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O recorrente, Jair Antônio de Abreu Farias, da SJBA, aponta como difamatórios, a
seu ver, atentatórios a sua honra objetiva (reputação), os seguintes comentários tecidos em rede social
pelo servidor Arimar dos Santos Oliveira (supostamente):

Bom dia, como todos puderam ver estou sendo alvo de acusações e afirmações
mentirosas por parte de um senhor (não vou citar o nome porque não vale a
pena), que ao longo de quase 30 anos nunca conseguiu trabalhar ou fazer algo
que não seja aborrecer e difamar os colegas, este senhor sempre que lhe é dada
alguma missão alega que é idoso e que está sendo discriminado, sempre se
esconde das responsabilidades e do dever de ser um servidor público este fato
fica claramente expresso tendo em vista que o citado servidor nunca durante
todo  este  tempo  ocupou  um cargo  ou  função  de  comando  ou  chefia,  pois
sabendo de sua fama nenhuma administração ao longo destes 30 anos lhe
convidou a ocupar nenhum cargo ou função. Acredito que uma pessoa que
durante todo este tempo não tenho most  [sic] de confiança ou capacidade.

Esclarece  o  recorrente  que  a  afirmada  ofensa  seria  retaliação  a  críticas  que
anteriormente fizera a respeito da possível indicação do recorrido para, novamente, ocupar a chefia do
setor de segurança da SJBA, em que é lotado:

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.

Primeiramente, não está claro que os comentários tenham sido feitos, realmente, por
Arimar dos Santos Oliveira. As mensagens em que embasa suas acusações foram encaminhadas ou
repassadas ao recorrente por terceira pessoa: Maria Helena de Andrade (2319115, 2319135 e 2319156).
Não há indicação de quem as teria postado (criado) inicialmente. O ora recorrido não foi notificado
para se manifestar no processo. Há, pois, dúvida sobre a autoria dos comentários.

A par disso, o recurso não deve ser provido.

Vê-se, do conjunto probatório (2319115, 2319135 e 2319156), que os servidores há
muito divergem quanto à administração do setor de segurança e sobre quem seria o melhor supervisor.

Arimar (representado) teria dito que Jair (representante), “ao longo de quase 30 anos,
nunca conseguiu trabalhar ou fazer algo que não seja aborrecer e difamar os colegas” e que “sempre

SEI/TRF1 - 3588559 - Voto https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 3 21/02/2017 11:35



que lhe é dada alguma missão alega que é idoso e que está sendo discriminado”.

Para o Supremo Tribunal  Federal,  “a tipicidade do crime contra a honra que é a
difamação há de ser definida a partir do contexto em que veiculadas as expressões, cabendo afastá-la
quando se tem simples crítica à atuação de agente público, revelando-a fora das balizas próprias” (Inq
2.154/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJ de 01/04/2005, p. 06).

Nas palavras do Diretor do Foro, as manifestações revelam: a) “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)”; b) “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 de um debate em que ambas as
partes  explicitaram  suas  opiniões,  no  limiar  do  controle  emocional”;  c)  “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”; d) “ao
deferir a abertura de sindicância para apurar suposta ilegalidade, haveria [...] precedente para que o
representado assim o fizesse também contra o que ora o representante, e muitas outras representações
jorrariam”.

Na verdade, a conduta do representante,  que atribui  crime de lesão corporal  ao
representado – “já quebrou a cabeça de um vigilante com a coronha de um revólver, por motivo banal,
tendo sido, por isso, afastado do cargo de supervisor” –, além de difamante, pode ser considerada pelo
representado como caluniosa, passível, pois, de reprimenda ainda mais severa.

Nos  termos  da  Lei  n.  10.741/2003  (Estatuto  do  Idoso),  entre  outros,  é  crime
“discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de
transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da
cidadania, por motivo de idade”, punível com “reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa” (art.
96).  É  crime  “exibir  ou  veicular,  por  qualquer  meio  de  comunicação,  informações  ou  imagens
depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso”, este punível com “detenção de 1(um) a 3 (três) anos e
multa” (art. 105).

Mais uma vez, apropriada a decisão do Diretor do Foro:

...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.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

 

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 17/02/2017, às 15:30 (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 3588559 e o código CRC 1914B323.
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