
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0003557-78.2017.4.01.8004 – TRF1

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr  .  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor JOILTON PIMENTA DA SILVA , Agente
de Segurança Judiciária, matrícula 310003, em face de decisão da Diretora do Foro da Seção Judiciária
da Bahia, que lhe indeferiu acesso aos PAe/SEI na unidade Sevit, assegurando-lhe o acesso por meio da
unidade Setran (Setor de Transporte), desde 12/08/2016, conforme atesta o Nupae.

O  recorrente  solicita  a  revogação  da  decisão,  alegando  sofrer  prejuízos  que  lhe
impedem consultar processos pessoais e que essa medida fere seu acesso à informação prevista na Lei
12.527/11.

É o relatório.

V O T O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES (Relator):  —  O
servidor, lotado no Setor de Transporte – SETRAN, integrante da Seção de Vigilância e Transporte –
SEVIT,  pretende ter acesso ao Sistema de Processo Eletrônico Digital - SEI na própria SEVIT, para
consulta  processos  nos  quais  é  parte  e  outros  do  seu  interesse,  invocando  também  o  direito  à
informação previsto na Lei 12.572/2011, o que lhe teria sido obstado pela Direção do Foro da Seção
Judiciária do Estado da Bahia.

2.  Ouvida  a  respeito,   a  Seção  de  Vigilância  e  Transporte  –  SEVIT  assim  se
manifesta:

Em  atenção  ao  encaminhamento  3796476,  referente  ao  requerimento
3784395, informo inicialmente que a Seção de Vigilância e Transporte,
dentro  do  organograma  institucional  da  Seção  Judiciária  da  Bahia,
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elaborado pelo TRF1, é composta de 03 Setores; Setor de Vigilância e
Portaria, Setor de Transporte e Setor de Manutenção de Veículos.

Ocorre que há alguns meses a Diretora do Foro, em reunião na DIREF,
solicitou que o Supervisor da SEVIT realizasse gestão na pasta SEI da
SEVIT-BA, a fim de diminuir a quantidade de processos ali estacionados
versando  pelos  mais  diversos  assuntos,  inclusive  pessoais  (questões
médicas), vez que estava causando impacto na administração e controle
da  Seção.  Na  oportunidade  informamos  que  a  pasta  da  SEVIT  era
movimentada  por  todos  os  18  servidores  lotados  na  SEVIT,  os
encarregados dos 03 setores e, que nem sempre o Supervisor tinha como
administrar, concluir tantos processos que versam sobre diversos assuntos
ainda em tramitação.  Foi  então  determinado que em conjunto  com o
NUTEC se buscasse uma alternativa para equilibrar a situação.

Em tratativas com o  NUTEC foi  apontado que na SEVIT,  apesar  de
existirem 03 setores todos estavam lotados e distribuídos apenas na pasta
da  seção  e  as  dos  demais  setores  encontravam-se  sem  uso  o  que
obviamente  causaria  o  congestionamento  da  pasta  SEVIT,  logo  a
sugestão do NUTEC foi a lotação dos servidores vinculados na SEVIT
em cada um dos setores o que daria um equilíbrio em todos os setores e
destrancaria o SEI da SEVIT. Então assim foi feito, todo o efetivo da
SEVIT foi relocado e lotado nos setores; SETRAN, SETCOV e SETSIP
e, os processos de cada um dos servidores e encarregados foi enviado
para as respectivas unidades.

Logo,  este  procedimento  é  normal  ocorre  em  diversas  unidades  a
exemplo da SECAD que possui vários setores internos, SEAJU, SESUD
etc.... Portanto não existe procedência na afirmação de que está sendo
cerceado o acesso do servidor aos seus processos pessoais, uma vez que
todos foram redirecionados na época e agora todos que são abertos por
ele iniciam e retornam para sua unidade sem passar pela SEVIT e quando
chega um processo de tratativas de qualquer um dos servidores ou dos
próprios setores são imediatamente enviados para a unidade competente.

Quanto ao acesso aos processos que tramitam na pasta SEI-SEVIT, que
foi mencionado como de publicidade de todos, informo que como é de
conhecimento de todos que trabalham com o sistema SEI, com exceção
dos que chegam na unidade com nível de acesso de sigiloso, todos os
demais são públicos e acessíveis a todos bastando digitar o número ou
pesquisar nos campos próprios do SEI.

Ademais,  cabe informar que a organização institucional  dos trabalhos
administrativos via sistema SEI, com a distribuição dos servidores nas
pastas  SEI  dos  setores  seguiu  uma  orientação  da  administração  para
descongestionar o fluxo de processos represados em apenas uma pasta,
dando maior eficiência otimizando a gestão. Jamais tendo o condão de
cercear o acesso que qualquer servidor aos processos de seu interesse, ou
de  impedir  que  houvesse  publicidade  dos  processos  que tramitam na
SEVIT.

3. Encaminhado o expediente a este Tribunal, pela Seção Judiciária do Estado da
Bahia, assim se manifesta a Diretoria-Geral da Corte, dirigindo-se à Presidência:
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Trata-se de recursos administrativo do servidor JOILTON PIMENTA DA
SILVA ,  Agente de Segurança Judiciária,  matrícula 310003, em face de
decisão da Diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia (PAe 3803992),
que lhe indeferiu acesso aos PAe/SEI na unidade Sevit, assegurando-lhe o
acesso  por  meio  da  unidade  Setran  (Setor  de  Transporte),  desde
12/08/2016, conforme atesta o Nupae no despacho PAe 4000159.

Afirma o requerente que faz jus ao acesso pois "há 32 anos vem atuando e
exercendo  atribuições  na  área  de  segurança",  adquiriu  "vários
conhecimentos  técnicos  que  me  possibilitam  desenvolver  trabalho
estratégico na área de segurança com possibilidade aferir estrutura em
varias áreas", realizou "vários cursos e treinamentos especialização".

A Resolução PRESI/SECGE 16/2014, que institui o processo eletrônico
digital,  dentre  outras  inovações,  estabelece  que  “A  partir  da  data  de
implantação do PAe em cada localidade, todos os documentos, processos
e  expedientes  administrativos  criados  no  Tribunal  e  nas  seções  e
subseções judiciárias,  bem como os de origem externa recebidos  de
pessoas  físicas  e  jurídicas  em  meio  físico  ou  eletrônico,  serão,
obrigatoriamente, iniciados, assinados e tramitados eletronicamente por
meio do SEI” (art. 4º), bem assim que “Fica vedada, a partir da data de
implantação do PAe em cada localidade, a circulação de documentos
administrativos em meio físico, exceto se destinados a instruir processo
ou expediente administrativo que já tramite em papel ou nos casos de
documentos físicos reservados ou sigilosos, que somente serão abertos
pelos destinatários” (§2º do mencionado art. 4º).

A partir da adoção do processo eletrônico digital, como se pode ver das
transcrições  acima,  não  há  mais  possibilidade  de  geração  interna de
documentos por outros meios, o que leva à conclusão de que todos os
servidores têm que ter acesso ao sistema. Sem essa possibilidade, fica o
servidor  impedido  de elaborar  documentos,  inclusive  requerimentos  de
ordem pessoal.

A Diretora do Foro fundamenta a decisão indeferitória em “manifestação
da SEVIT (3800931) e reunião com a DIREF em que foi solicitado ao
Supervisor da SEVIT que realizasse gestão na pasta SEI da sua unidade”.
A necessidade de melhor gestão dos processos em cada unidade (como
defende a Sevit) não poderia, coibir  o direito do servidor ao acesso ao
único sistema de comunicação administrativa oficialmente existente, o que
efetivamente não ocorreu.

Assim,  tendo  o  servidor  acesso  ao  PAe/SEI  por  meio  do  Setor  de
Transportes,  o  que  assegura-lhe  amplo  uso  do  sistema,  não  viola  seu
direito líquido e certo de petição e acesso às informações institucionais.
Estando cumprido os requisitos da Resolução, não há, s.m.j., razões para o
provimento do recurso.

A ampla qualificação profissional do requerente, com todas as vênias, não
pode ser invocada para impor à Direção do Foro condução das ações na
Seccional diversas daquelas que planejara. Se dentro da Sevit existem 3
setores, parece-me que a solução é adequada. Dar permissão de acesso aos
servidores na pasta de um dos Setores (Vigilância e Portaria, Transporte ou
Manutenção de Veículos), ficando a pasta da Sevit apenas para acesso dos
servidores  lotados  na  Seção  ou  com  atribuições  gerenciais  e
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administrativas desta, se insere no poder de gestão da autoridade recorrida.

Em face do exposto,  por se tratar de recurso hierárquico contra ato de
Diretor do Foro, peço vênia para propor a remessa do recurso ao Conselho
de Administração, nos termos do art. 74, VII, do Regimento Interno.

4. Tenho que a questão está devidamente encaminhada e solucionada, nos termos das
manifestações referidas, da SEVIT/BA e da Diretoria-Geral.

O  servidor  pode  ter  acesso  ao  PAe/SEI,  quanto  aos  processos  do  seu  interesse,
pessoais ou não, por meio do Setor de Transportes onde está lotado, o que assegura-lhe amplo uso do
sistema, sem violação do seu direito líquido e certo de petição e acesso às informações institucionais.

A  orientação  da  Seção  Judiciária,  como  foi  visto,  atende  aos  interesses  da
Administração, para evitar  o  congestionamento na pasta da Seção, como ficou esclarecido da sua
manifestação acima vista, que novamente transcrevo para melhor visualização:

Ocorre que há alguns meses a Diretora do Foro, em reunião na DIREF,
solicitou que o Supervisor da SEVIT realizasse gestão na pasta SEI da
SEVIT-BA, a fim de diminuir a quantidade de processos ali estacionados
versando  pelos  mais  diversos  assuntos,  inclusive  pessoais  (questões
médicas), vez que estava causando impacto na administração e controle da
Seção.  Na  oportunidade  informamos  que  a  pasta  da  SEVIT  era
movimentada  por  todos  os  18  servidores  lotados  na  SEVIT,  os
encarregados dos 03 setores e, que nem sempre o Supervisor tinha como
administrar, concluir tantos processos que versam sobre diversos assuntos
ainda  em  tramitação.  Foi  então  determinado  que  em  conjunto  com  o
NUTEC se buscasse uma alternativa para equilibrar a situação.

Em  tratativas  com  o  NUTEC  foi  apontado  que  na  SEVIT,  apesar  de
existirem 03 setores todos estavam lotados e distribuídos apenas na pasta
da  seção  e  as  dos  demais  setores  encontravam-se  sem  uso  o  que
obviamente causaria o congestionamento da pasta SEVIT, logo a sugestão
do NUTEC foi a lotação dos servidores vinculados na SEVIT em cada um
dos setores o que daria um equilíbrio em todos os setores e destrancaria o
SEI da SEVIT. Então assim foi feito, todo o efetivo da SEVIT foi relocado
e lotado nos setores; SETRAN, SETCOV e SETSIP e, os processos de
cada um dos servidores e encarregados foi  enviado para as respectivas
unidades.

5. Considerando essas explicações técnicas, que reputo suficientes, e que o recorrente
não demonstra que tenha havido prejuízo nos objetivos que menciona — ter acesso aos processos
pessoais e a outros do seu interesse —, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É o voto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0003557-78.2017.4.01.8004/ – TRF1

INTERESSADO : JOILTON PIMENTA DA SILVA

ASSUNTO : SOLICITAÇÃO DE ACESSO A AUTOS
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E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ELETRÔNICO DIGITAL – PAe/S EI. SEÇÃO
DE   VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  –  SEVIT/BA.  ADMINISTRAÇ ÃO  DE
PROCESSSOS. PASTAS/SEI DE CADA SETOR: SETRAN, SETCOV E SETSIP.
DISCIPLINA DO ACESSO ESTABELECIDA PELA DIREF.  INTER ESSE DA
ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.  Na  Seção  de  Vigilância  e  Transporte  –  SEVIT/BA,  composta  pelos  setores  de
Transporte, de Vigilância e Portaria e de Manutenção de Veículos, com lotação de 18
servidores, a DIREF/BA, à vista do interesse do serviço (evitar o congestionamento da
Pasta  SEI  da  SEVIT,  diminuindo  a  quantidade  de  processos  ali  estacionados),
determinou a relocação dos processos  nos três setores, cada qual com sua Pasta SEI,
onde os servidores do Setor têm acesso irrestrito.

2. A medida, além de evitar o congestionamento da pasta SEVIT, dando   equilíbrio aos
três setores da Divisão, cujas Pastas SEI estavam ociosas,   e de disciplinar o acesso ao
sistema pelos servidores ali lotados, não lhes trouxe nenhum prejuízo nas respectivas
unidades de lotação — SETRAN, SETCOV E SETSIP. 

3.  O  servidor  recorrente,  lotado  no  SETRAN,   pretende  ter  acesso  ao  Sistema  de
Processo Eletrônico Digital - SEI na própria SEVIT, para consulta processos nos quais é
parte e outros do seu interesse, invocando também o direito à informação previsto na
Lei 12.572/2011, o que lhe teria sido obstado pela Direção do Foro da Seção Judiciária
do Estado da Bahia.

4. A gestão da Pasta SEI se dá em cada Setor da SEVIT. Tem o servidor recorrente
acesso  ao  PAe/SEI  por  meio  do  Setor  de  Transportes,  no  qual  está  lotado,  o  que
assegura-lhe amplo  uso  do  sistema,  sem maltrato  ao  seu direito  líquido  e  certo  de
petição, nem ao acesso às informações institucionais. O recorrente não demonstra que a
diretriz da DIREF tenha causado prejuízo em relação aos objetivos que menciona.

5. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 07/12/2017.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
13/12/2017, às 19:39 (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 5253946 e o código CRC E92513BE.
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