
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

Referência: Processo nº 0000056-21.2014.4.01.8005 - SEI.

Assunto: Comportamento de servidor. 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  753 (SEI nº  0000380),
publicada no Boletim Interno nº 168, de 17/09/2014, (SEI nº 0020027), e prorrogada por intermédio da
Portaria DIREF nº 881 (SEI nº 0024718), publicada no Boletim Interno nº 187, de 14.10.2014, (SEI nº
0040294), em razão dos fatos ocorridos junto à CEMAN, envolvendo o servidor J. C. S., mat.  nº
DF1400276 – Oficial de Justiça - Plantonista, consistente na sua não localização para o cumprimento
de 2 (dois) mandados de soltura, junto à DPF/SRDF, os quais tiveram que ser cumpridos pelo Diretor de
Secretaria da 12ª Vara Federal (SEI nº 0000366).

            Do que foi possível apurar, verificou-se, ante os depoimentos do Diretor de Secretaria da 12ª
Vara Federal, SEI nº 0041133; da Supervisora da CEMAN, SEI nº 0041176, da Diretora do NUCJU,
SEI nº 0041180, bem assim do próprio denunciado - SEI nº 0106769, que reconheceu que efetivamente
não atendeu ao telefone do plantão na ocorrência citada no documento SEI nº 0000366, porém, ante o
constante dos depoimentos colhidos, bem assim o contido no Laudo Médico Pericial (SEI nº 0106596),
o qual em resumo, indica que de 1 a 3% dos pacientes podem sofrer de sonolência derivada do uso do
medicamento ALLEGRA-D, “tanto pelo seu componente  Pseudoefedrina como pelo componente
Fexofenadina”,  ou  seja,  a  possibilidade,  ainda  que  remota,  da  ocorrência  dos  efeitos  colaterais
descritos pelo denunciado, sendo plausível que os fatos decorreram de um acumular de fatores, que se
iniciaram com a crise alérgica, a medicação (SEI nº 0106758 – fls. 2/3) e a ausência de sua esposa no
período, por força de viagem (SEI nº 0106758 – fls. 4/7), uma vez que em situações análogas, a mesma
se encarregou de acordar o denunciado.

            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 (Supervisora da CEMAN – SEI nº 0041176 – “que está na
CEMAN desde  04/2014,  que  desde  esta  data  nunca  ocorreram fatos parecidos  com o  servidor
JAMES. Que sempre tenta entrar em contato, é atendida, nunca aconteceu de solicitar algo e não
ser atendida, que é um servidor padrão, que nunca teve problemas com o mesmo, que sempre está à
disposição da CEMAN.”)(Diretora do NUCJU – SEI nº 0041180 – “que está no NUCJU, 04/2014, que
desde  esta  data  nunca ocorreram fatos parecidos com o  servidor JAMES.  Que  nunca  recebeu
qualquer  reclamação.  Que  não  teve  contato  com o  servidor  JAMES,  mas  que  nunca  tomou
conhecimento, seja por colega de trabalho ou pelo supervisor, de qualquer conduta desabonadora
e/ou reclamação”)(Diretor de Secretaria da 12ª Vara Federal – SEI nº 0041133 – “ do qual não tem
nenhuma queixa,  pois nunca houve  qualquer problema com o mesmo,  que  o mesmo sempre se
desempenhou com zelo  nos  contatos  com o  depoente  e  os  mandados  da  vara  federal  na  qual
trabalha”; “ o mesmo faz um bom trabalho, nunca a 12ª teve problemas com o Oficial JAMES.”), e
ainda, a ausência de qualquer prejuízo às partes, como declarado pelo Diretor de Secretaria da 12ª Vara
Federal (SEI nº 0041133 - “que o depoente disse que não havia tido qualquer prejuízo, que não
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precisaria pedir desculpas”; “ se lembra que disse que não havia tido prejuízo”; “ não houve qualquer
prejuízo à Administração ou aos réus presos.”;  “ havendo a soltura dos cidadãos em menos de 5
minutos”).

            Por fim, anote-se a existência de DECLARAÇÃO  expedida pelo Núcleo de Recurso Humanos
– NUCRE, juntada aos autos, SEI nº 0109730, onde NADA CONSTA, em nome do servidor J. C. S.,
mat. nº DF1400276 – Oficial de Justiça - Plantonista, em exercício nesta SJDF desde 16/01/2010,
porém, removido da SJPI, onde atua desde 1997, nos seus  18 (dezoito) anos de atividade, não detém
qualquer antecedente desabonador de sua conduta, referente a qualquer 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 0666024, 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  J.  C.  S.,  mat.  nº
DF1400276 – Oficial de Justiça - Plantonista, 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 má-fé, bem assim diante da inexistência de prejuízo a qualquer das partes,
bem como em face do contido no Laudo Médico Pericial (SEI nº 0106758);

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

Brasília, 20 de maio de 2015.

 

 

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves, Diretor do Foro, em 21/05/2015,
às 15:33 (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 0666333 e o código CRC ECC9140F.
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