
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

Referência: Processo nº 0000150-66.2014.4.01.8005 - SEI.

Assunto: Comportamento de servidor. Sindicância. Artigos 145, inciso I c/c 128 e 165, todos da Lei nº
8.112/1990. Arquivamento.

 

I – Relatório

 

Trata-se  de  Sindicância,  instaurada  através  da  Portaria  DIREF nº  764  (SEI  nº
0002030),  publicada  no  Boletim Interno  nº  168 (SEI  nº  0020033),  prorrogada  por  intermédio  da
Portaria DIREF nº 882 (SEI nº 0024891), publicada no Boletim Interno nº 187, (SEI nº 0040292), em
razão dos fatos ocorridos junto à CEMAN, envolvendo a prestadora de serviço M. M. DO N. e o
servidor A. V. DE A. J. – Oficial de Justiça, consistente na possível falta de urbanidade por parte do
servidor em epígrafe.

Do que foi possível apurar, verificou-se, ante os depoimentos da DENUNCIANTE ,
SEI nº 0041226; da estagiária H. C. C. G., SEI nº 0041231, única testemunha ocular dos fatos, bem
assim do próprio denunciado - SEI nº 0107077, que tudo não passara de uma infeliz brincadeira, tendo
o mesmo se retratado publicamente perante a prestadora, a qual reconheceu o mal entendido (“no
momento dos fatos,  sim, percebeu o clima de brincadeira.”  e  que “que o trabalho foi  realizado
normalmente”;  “ que  no momento em que  foi  perguntado se  a depoente  não sabia  ler,  se  sentiu
ofendida, porém, logo após o Oficial riu, e não teve certeza se seria uma ofensa ou uma brincadeira,
mas depois, quando o Oficial a procurou para pedir desculpas, a depoente entendeu que era uma
brincadeira.”; “ que o que aconteceu foi uma brincadeira e que ele pediu desculpas e esclareceu os
fatos à depoente, que não teve ofensas e que o fato não atrapalhou o trabalho da depoente, eis que o
mandado foi cumprido. Que foi tudo um mal entendido. Que não se sentiu ofendida.”).

Registre-se,  ainda,  na  forma  do  contido  no  artigo  128  da  Lei  nº  8.112/1990,  a
unanimidade dos depoimentos atinentes à  conduta  profissional do investigado, os quais apontam a
correção do comportamento do servidor investigado (“desde que está no NUCJU, 04/2014, que desde
esta  data  nunca  ocorreram fatos parecidos com o servidor  A. V.  DE A.  J..  Que  nunca  recebeu
qualquer reclamação. Que o conceito que recebeu do servidor A. V. DE A. J., é a de que é um
servidor  responsável,  que  não  sabe  de  qualquer  conduta  desabonadora  e/ou  reclamação”  –
Diretora do NUCJU)(“desde que está no CEMAN, 04/2014, que desde esta data nunca ocorreram
fatos parecidos com o servidor A. V. DE A. J.. Que nunca recebeu qualquer reclamação, muito pelo
contrário, pois até mesmo os colegas oficiais de justiça ficaram espantados por ser o A. V. DE A. J. o
denunciado, justamente pela sua conduta como servidor, pelo conceito que goza o servidor de ser
muito educado. – Supervisora da CEMAN) (“excelente, fala baixo, amigável, nunca o viu destratar
ninguém, nada a disser que possa desabonar seu comportamento. Que nos 10 anos em que está na
CEMAN, nunca recebeu qualquer queixa a respeito do mesmo” – Servidor Domingos - CEMAN).

Por fim, anote-se a existência de DECLARAÇÃO  expedida pelo Núcleo de Recurso
Humanos – NUCRE, juntada aos autos, SEI nº 0107077, onde NADA CONSTA, em nome do servidor
A. V. DE A. J. – Oficial de Justiça, em exercício nesta SJDF desde 09/11/1993, nos seus mais de 20
anos de atividade, não detém qualquer antecedente desabonador de sua conduta, referente a qualquer
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anotação disciplinar, sendo primário.

 

II - Despacho

 

Considerando o curso processual, bem assim os documentos constantes nos autos,
ACOLHO ,  na  íntegra,  o  Relatório  Final  da  Comissão  de  Sindicância,  SEI  nº  0661999,  e
DETERMINO  a adoção das seguintes providências:

a) ARQUIVAMENTO  do presente feito, nos moldes do contido no artigo 145, inciso
I da Lei nº 8.112/1990, considerando a primariedade e bons antecedentes do denunciado A. V. DE A. J.
– Oficial  de Justiça, a confissão, a conduta colaborativa com os trabalhos da Comissão e o longo
vínculo funcional com a Administração Federal sem a aplicação de qualquer sanção, nos exatos termos
do contido nos artigos 128 e 165, ambos da Lei nº  8.112/1990, eis que mais consentâneo com os
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, à falta de
dolo ou qualquer intenção de ofender a honra ou a imagem da prestadora de serviço, muito menos de
menosprezá-la,  fatos estes comprovados,  inclusive,  com o depoimento da prestadora  de  serviço –
denunciante (SEI nº 0041226) e corroborado pelo depoimento da única testemunha ocular dos fatos
(SEI nº 0041231);

b) EXPEDIÇÃO de Ofício à Corregedoria do TRF1, acerca da presente DECISÃO,
enviando cópia.

 

Brasília, 19 de maio de 2015.

 

 

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves, Diretor do Foro, em 20/05/2015,
às 16:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0663234 e o código CRC 524E783D.
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