
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA

 

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR,
COMO  MEMBRO  E  PRESIDENTE,  EM  TRATAMENTO  DE  DOENÇAS  QUE  NÃO
RECOMENDAM EXERCÍCIO DO ENCARGO. DISPENSA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Os artigos 18 a 20 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao versarem hipóteses de impedimento ou de
suspeição de servidor ou de autoridade pública, enunciam situações que impedem a participação deles em
qualquer  processo  administrativo,  como  por  igual  ocorre,  em  relação  especificamente  ao  processo
administrativo, com as vedações enunciadas no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

2. São situações determinantes de obrigatório afastamento de impedidos ou suspeitos de participarem nos
processos administrativos, para que nenhuma dúvida paire, sequer por suspeita ou presunção, no tocante à
observância do dever de imparcialidade na condução dos respectivos trabalhos. Mas não são as únicas.
Outras há que, mesmo não impondo afastamento obrigatório de servidores ou autoridades, o recomendam
em benefício  do  trabalho  ou  de  seu  resultado,  abrindo  ao  juízo  de  oportunidade  e  conveniência  da
administração pública, devidamente motivado, o exame dos fundamentos que o justificam ou o autorizam,
e deliberação a propósito, quando apontem para circunstâncias capazes de comprometer ou prejudicar o
exercício das atividades e seu resultado final.

3.  Caso em que  os fundamentos veiculados para  a  rejeição do pedido do recorrente,  designado como
membro e presidente de comissão de processo administrativo disciplinar, não guardam relação direta com
os expostos e  documentados para  justificá-lo, nem tampouco pontuaram as autoridades administrativas
eventual  dificuldade  ou  impossibilidade  de  substituição  do  serventuário,  para  indicar  que,  sem  sua
presença, outro não poderia desenvolver os trabalhos exigidos. Não houve, outrossim, negativa quanto às
condições de saúde, principalmente emocionais, para a condução de tarefa de tão intensa significação e,
em tese, passível de alcançar grave resultado em relação ao sindicado, circunstâncias que, por si só, quando
conhecidas, apontariam para a conveniência da dispensa solicitada pelo designado, ainda que nem mesmo
requerimento para tanto houvesse sido formulado.

4. Também não se trata de recusa, mas solicitação de dispensa, do designado ao exercício das atribuições
que lhe foram conferidas, de modo que a rejeição do pedido não encontra respaldo no motivo apresentado,
restando sim demonstrado potencial prejuízo para o desenvolvimento dos trabalhos da comissão e mesmo
para o resultado final da tarefa.

5. Recurso provido.

 

A C Ó R D Ã O

 
Decide o  Conselho  de Administração,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos
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termos do voto do Relator.
 
Conselho de Administração do TRF da 1ª Região em 04/08/2022.

 
                                CARLOS MOREIRA ALVES

Relator

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
18/08/2022, às 17:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 16351376 e o código CRC ACA2E40F.
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