
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0004099-05.2017.4.01.8002/TRF 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Cuida-se de recurso administrativo interposto pelo Juiz Federal da 5ª Vara da Seção
Judiciária do Amazonas, Rafael Leite Paulo, contra decisão proferida pela Direção do Foro da Seção
Judiciária do Amazonas, que instituiu comissão de sindicância para apurar suposto ilícito ocorrido nas
dependências da referida Vara, sem comunicar o magistrado federal titular.

Sustenta o recorrente que a formação da comissão de sindicância em questão incorreu
em grave quebra de hierarquia, pois a representação contra o suposto fato a ser apurado deveria ter sido
encaminhada pela via hierárquica, nos termos do art. 116 da Lei n.º 8.112/90. Assevera, também, que
há expressa previsão legal de que compete ao Juiz Federal da Vara a fiscalização de erros, omissões ou
abusos nos serviços da Secretaria e aplicar penas disciplinares aos servidores da própria vara, conforme
preceitua o art. 13 da Lei n.º 5.010/66 e art. 60, §1º, do Provimento Coger n.º 129/2016. Argumenta que
a comissão de sindicância convocou servidores da vara para apurar os fatos, sem dar conhecimento dos
fatos ao superior hierárquico.

Ao final,  requer o reconhecimento de invasão da competência hierárquica do juiz
federal titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas e da irregularidade da constituição da
comissão de sindicância. Em consequência disso, requer o levantamento do sigilo do procedimento
administrativo.

O presidente da comissão de sindicância manifestou-se pela manutenção do sigilo do
procedimento, tendo em vista o interesse da Administração, que ainda está buscando esclarecer os
fatos, e pelo fato de o ato estar fundamentado no art. 150 da Lei n.º 8.112/90.

Em manifestação,  o  ora  recorrente  postula  celeridade  no  julgamento  do  presente
recurso,  já  que  a  referida  comissão  de  sindicância  continua  a  operar  de  forma  oculta,  além  de
persistirem as práticas que divergem de normas legais e regulamentares, com invasão da competência
hierárquica (5206236). 

O Diretor Geral deste Tribunal manifestou-se no sentido de que as condutas apuradas
se inserem nas competências do art. 13 ou do art. 63 da Lei n.º 5.010/66 (5676856).

  É o relatório.
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VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Como relatado, cuida-se de recurso administrativo interposto pelo juiz titular da 5ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas contra decisão da Direção do Foro daquela
seccional, que determinou a instauração de comissão de sindicância para apurar supostos fatos ilícitos
funcionais praticados na referida Vara, sem seu conhecimento e por meio sigiloso, sustentando violação
à estrutura hierárquica.

A decisão recorrida está redigida nos seguintes termos:

"Trata-se  de  Representação  formalizada  pelo  Juiz  Federal  Titular  da  5ª  Vara  da   Seção
Judiciária do Amazonas, Dr. Rafael Leite Paulo, contra a Comissão de Sindicância instituída
pela Portaria  Diref nº 58/2017 (doc.5087259).

Em atendimento ao Despacho/DIREF (doc. 50923 62), o Sr. Presidente da Comissão apresentou
a Manifestação/NUTUR (doc. 5094554).

Ante o exposto, acolho a manifestação do Presidente da Comissão (doc. 5094554) e determino a
manutenção do sigilo no Pae /SEI nº 0003966-60.2017.4.01.8002;

Cientifique-se o Juiz Federal Titular da 5ª Vara  desta Seccional, e posteriormente arquive-se."

Verifico  que  a  decisão  de  manter  o  sigilo  do  procedimento  investigativo  está
fundamentada na manifestação do presidente da comissão de sindicância em questão, que asseverou:

"Por  se  tratar  de  procedimento  meramente  investigatório,  nominado  pela  doutrina  como
sindicância  investigativa,  preparatória  ou  inquisitorial,  tendente  apenas  a  aclarar  os  fatos
comunicados a Vossa Excelência, não se vislumbra em que medida a convocação pela Comissão
de Sindicância  de  dois  servidores  da  5ª  Vara,  na  qualidade  de  testemunhas,  para  prestar
declarações sobre o ocorrido, configure irregularidade ou infringência ao parágrafo único do
art. 116 da Lei nº 8.112/1990.

Não há,  nesta  espécie de procedimento administrativo,  s.m.j.,  possibilidade de aplicação de
sanção disciplinar, inexistindo, portanto, qualquer ameaça de violação a direito de defesa de
qualquer  pessoa  ou  'possibilidade  de  que  venham  a  se  tornar  acusados'  os  servidores
convocados.

Impende salientar que os fatos sob investigação não dizem respeito 'aos serviços da 5ª Vara',
mas a  uma determinada situação ocorrida nas dependências daquela unidade jurisdicional, e,
por isso, até o momento, dois servidores daquele Juízo foram convocados para serem ouvidos
pela Comissão.

Registro que a Sra. Janiamar Fernandes de Sousa solicitou,  quando de sua intimação para
prestar declarações, acesso aos autos do PAe nº 0003966-60.2017.4.01.8002, tendo a Comissão
formalmente respondido que a Sindicância, nos termos do art. 150 da Lei n.º 8.112/1990, se
desenvolve sob sigilo e que lhe seria dado conhecimento dos fatos apurados por ocasião de sua
oitiva. Tal medida visou resguardar o próprio interesse e dignidade da Administração, que ainda
está buscando o esclarecimento dos fatos, e não expõe quem quer que seja a constrangimento.

Por outro lado, cabe ressaltar que o art. 156 do citado Estatuto tem sua aplicação restrita à
espécie  de  sindicância  sancionatória,  de  cuja  conclusão  possa  resultar  imposição  de  pena
disciplinar,  o  que,  como já  dito,  não  é  a  hipótese do procedimento tratado  no PAe SEI  nº
0003966-60.2017.4.01.8002."

Neste Tribunal, o Diretor Geral fez as seguintes considerações:

"Ao contrário do que diz o Presidente da Comissão e compulsando os autos do processo de
sindicância 0003966-60.2017.4.01.8002 (sigiloso) restou evidenciado que o objeto da apuração
é o 'possível ilícito disciplinar por  infração ao art.  116, inc XI,  da Lei 8112/90, no que diz
respeito a 'tratar com urbanidade as pessoas', cometida pela Diretora da 5ª Vara, Srª Janiamar
Fernandes  de  Souza',  doc.  5032075,  objeto  do  despacho  Diref  5037618  que  determinou  a
instauração da comissão sindicante.

No mesmo sentido, a Srª Janiamar Fernandes de Souza foi intimada  pela  comissão para ser
inquirida, doc. 5085115.

Nos termos do art.  56 da Lei 5.010/1966 'Nas Seções Judiciárias onde houver mais de Juiz
Federal, o Conselho da Justiça Federal (hoje Tribunais Regionais Federais) designará um deles,
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anualmente, para exercer as funções de Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços
auxiliares não vinculados diretamente às Varas' (grifei).

Por esse dispositivo, d.m.v., o ato do Diretor do Foro não padeceria de vício.

Por outro lado, o recorrente invoca em prol de sua pretensão o art. 13 da mesma Lei 5.010/1966,
verbis:

Art. 13. Compete aos Juízes Federais:

...

III  -  inspecionar,  pelo  menos  uma  vez  por  ano  os  serviços  a  cargo  das  
Secretarias,  providenciando no sentido de evitar  ou punir  erros,  omissões  ou
abusos;

...

VII - aplicar penas disciplinares aos servidores do próprio Juízo;  (grifos do 
recorrente)

Também  defende  o  requerente  a  ilegitimidade  do  ato  com  base  no  Provimento  Coger  nº
129/2016, que assim dispõe:

Art. 60. A titularidade da vara será exercida por juiz federal ou, na sua falta, por
juiz federal ou juiz federal substituto mais antigo, nela em exercício. São encargos
inerentes  da  titularidade  o  exercício  dos  poderes  hierárquico,  disciplinar  e
regulamentar sobre os serviços e servidores da secretaria.

§1º  Ao  juiz  federal  cabe,  com exclusividade,  a  administração  da  vara  e  das
demais  providências  de  ordem  administrativa,  inclusive  a  indicação  para
provimento de cargos e funções comissionadas da secretaria e do seu gabinete. As
providências urgentes podem ser adotadas pelo juiz federal substituto na ausência
ocasional  do  juiz  federal,  e,  sendo  de  natureza  administrativa,  sujeitam-se  a
posterior ratificação.

Forçoso  verificar,  portanto,  que  a  Lei  5.010/1966,  dividiu  entre  duas  autoridades  o  poder
disciplinar sobre os servidores da vara: no art. 56, o encargo é do diretor do foro e refere-se aos
'serviços auxiliares não vinculados diretamente às Varas',  enquanto que o art.  13,  contrário
senso, deu a titular do juízo o poder disciplinar quando se tratar de falhas relativas diretamente
aos 'serviços auxiliares vinculados diretamente  às Varas'.

No mérito,  portanto,  necessário  dirimir  se a  possível 'falta de urbanidade com as pessoas',
cometida pela Diretora da 5ª Vara, Srª Janiamar Fernandes de Souza, doc. 5032075, se insere
nas competências do art. 13 ou do art. 63 da mencionada Lei 5.010/1966.

II

O  processo  de  investigação,  quando  em  sua  fase  preliminar,  nesta  Corte,  normalmente,  é
classificado  como  sigiloso,  como  forma  de  evitar  a  exposição  do  investigado
desnecessariamente.

A medida é adotada pela autoridade que determina sua instauração ou durante a produção de
qualquer outro documento que venha a ensejar a adoção da cautela.

No  caso  presente,  entendo  que dirimida  a  questão  quanto  à  competência  para  conduzir  a
investigação  - o Diretor do Foro ou o Titular da 5ª Vara -, a ele cabe deliberar sobre o sigilo.

III

Finalmente, para melhor entendimento da questão, está sendo concedido a V.Exa. credencial de
acesso aos autos da sindicância, PAe sigiloso 0003966-60.2017.4.01.8002.

É o que tenho a informar."

Verifico que a questão a ser dirimida diz respeito à competência hierárquica para
instauração de sindicância contra servidor da Justiça Federal, e ao sigilo do procedimento.

O art. 143, caput, da Lei n.º 8.112/90 dispõe que a "autoridade que tiver ciência de
irregularidade  no  serviço  público  é  obrigada  a  promover  a  sua  apuração  imediata,  mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa".

O §3º do mencionado dispositivo legal, diz que a apuração de que trata o caput,
"poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a
irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente
ou temporário (...) pelos presidentes (...) dos Tribunais Federais (...), no âmbito do respectivo Poder,
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órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração".

O  Provimento  Coger  n.º  129,  de  08/04/2016,  que  estabelece  a  integração  das
disposições regulamentares da Justiça Federal da Primeira Região com a corregedoria geral e com
demais órgãos que compõem o Tribunal Regional Federal, dispõe no art. 57, I-A:

"Art. 57. Incumbe ao diretor do foro da seção judiciária:

I - na área de recursos humanos:

I-A - Relativamente a servidores:

(...)

s) instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades ou
infrações funcionais de servidores da seção ou subseção judiciária, bem como irregularidades
representadas pelos diretores das subseções judiciárias no caso de infração funcional que possa
ser apenada com suspensão superior a 30 (trinta) dias ou pena mais grave;

t) julgar sindicâncias e processos administrativos disciplinares, observados o disposto no art.
167 e parágrafos da Lei n. 8.112/90 e o disposto no art. 58, inciso I, alínea c, deste Provimento;

Considerando as normas mencionadas, não há como acolher a tese de irregularidade
na instauração da sindicância pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Amazonas.

Os dispositivos legais em questão claramente autorizam o diretor do foro da seção
judiciária a instauração de sindicância, não ficando configurada a quebra de hierarquia sustentada pelo
recorrente. A competência do diretor do foro está respaldada no ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao sigilo do procedimento, está assegurado pelo art. 150 da Lei n.º 8.112/90,
já que tem natureza inquisitorial  e,  segundo esclarece o  art.  154 da mencionada lei,  integrarão o
processo disciplinar como peça informativa da instrução.

Não há, portanto, como acolher a pretensão do recorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 28/10/2019, às
15:04 (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 8963030 e o código CRC 50BF8437.
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