alexandr 

Kornev e Zhana Gennadyenva Kuznetsova à Comissão de Ética respeitada a 

autonomia da Comissão de Ética da UFABC para o eventual conhecimento dos 

fatos e, se for o caso, aplicação da penalidade de censura ou outras medidas 

menos severas, com intuito educativo;” 

· O Parecer nº 047/2016/PF-UFABC/PGF/AGU da Procuradoria Jurídica junto à UFABC, 

constante às folhas 188 a 190, atesta que há regularidade formal do procedimento, não 

havendo vícios que possam trazer prejuízo à defesa ou que acarretem a nulidade do feito; 

afirma que o procedimento lastreou a formação da convicção dos membros da comissão 

instaurada, observando os ditames da legislação pertinente; podendo ser acolhido pela 

autoridade competente.  

Boletim de Serviço n° 551 - 3 de maio de 2016 Página 34



3

Diante do exposto, ACATO o relatório da Comissão Processante e o parecer da 

Procuradoria Federal junto a UFABC e DETERMINO o arquivamento do processo referente a 

denúncia em desfavor do servidor Alexandr Kornev relativo a ofensa física e o encaminhamento 

à Comissão de Ética sobre a denúncia contra o servidor Ivan Kaygorodov concernente as 

denúncias que emergiram no decorrer dos trabalhos da Comissão. 

Armando Franco 
Corregedor-seccional Pró-tempore da UFABC 
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