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EMENTA 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. CARÁTER 
INQUISITIVO E INVESTIGATÓRIO. NULIDADE AFASTADA. IRRESIGNAÇÃO. FATOS QUE 
NÃO CONFIGURAM INFRAÇÃO. ASSÉDIO MORAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR. 
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. As investigações preliminares ou sindicâncias investigativas ostentam caráter meramente 
inquisitivo e investigatório, voltadas à obtenção de elementos de prova a fim de amparar a 
decisão da autoridade julgadora relativa à instauração ou não do processo administrativo 
disciplinar. 

2. Se não há garantia de ampla defesa e contraditório pleno nem mesmo ao magistrado 
investigado, uma vez que se trata de peça inquisitorial, com muito maior razão resta 
interditado ao reclamante eventual participação ampla e plena durante o singelo apurar dos 
fatos, sendo inapropriado, assim, seu intento de querer a todo instante intervir no feito, ainda 
mais sob o fundamento inusitado de aplicação analógica da súmula vinculante nº 14, STF. 
Nulidade afastada. 

3. A alegação de que o desligamento da funcionária terceirizada Érica configura assédio moral 
foi apreciada com base em amplo acervo probatório produzido nos autos, levando à 
necessária conclusão de que referido fato não guarda qualquer relação com o fato de a 
funcionária ter sido arrolada como testemunha pelo servidor Francisco, não configurando 
assédio moral, mas mera ilação unilateral por parte do representante. 

4. Quanto ao mais, “não ficou comprovado desrespeito às normas sanitárias ou exposição de 
servidores ao risco do contágio ao coronavírus” e “também não ficou comprovada a 
circulação de autos físicos entre a residência dos servidores e o prédio da Subseção. 
Ademais, essa conduta não configuraria prática de falta disciplinar”. 

5.   Recurso não provido. 

        Decide a Corte Especial Administrativa, por unanimidade, negar provimento ao recurso. 
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