
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0000040-16.2018.4.01.8009/MT

 

R E L A T Ó R I O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator):— Cuida-se
de indicação do servidor Jamerson Leandro de Souza Sá, Analista Judiciário — Área Judiciária, do
quadro de pessoal da Subseção Judiciária de Oiapoque/AP, para ocupar o cargo em comissão (CJ – 03)
de Diretor de Secretaria da Vara Única e JEF adjunto da Subseção Judiciária de Juína/MT, na qual é
titular o Juiz Federal Frederico Pereira Martins.

Após a  instrução do processo naquela seccional, os autos chegaram a esta Corte,
ocasião em que a Diretora da Divisão de Cadastro de Pessoal, em exercício, sugere o encaminhamento
do feito ao Conselho de Administração, tendo em vista a existência de Certidão Positiva na Justiça
Estadual do Amapá dando conta de que o servidor figura como réu em processo de execução de título
extrajudicial.

Instado a se manifestar, o servidor esclarece que a certidão positiva diz respeito à
ação de execução por quantia certa promovida pelo Banco Santander, em razão de cobrança de dívida
remanescente de um acordo celebrado no ano de 2015.

Noticia, ainda, que o último ato processual praticado foi a intimação da parte autora
para impulsionar o feito, sob pena de extinção por abandono da causa.

É o relatório.

 

V O T O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): O pedido
está instruído com os documentos de praxe, nos termos da Resolução nº 630-007, de 19 de setembro de
2006, conforme noticia a Diretora da Divisão de Cadastro de Pessoal, em exercício.

Os autos  vieram à  apreciação  deste  Conselho  de  Administração  pelo  fato  de  o
interessado registrar pendência de feito cível.

É de se perguntar se uma ação cível de cobrança contra um servidor público federal
impede que venha a ser nomeado Diretor de Secretaria, à consideração, no entendimento de alguns, de
que os servidores da justiça federal que ocupam altos cargos de confiança, que vão lidar com o público,
com advogados e com grandes interesses econômicos, não podem ser alvos de nenhuma suspeita ou
deslize.

Mas, na minha visão, a resposta, ressalvados os casos especiais, deve ser negativa.
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Uma pendência cível na vida de uma pessoa, desde que devidamente administrada, não tem o estigma
do processo criminal.

Este Conselho, aliás, tem precedentes, dentre eles o do processo nº 2.459/2008, no
qual se discutia a indicação da Diretora de Secretaria para a Vara Federal de Feira de Santana, que
respondia a uma execução do Banco do Brasil e a uma execução fiscal no Distrito Federal, e se decidiu,
por  maioria,  pela  aprovação,  vencidos os Desembargadores Federais Antonio Ezequiel e  Tolentino
Amaral (cf. peça de fl. 86), sendo essa decisão confirmada na Corte Especial, também por maioria (fl.
105).

Admito que, fosse o caso de um completo desregramento financeiro do indicado,
quiçá não se aconselhasse a indicação, pelo exemplo que deve dar um Diretor de Secretaria de uma
Vara Federal, em todos os sentidos, inclusive de disciplina da sua vida financeira, até mesmo em relação
aos servidores com os quais trabalha. Mas, em se tratando de uma pendência cível localizada, como na
hipótese, o fato não contraindica a nomeação do servidor.

Assim posta a questão, e invocando o referido precedente, aprovo a indicação do
interessado para o referido cargo, recomendando, todavia, que adote as providências necessárias à
quitação do débito, dando conhecimento do fato a este Tribunal, para os devidos fins.

É o voto.

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0000040-16.2018.4.01.8009/MT

INTERESSADO: JAMERSON LEANDRO DE SOUZA SÁ

ASSUNTO:  INDICAÇÃO  PARA  DIREÇÃO  DE  SECRETARIA  –  VAR A  ÚNICA  E  JEF
ADJUNTO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUÍNA/MT

 

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  INDICAÇÃO  PARA  CARGO  EM  COMISSÃO.  D IRETOR  DE
SECRETARIA  (CJ  –  03).  CERTIDÃO  POSITIVA  DE  FEITOS  CIV EIS:  EXECUÇÃO.
APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO COM RECOMENDAÇÕES.

1. Hipótese de Analista Judiciário indicado – Área Judiciária, executado em processo civil (execução
por titulo extrajudicial), indicado para o cargo de Diretor de Secretaria – CJ – 03. Situação que não
impede a indicação, nos termos dos precedentes do Conselho de Administração.

2.  Uma pendência  cível na  vida de  uma pessoa, desde que  devidamente  administrada,  não tem o
estigma do processo criminal. Fosse o caso de um completo desregramento financeiro do indicado,
quiçá não se aconselhasse a indicação, pelo exemplo que deve dar um Diretor de Secretaria de uma
Vara Federal, em todos os sentidos, inclusive de disciplina da sua vida financeira, até mesmo em relação
aos servidores com os quais trabalha.

3. Aprovação da indicação, com recomendações. Precedente do Conselho de Administração.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração aprovar a indicação, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 05 de abril de 2018.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator
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Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
12/04/2018, às 16:28 (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 5876712 e o código CRC BA72AD76.
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