
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

 

RECURSO  ADMINISTRATIVO.  SINDICÂNCIA  ACUSATÓRIA.  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA
DEFESA.  PÁS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  REMOÇÃO.  COMPETÊNCIA  DO  ÓRGÃO  EM  QUE
PRATICADA A IRREGULARIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO DESCARACTERIZA
A INFRAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. A definição acerca da espécie de sindicância não se perfaz pelo título que lhe é atribuído quando da
instauração do procedimento disciplinar. O que define se a sindicância possui natureza investigativa ou
acusatória é a necessidade ou não de observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A recorrente foi intimada para ciência e participação de todos os atos praticados pela Comissão, tendo
seus pedidos atendidos,  de  modo que meras tramitações internas sem intimação prévia ou dificuldades
pontuais de acesso aos autos não gera nulidade processual.

3. À luz do princípio pás de nullité sans grief, a declaração de nulidade demanda concreta demonstração
de prejuízo, o que não se verifica na espécie, haja vista que a recorrente apenas alega, abstratamente, a
presença de irregularidades, sem sequer versar acerca de quais prejuízos teriam sido suportados.

4. “Diversamente da hipótese de cessão, em que o exercício é efetivamente transitório, no caso de remoção
a  pedido  do  servidor,  hipótese  versada  nos autos,  a  modificação  de  lotação  é  definitiva,  tanto  que  o
servidor não pode desistir  da  remoção após o prazo a  tanto estabelecido. Assim, atribuir  ao órgão de
origem, especialmente em se tratando de órgão vinculado a outro Tribunal Regional, a  competência de
processar  e  julgar  processo  fundado  em conduta  praticada  após  a  remoção  da  servidora  importaria
perenizar sua lotação primeira, ainda que sucedida por outras tantas lotações fruto de sucessivas remoções,
e injustificadamente distanciar a apuração e o julgamento de sua conduta do local em que praticada ou do
órgão em que a servidora é atualmente lotada”.

5. A recorrente, no recurso interposto nos autos SEI n. 0003163-60.2020.4.01.8006, não se limita a expor
os fatos e  fundamentos jurídicos que  entende  pertinentes ao acolhimento da  sua  pretensão.  Ao revés,
direciona, de forma grosseira e ofensiva, palavras que ferem claramente seu dever de urbanidade e que
caracterizam falta disciplinar.

6. A penalidade de advertência deve ser mantida, haja vista a violação ao dever funcional preceituado no
art. 116, XI, da Lei n. 8.112/1990, bem como a observância ao princípio da proporcionalidade.

7. O art. 4º, §1º, da Resolução n. 666 – CJF/2020, estabelece limitação temporal à celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC, ao asseverar que, em procedimentos disciplinares em curso, o pedido de
TAC poderá ser feito pelo interessado à autoridade instauradora até  cinco dias após o recebimento da
notificação de sua condição de acusado.

8. Recurso a que se nega provimento.

 

ACÓRDÃO
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Decide o Conselho de Administração, por maioria, negar provimento ao recurso.

 

 

Desembargadora Federal Ângela Catão

Relatora

Documento assinado eletronicamente por Ângela Catão, Vice-Presidente, em 29/08/2022, às 15:05
(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 16389869 e o código CRC 7E82BABE.
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