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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF - 10584271

 

 

Trata-se de pedido de reapreciação interposto pelo servidor JOÃO CLEMENTINO FERREIRA NETO,
em face das Decisões 10191838 e 10257444, proferidas por esta Direção do Foro, que determinaram a
instauração de sindicância em seu desfavor pela suposta prática das infrações previstas nos incisos II, III e
IX, do art. 116, da Lei n.º 8.112/90, ante a apresentação, perante a Justiça Federal, de dados equivocados
quanto a seu endereço e telefone de contato para fins de investigação pela Polícia Civil de ameaças que
informa ter sofrido na cidade de Tucuruí.
Destaca, em síntese, o surgimento de fato novo apto a ensejar pedido de reapreciação, consubstanciado na
abertura de processo de remoção decorrente de vaga surgida na Subseção Judiciária de Castanhal, do qual
será excluído ante a determinação de instauração da citada sindicância. Argumenta, em síntese, que as
provas apresentadas quanto à informação de seus dados perante a Justiça Federal (endereço e telefone)
demonstram que o fato narrado não configura evidente infração disciplinar ou ilícito penal aptos a
justificar a instauração de sindicância, e que tais documentos não foram apreciados pela Direção do Foro.
Destaca, ainda, o elevado custo para a Administração decorrente da abertura de sindicância para apurar
supostas infrações não evidentemente demonstradas.
Brevemente relatado. Decido.
Com o intuito de solicitar nova análise acerca das decisões que determinaram a instauração de sindicância,
o servidor requerente sustenta a presença de fato novo, consistente na abertura de remoção para cargo
vago na Subseção de Castanhal.
De início, destaco que a pretensão de reconsideração quanto à instauração da sindicância já foi trazida à
Direção do Foro pelo requerente, ocasião em que foi mantida a decisão inicial nos seguintes termos:
 

DECISÃO SJPA-DIREF - 10257444
Mantenho a decisão 10191838 por seus próprios fundamentos.
Incumbe ao servidor no curso da sindicância o exercício do direito de defesa ampla e
contraditório com a produção de todos os elementos de prova necessários ao
esclarecimentos dos fatos.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Dê-se prosseguimento ao feito.
Ciência ao servidor.
À Sesud/Diref para as providências devidas.
Carina Cátia Bastos de Senna
Juíza Federal Diretora do Foro da SJ Pará

 
Tal circunstância, a princípio, poderia se revelar suficiente para o não conhecimento de novo pedido de
reconsideração. No entanto, no caso dos autos, vislumbro a presença de elementos capazes de justificar
nova manifestação da Administração quanto aos fatos imputados ao servidor requerente.    
A primeira questão que se coloca diz respeito aos prejuízos trazidos pela pandemia COVID-19. Em razão
de tal evento, ainda não foram iniciados os trabalhos da Sindicância (DECISÃO SJPA-DIREF –
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10191838), circunstância que, associada à impossibilidade regulamentar de participar de processos de
remoção em razão da sindicância, potencializa os prejuízos que podem vir a ser experimentados pelo
requerente.
Com efeito, o art. 145, parágrafo único, da Lei n.º 8.112/90, estabelece que “O prazo para conclusão da
sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
autoridade superior”. Considerando que a decisão determinando a instauração da sindicância foi proferida
em 05 de maio de 2020, o prazo máximo para o término dos trabalhos já teria ocorrido em 05 de julho de
2020. Nesse sentido, a persistência por tempo indeterminado quanto ao início (e término) dos trabalhos
revela um acentuado prejuízo ao requerente, agravado ainda mais em face da possibilidade atual e concreta
de sua remoção.
Nessa linha de argumentação constata-se, ainda, que não houve análise dos documentos apresentados pelo
autor quando de seu pedido de reconsideração. Naquela ocasião optou a Direção do Foro por diferir para o
curso do procedimento a análise dos documentos apresentados, o que associado à procrastinação gerada
pela pandemia COVID-19 revela a possibilidade e necessidade de análise prévia da referida
documentação. Por fim, outro ponto importante a autorizar nova manifestação da Administração diz
respeito à própria ausência do início dos trabalhados da sindicância, o que possibilita o exercício da
revogação do ato, nos termos do disposto no art. 53, da Lei n. 9.784/99.
Em sendo assim, considerando que os trabalhos da sindicância estão suspensos e ainda não foram
iniciados ante as restrições impostas pela pandemia COVID-19; que tal paralisação pode trazer grandes
prejuízos ao servidor requerente inviabilizando sua remoção para a Subseção de Castanhal; e que os
documentos apresentados não foram analisados no pedido de reconsideração anterior, CONHEÇO do
presente pedido para analisar as questões fáticas inicialmente apresentadas pelo autor em seu
pedido de reconsideração.
Passo, assim, à análise do pedido de reapreciação.
A DECISÃO SJPA-DIREF – 10191838, que determinou a abertura de Sindicância em face do servidor
requerente, delimitou o fato nos seguintes termos:

Quanto a utilização perante esta Justiça Federal de endereço e número de telefone que não
são do próprio servidor, fato que, inclusive, dificultou as investigações preliminares pela
Polícia Civil, necessário que seja devidamente apurado mediante sindicância.  
(...)
No caso, a abertura de sindicância se faz necessário para que os fatos melhor fiquem
esclarecidos e para que, inclusive, a imagem da justiça federal não reste maculada.

A questão, portanto, diz respeito ao fato de que, após comunicar à Direção do Foro sobre as ameaças que
alegava estar sofrendo, e registrar ocorrência policial sobre os fatos, a Polícia Civil realizou diligência no
endereço informado sem, no entanto, localizar o servidor para intimá-lo. Outrossim, a tentativa de contato
telefônico não se revelou exitosa, circunstâncias que teriam frustrado a diligência policial e afetado a
imagem da Justiça Federal. Tais fatos, num juízo prelibatório da Diretoria do Foro, foram subsumidos ao
disposto no art. 116, II, III e IX, todos da Lei n.º 8.112/90.
De outro lado, no Pedido 10579605, alegou o servidor que “já provei nos autos, no Pedido de
Reconsideração ID 10255803, que, em nenhum momento, pratiquei qualquer transgressão, quando
informei meus dados (endereço e telefone) perante a Justiça Federal, porém, essas provas não foram
levadas em consideração pela DIREF à época”.
De fato, analisando as circunstâncias fáticas e os documentos apresentados, especialmente os contratos de
locação 10255836, 10255857, 10255874 e 10255884 acostados aos autos, colhe-se que o servidor
demonstrou documentalmente ter residido no endereço Rua Quatro, n.º 58, Bairro Jardim Mariluce,
Tucuruí/PA, de 25 de maio de 2018 a 13 de abril de 2020, data em que rescindiu o contrato. Da análise da
cronologia dos acontecimentos constata-se que o boletim de ocorrência policial foi registrado pelo
servidor em 01/04/2020. Já a solicitação de cessão temporária para a sede da Seção Judiciária do Pará foi
reiterada em 07/04/2020. Convêm mencionar, ainda, que a determinação de investigação preliminar dos
fatos pela Polícia Civil (10102558) ocorreu em 14/04/2020, tendo a diligência de intimação sido realizada
no referido endereço em 24/04/2020 com a oitiva perante a autoridade policial em 28/04/2020.
Portanto, diante desse quadro, não resta evidenciado que o servidor informou endereço impróprio no
momento em que requereu sua cessão, uma vez que no momento da formalização e reiteração do pedido
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ainda residia naquele local. Do mesmo modo, quanto ao número de telefone informado, observo que o
documento 10255905 demonstra tratar-se de linha de titularidade do servidor, que ao que tudo indica
encontrava-se habilitada para utilização exclusiva de conta do aplicativo whatsapp.
Também não subsiste o entendimento no sentido de que tais fatos teriam dificultado ou prejudicado o
contato pela Polícia Civil. Nesse sentido, a informação prestada pelo Diretor de Secretaria da SSJ de
Tucuruí/PA (10257773), dando conta de que mantinha contato regular com o servidor, inclusive
informando-o da necessidade de comparecimento à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Consta dos
autos, inclusive, e-mail enviado pelo Delegado responsável pela diligência ao e-mail funcional do servidor
intimando-o para prestar depoimento no dia 28 de abril de 2020, diligência que restou devidamente
cumprida na data prevista. Quanto ao ponto, pode-se concluir a partir dos elementos constantes nos autos
que não houve por parte da autoridade policial qualquer manifestação capaz de indicar prejuízo para a
diligência ou investigação ou mesmo qualquer fato que afetasse a imagem da Justiça Federal.   
Por fim, cabe observar que no contexto fático apresentado nos autos, envolvendo ameaça à integridade
física das pessoas, a mudança de endereços e números de telefone, bem como a própria manifestação do
exercício do direito de não representação para fins criminais revelam-se expedientes admissíveis e até
mesmo esperados que, quando desacompanhados de outros elementos minimamente objetivos que
apontem para a prática de infrações disciplinares ou ilícitos penais - como evidenciado nos autos -, não
justificam a instauração de sindicância administrativa.   
Assim, diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, não diviso motivação apta para
instauração de sindicância destinada à apuração da conduta do servidor JOÃO CLEMENTINO
FERREIRA NETO, por não vislumbrar a existência de qualquer infração de natureza funcional ou
penal que possa a ele ser imputada.
Diante do exposto, acolho o pedido de reapreciação e, por conseguinte, nos termos do disposto no
art. 53, da Lei n. 9.784/99, revogo as Decisões 10191838 e 10257444.
Comunique-se o teor desta decisão à Dicap.
À Sesud/Diref para as providências devidas.

 

 

Juiz Federal CLAUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Henrique Fonseca de Pina, Vice-Diretor do
Foro, em 15/07/2020, às 01:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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