
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA

 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  DISCIPLINAR.  DEVERES  FUNCIONAIS  RELACIONADOS
NOS INCISOS IV E IX DO ARTIGO 116 DA LEI 8.112/1990. INFRAÇÃO COMPROVADA. PENA
DE ADVERTÊNCIA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. ADEQUAÇÁO.

1. Em se tratando de procedimentos disciplinares, a regra no julgamento é aquela enunciada no artigo 168 e
parágrafo  único da  Lei 8.112,  de  11 de  dezembro  de  1990,  expressa  no sentido  de  que  a  autoridade
decisória competente acatará o relatório da comissão processante, salvo se contrária à prova dos autos,
quando se  abre  para  aquela  a  possibilidade  de  agravar  a  penalidade  proposta,  abrandá-la  ou isentar  o
servidor de responsabilidade, com a exposição dos motivos adotados para tanto.

2. No caso em exame, não há controvérsia quanto à tipificação da conduta infracional nos incisos IV e IX
do artigo 116 do diploma legal em referência, cumprindo enfatizar que este, ao cuidar das penalidades
abstratamente  consideradas,  estabelece  em  seu  artigo  128  que  na  "aplicação  das  penalidades  serão

consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público,

as  circunstâncias agravantes ou atenuantes e os  antecedentes funcionais",  preceituando,  na  sequência,  que a

"advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e

XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique

imposição de penalidade mais grave" (artigo 129), e que a "suspensão será aplicada em caso de reincidência das

faltas  punidas  com  advertência  e  de  violação  das  demais  proibições  que  não  tipifiquem  infração  sujeita  a

penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias" (artigo 130).

3. O ora recorrente descumpriu dois deveres funcionais ditados no referido artigo 116. Embora grave a
inconveniência e a inadequação de seu comportamento, a circunstância agravante de se cuidar de então
ocupante de  cargo, em comissão, de  Diretor de  Secretaria,  sopesada  pela  comissão processante  e  pela
autoridade decisória, tem sua compensação, também ponderada por ambos, na indicação das circunstâncias
atenuantes de "boa atuação profissional" e de "bom comportamento relacional do servidor ao longo do

tempo de  serviço  prestado  à  instituição",  na  condição,  concomitante  ou  não,  de  titular  do  cargo  de
provimento  efetivo  de  Analista  Judiciário.  A  par  disso,  deve  ser  considerado,  por  igual,  o  delicado
momento psicológico então atravessado pelo serventuário, aliado ao fato de se cuidar, pela natureza mesma
da acusação, de comissão composta toda ela por mulheres, circunstâncias que, mesmo não se prestando,
propriamente,  como  atenuantes  em relação  à  reprovabilidade  da  conduta,  servem,  sem embargo  da
motivação  exposta  pela  r.  decisão  recorrida,  para  indicar  a  adequada  avaliação  dada  pela  comissão
processante aos fatores mandados observar pelo artigo 128 e, consequentemente, como melhor caminho a
trilhar, a adoção da regra de se sancionar os fatos investigados com a penalidade por ela sugerida.

4. Recurso administrativo parcialmente provido.

 

A C Ó R D Ã O

 
Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
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nos 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 17:01 (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 16351406 e o código CRC 5FCF08FB.
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