
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo decorrente de representação do servidor JAIR
ANTÔNIO DE ABREU FARIAS, Técnico Judiciário - Área Administrativa (Especialidade Segurança
e Transporte) – da Seção Judiciária da Bahia, em que comunicou supostos atos difamatórios praticados
pelo servidor ARIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (2319084).

Narra o requerente:

Tomando conhecimento que o Sr.  Arimar estava espalhando boatos que ele
seria novamente o supervisor da SEVIT, postei minha opinião através de uma
mensagem  no  grupo  de  Agentes  de  segurança  a  nível  regional  (ASJ/BA),
comentando  meu  receio  em  tê-lo  novamente  no  comando  do  meu  setor.
Explicitei os motivos da minha ressalva com fatos que todos têm conhecimento
e que posso provar, pois, na minha opinião, fundada em 32 anos como servidor
da  Justiça  Federal/BA,  continuo  acreditando  que  o  comportamento  do  Sr.
Arimar é incompatível para o exercício dessa chefia.

Com esse entendimento, sugeri em conversa no grupo, mais precisamente, com
o  colega  Márcio  Nepomuceno,  que  se  possível  fizéssemos  uma  votação,
apurando três nomes dentre os agentes para levarmos ao crivo da então futura
Diretora do Fórum.

Dias  depois,  para  minha surpresa,  em conversa  nesse mesmo grupo,  o  Sr.
Arimar  passou a  me desrespeitar,  me difamando,  me execrando perante  os
demais  colegas,  e  fazendo  referências  injuriosas  a  minha  pessoa  como
preguiçosa  e  incapaz  de  cumprir  obrigações,  sem  capacidade  de  assumir
responsabilidades,  alegando que tenho fama de desidioso e  negligente.  Foi
ressaltado por ele também, que não cumpro minhas obrigações de servidor
público, pelo fato de ser idoso.

Esta agressão paulatinamente à minha pessoa vem de muito tempo e, segundo
as  palavras  do  mesmo,  com  respaldo  dos  administradores  que  nunca  me
convidaram para ocupar nenhum cargo, chefia, função ou comando na SJ/BA.
Fatos estes, que não correspondem com a realidade e tenho como provar. Esta
conspiração claramente demonstra o caráter agressivo, impulsivo, sem ética,
inerente do mesmo.

[...]

Requereu “apuração dos fatos supracitados com fulcro nos artigos 104, 116, inciso
XII e parágrafo único e 117, inciso V da Lei 8.112/90; e artigos 96, § 1º e 105 da Lei 10.741/2003”.

Na decisão, id 2347851, o Vice-Diretor da SJBA negou "seguimento" ao processo
administrativo, extinguindo-o "por falta de objeto", e determinou que ficasse “estabelecido na SEVIT a
obrigação de todos que ali trabalham envidarem plenos esforços para o auxílio mútuo e colaborativo à
efetivação das competências principais da unidade, tendo, ou não, a função de supervisão”. Disse:

[...]
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No caso posto sob análise, cabe averiguar a existência de três elementos, são
eles os elementos físico, moral e legal, cumulativamente. O primeiro deles deve
ser aferido após a possibilidade do contraditório pleno, uma vez que as versões
podem ser contraditadas e averiguadas através dos meios de prova disponíveis
ao julgador.  Do ponto de vista  da  imputação moral,  segue-se essa mesma
premissa básica, buscando-se definir o dolo ou culpa do agente no ilícito. Por
último,  destaco  a  necessidade  de existência  da  tipificação  do  ocorrido,  da
previsão legal da conduta atribuída ao envolvido na suposta ilicitude.

Pois bem, a priori, não havendo até o momento dilação probatória quanto aos
dois  outros  elementos,  cumpre  averiguar  as  provas  dos  autos  para  definir
existência de evidente infração disciplinar tipificada em lei. Destarte, do teor
das  manifestações  do  servidor  Arimar  dos  Santos  Oliveira,  tal  como  das
afirmações do representante,  constato que se tratam de Juízos de valor  de
cunho  pessoal  em  que  não  há  palavras  de  baixo  calão,  mas  tão  somente
supostas constatações,  também em razão dos anos  de carreira  que têm os
servidores, das posturas profissionais um do outro (doc. 2319135). Ao deferir a
abertura  de  sindicância  para  apurar  suposta  ilegalidade,  haveria  aqui
precedente para que o representado assim o fizesse também contra o que ora o
representa,  e  muitas  outras  representações  jorrariam  nessa  Administração.
Destaco que, além de não ter ocorrido dentro desta instituição, mas sim numa
rede  social,  o  fato  narrado  não  se  trata  de  uma manifestação  isolada  de
desapreço,  mas sim um debate  em que  ambas as  partes  explicitaram suas
opiniões, no limiar do controle emocional. Entendo pleno o direito fundamental
de petição, do qual decorre a possibilidade do peticionante alegar o que for de
seu legítimo interesse. Todavia, na situação aqui delineada, inexiste tampouco
discriminação  em  razão  da  idade,  tendo  em  vista  que  não  há  afirmação
depreciativa ou humilhante no sentido de que o servidor supostamente vitimado
não realiza seu labor por ser idoso. Tão somente se afirma, em meio ao debate
de opiniões, que o servidor mais antigo alega ser idoso para se esquivar de
certas  missões.  Da  mesma  forma,  o  representante  imputa  ao  envolvido  o
costume de atuar de forma agressiva e desrespeitosa e lança ao público termos
também ofensivos, ao declinar que o envolvido é malquisto entre os colegas,
“tanto que é campeão em insatisfação”. No caso, não se constata a aduzida
ocorrência de abuso de poder ou ilegalidade, pois sequer superior hierárquico
era, naquele momento, o Sr. Arimar Oliveira.

Dessa forma,  se  outro o entendimento do intérprete  em fatos como o aqui
apreciado, quaisquer  manifestações públicas pessoais  que não satisfizessem
determinado servidor seriam motivo para punição disciplinar, o que tomaria
todo o  tempo dos  administradores,  uma vez  que  se trata  aqui  de  relações
humanas que, por si só, geram desavenças, quanto mais as que se prolongam
no tempo.

Destarte, com essas considerações, não vislumbro a prática dos atos ilícitos
positivados nas normas citadas pelo representante na exordial [...].

Em tempo, colho o ensejo para que fique estabelecido na SEVIT a obrigação de
todos que ali  trabalham envidarem plenos esforços para o auxílio mútuo e
colaborativo à efetivação das competências principais da unidade, tendo, ou
não, a função de supervisão.

Indeferido  pedido  de  reconsideração  (2404406 e  2188412),  o  requerente  recorre,
alegando que “consta provada a prática de condutas ofensivas,  abusivas e sem ética por  parte do
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recorrido contra a minha [sua] pessoa, através de rede social da categoria, práticas essas que figuram
como  fatos  típicos  nas  Leis  8.112/90  e  10.741/2003,  em  artigos  já  relacionados  no  referido
requerimento” (2592588).

A Dilep opina pelo desprovimento do recurso à consideração de que “evidente está a
não ocorrência de qualquer ilícito. Ademais, o recorrente não apresenta qualquer fato ou documento
novo capazes de infirmar a decisão recorrida” (2685223).

 É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 16/02/2017, às 11:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3588287 e o código CRC 6F6D4232.
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