
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se, na espécie, de Processo Administrativo Disciplinar instaurado com o objetivo de apurar
ocorrência de acúmulo indevido de cargo público por parte de servidor VALDIMAR SIQUEIRA DE
OLIVEIRA, Técnico Judiciário/Administrativo (Segurança e Transportes), lotado na Seção Judiciária de
Minas Gerais, conforme situação apresentada pela Procuradoria da República no Município de
Uberlândia, por meio do Ofício nº 3215/2014-OF/PR/MG/LAM, que, em tese, configurariam infração
disciplinar.

A Comissão Processante, constituída pela PORTARIA DIREF Nª 052, nos termos do art. 149 da Lei nº
8.112/90, após a oitiva do servidor, da juntada e análise de documentos e provas apresentadas, da
realização de diligências junto à Prefeitura de Uberlândia e de apreciação da defesa escrita, apresentou
consistente relatório 0614662     0614712, opinando pelo arquivamento do presente Processo
Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 145, inc. I, da Lei nº 8.112/1990.

É o breve relatório.

Decido.

Preliminarmente cabe registrar que a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, estabelece:

Art.  167.  No prazo de 20 (vinte)  dias,  contados do recebimento do processo, a  autoridade julgadora
proferirá a sua decisão.

(...);

§ 4o  Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se

flagrantemente contrária à prova dos autos. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97

Na mesma vertente, o Provimento COGER 38/2009, cujo art. 60, inciso I, alíneas “u” e “v”, assim dispõe:

Art. 60. Incumbe ao diretor do foro da seção judiciária:

I - na área de recursos humanos:

(...);.

u)  julgar sindicâncias e processos administrativos disciplinares, observado o disposto no art. 167 e
parágrafos da Lei n.º 8.112/90;

 

Na hipótese de se verificar a existência de vício insanável, a autoridade instauradora declarará a nulidade
total ou parcial do processo e constituirá outra comissão para refazer o processo a partir dos atos
declarados nulos, regra ditada pelo art. 169 da já referida Lei n.º 8.112, de 1990.

Desta forma, compete-nos aferir, em primeiro lugar, a regularidade do processo administrativo disciplinar
instaurado para apurar a representação contra servidor do quadro de pessoal da Justiça Federal.

Compulsando os autos observo que sua tramitação obedeceu aos princípios basilares da Administração
Pública consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e, ainda, aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estabelecidos no art. 5º, incisos LIV e LV,
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também da Carta Magna, e assimilados pela lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Ademais, foi observado o sistema da Lei nº
8.112/90.

No caso sob exame, conforme relata a Comissão Processante, em linhas gerais, o servidor "tão logo
regularizada sua situação funcional perante a Justiça Federal de Minas Gerais, protocolou junto ao órgão
de pessoal da Prefeitura em comento seu pedido de desligamento por desistência do estágio probatório a
que se submetia, mais precisamente em 27 de maio de 2014, com efeito retroativo a 13 de maio de 2014,
embora o ato de sua recondução a esta Seccional, datado de 09 de maio de 2014, tenha sido publicado no
órgão oficial federal em 13 de maio de 2014. Em sua oitiva, explicou que tal lapso temporal, no caso, do
dia 13 ao dia 27 de maio, decorreu, apenas e tão-somente, porque, não finalizados antes de 27 de maio de
2014 os trâmites burocráticos de seu regresso à Justiça Federal (lançamento de dados, criação de
matrícula, entrega de coumento e dúvida a respeito de possível trânsito), tinha receio de romper seu
vínculo funcional, fato que implicaria negativamente em seu regime de previdência de servidor público
federal."

Relata, ainda, a Comissão que o servidor "entrou em férias perante a Prefeitura Muncipal de Uberlândia
em 05 de maio de 2014, ficou aguardando o deferimento de sua recondução perante o TRF-1ª Região, e,
ao saber , no dia 27 de maio de 2014, que seria reconduzido a partir de 13 de maio de 2014. ingressou
com o pedido de exoneração no próprio dia 27 de maio de 2014, mas retroativo ao dia 13 de maio,
buscando evitar qualquer acúmulo."

Ademais, restou consignado no relatório que o servidor atestou a não percepção de qualquer remuneração
do Município de Uberlândia, fato cotejado com documento emitido pelo Coordenador do Núcleo de
Cadastro e Pagamento da Prefeitura Municipal, comprovando que em 13 de maio de 2014, data de sua
recondução ao serviço público federal, não percebia remuneração dos cofres públicos municipais.

Conforme bem anotado no relatório, no presente caso sequer existiu titularidade fática de dois cargos
públicos - até impossível na espécie, pois um dos cargos é perante a Prefeitura Municipal de Uberlândia, e,
o outro, na sede da Justiça Federal, em Belo Horizonte, distantes a mais de 500 quilômetros - tampouco
percepção de dupla remuneração.

Desta forma, assevera a Comissão que, "a hipótese que emerge dos autos é de acumulação fática,
circunstancial e involuntária, sem remuneração, e restrita ao período de 13 de maio de 2014 a 27 de maio
de 2014, isso, sem considerar que o pedido de exoneração do servidor foi retroativo ao próprio dia 13 de
maio de 2014, ato pelo qual o Sindicado externou, claramente, a vontade de desligar-se do vínculo
municipal desde o próprio dia 13 de maio de 2014, e não do dia 27 de maio de 2014, como ao final
deferido por aquele ente."

Assim, conclui a Comissão pela não ocorrência da hipótese de opção gizada no art. 133 da Lei nº
8.112/90; inexistência de acumulação de remuneração pelo Sindicado, no caso, dos cargos de Advogado
do Município de Uberlândia e de Técnico Judiciário na Justiça Federal/SJMG; e inexistência de
acumulação voluntária dos referidos cargos no período de 13 de maio a 27 de maio de 2014.

Por fim, a Comisão opina pelo arquivamento do presente Processo Administrativo Disciplinar, e seus
autos anexos, nos termos do disposto no art. 145, I, da Lei nº 8.112/1990, bem como seja dada ciência ao
Sindicado do inteiro teor deste Relatório e cientificadas a Procuradoria da República no Município de
Uberlândia e a Procuradoria Adjunta Administrativa do Município de Uberlândia/MG.

Com efeito, verifico que, de fato, não restou concluída a materialidade de conduta administrativa
sancionável. Neste aspecto tenho por oportuno ressaltar o relatório final, que acato, determinando o
arquivamento do processo, nos termos do art. 145, inciso I, da Lei nº 8.112/1990.

Encaminhe-se cópia da presente decisão à E. Corregedoria-Geral do TRF 1ª Região, bem como à
Procuradoria da República no Município de Uberlândia e à Procuradoria Adjunta Administrativo do
Município de Uberlândia.
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Dê-se ciência ao servidor.

Publique-se.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2015.

 

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro / SJMG

Documento assinado digitalmente

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro,
em 12/05/2015, às 16:23 (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 0621694 e o código CRC 635021A7.
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