
JULGAMENTO 

Processo de Sindicância instaurado pela Portaria 30/20

Interessado: Jackson Antero da Silva

Vistos  e  examinados  os  autos  de  Processo  de  Sindicância

instaurado  pela  Portaria  30,  de  09  de  março  de  2020,  com  vistas  a  apurar  supostas

irregularidades praticadas pelo servidor Jackson Antero da Silva pelas razões a seguir expostas:

Acolho  como  razões  de  fundamentação,  o  Relatório  Final  da

Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria 30, de 09 de março de 2020 de fls. 466/472,

pelo arquivamento do procedimento de sindicância, conforme segue:

COMISSÃO DE SINDICÂNCIACOMISSÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 30, DE 09 DE MARÇO DE 2020PORTARIA 30, DE 09 DE MARÇO DE 2020

RELATÓRIORELATÓRIO

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA 30, DE 09 DE MARÇO DE 2020. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA 30, DE 09 DE MARÇO DE 2020. 
ENVOLVIDO: JACKSON ANTERO DA SILVAENVOLVIDO: JACKSON ANTERO DA SILVA

I – DO RELATÓRIO

1. Através  da Portaria  n.  30,  de 09/03/2020, publicada no  DOM/SC em 10/03/2020,
prorrogada pela Portaria n. 43, de 30/04/2020, o Exmo. Sr. Presidente constituiu a presente Comissão para
apurar supostas irregularidades envolvendo o servidor Jackson Antero da Silva. 

2. Na instalação dos trabalhos, a comissão fez a juntada dos documentos entregues e
promoveu a definição do objeto do processo: “[...] o presente procedimento tem por objeto a apuração de
possível infração funcional decorrente do mau e/ou do uso para fins particulares das redes sociais em
horário de trabalho, relativo a finalidades não ligadas ao Poder Legislativo” 

3. O servidor envolvido foi notificado para apresentar defesa preliminar, o que fez em fls.
452/453, expondo as razões de defesa e o rol de testemunhas. 

4. No que se refere às provas que seriam produzidas, definiu a comissão pela oitiva, na
condição  de  testemunha,  da  Sra.  Mareli  Panizi,  Secretária-Geral  da  Câmara  Municipal  e  chefe  imediata  do
servidor. 

5. As audiências ocorreram em 13/05/2020 (Mareli Panizzi) e 19/05/2020 (testemunhas
de defesa e interrogatório do indiciado). Conforme ata, as reuniões foram realizadas pelo aplicativo de reunirão
por videoconferência google.mett, disponibilizando link aos preantes, estando as gravações em mídia juntada em
fls. 461. 

6. Em fls. 462 foram solicitadas informações acerca da Portaria 57/12, cuja resposta se
encontra em fls. 463. É o sucinto relatório

II – DA FUNDAMENTAÇÃO



7. Como citado, o presente procedimento teve por objeto a apuração de possível infração
funcional decorrente do mau e/ou do uso para fins particulares das redes sociais em horário de trabalho, relativo
a finalidades não ligadas ao Poder Legislativo. 

8. De início,  considerando  que o presente  procedimento  teve início  com a ciência da
Câmara de Vereadores pelo órgão do Ministério Público, cumpre remeter ao Despacho do Exmo. Sr Promotor da
10a Promotoria  de  Justiça  de  Chapecó-SC,  que,  ao  determinar  o  arquivamento  da  notícia  de  fato  nº
01.2019.00022511-5, decidiu que: “[…] cabe ao superior hierárquico avaliar se os serviços estão sendo prestados
de forma satisfatória ou não, para a tomada das providências cabíveis [...]”. 

9. Ouvida em audiência, a Secretária-Geral, Sr. Mareli Panize, afirmou que: perguntada
como está sendo a prestação de serviço do servidor, respondeu que o servidor estava no setor de som e passou
recentemente ao setor de compras; que o servidor atende todas as ordens dadas; que não tem tido problemas
com o servidor em relação a descumprimento de ordens; perguntada sobre o uso das redes sociais dentro da
Câmara de Vereadores por parte do servidor, respondeu que, após o recebimento dos documentos do MPSC,
solicitou ao servidor que não compartilhassem em horário de trabalho mensagens que não tivesse relação com o
serviço; disse que hoje é impossível a Câmara de Vereadores funcionar sem WhatsApp; que se utiliza Facebook;
perguntada sobre as postagens de mensagens efetuadas pelo servidor em grupos, respondeu que tal fato não
causou prejuízo à prestação dos serviços; que houve uma conversa com a presidência e foi solicitado que o
servidor não realizasse postagem durante o horário trabalho; questionada acerca do tempo que o servidor passa
no “café”, respondeu que os servidores possuem 15 minutos por dia para lanche;  que não sabe quantificar
quanto tempo o servidor permanece no café; perguntada se em algum momento houve atraso ou não execução
de um serviço por uso de redes sociais, respondeu que não teve prejuízo nas solicitações realizadas; perguntado
se o Jackson é o único que utiliza redes sociais, respondeu que vários servidores usam em horário de trabalho
também. 

10. Iniciada  a  oitiva  das  testemunhas  indicadas  pelo  indiciado,  teve-se  os  seguintes
depoimentos: Anderson Ficagna, testemunha compromissada, respondeu que: Jackson faz o lanche todos os
dias; respondeu que acredita que fica na cantina uns 15, 20 minutos diários; que não tem conhecimento acerca
do trabalho enquanto servidor; que não presenciou ato de negativa de prestação do serviço; 

11. Júlio Guerra, testemunha compromissada, respondeu que: conhece o Jackson desde
que entrou na Câmara de Vereadores; que ocupa o cargo comissionado de assessor parlamentar; que já precisou
dos trabalhos do servidor no departamento de som e “xerox”; que nunca teve negativa de auxílio; que quando
solicitado foi atendido; que não faz parte de grupo de WhatsApp junto com Jackson; que não teve conhecimento
de reclamações do servidor; que já solicitou serviços por meio de aplicativo e foi atendido, inclusive fora de
horário de expediente; que já presenciou o servidor na cantina, mas “lhe parece” que é no período permitido; que
nenhum serviço deixou de ser prestado pelo motivo de estar na cantina; que da sua parte Jackson é um colega
cordial e nunca deixou de atender; 

12. João Paulo Batistella,  testemunha compromissada, respondeu que:  que exerce o
cargo de assessor parlamentar há um ano e dois meses e em 2016 foi estagiário por 2 anos; que sempre que
precisou foi atendido; que lembra que precisou dos trabalhos do servidor no setor de cópias e impressões e na
sala de vídeos; que pedia os serviços pessoalmente ou por WhatsApp; que as vezes vê o servidor na cantina, e
sempre que precisou o servidor estava atendendo;

13. Neuri Luiz Mantelli, testemunha compromissada, respondeu que: todas as vezes que
precisou foi cem por cento, não havendo nada que desabone sua conduta; que já precisou de vídeos da tribuna,
serviços de som e serviços de “xerox”; que nunca chegou ao seu conhecimento reclamações do servidor; que 

14. No  interrogatório,  o  servidor  indiciado:  ratificou  o  que foi  exposto  em sua  defesa
escrita;  que  existem diversos  grupos  nos  aplicativos  WhatsApp  dentro  da  Câmara  de  Vereadores,  inclusive
“Oficial”;  que  as  acusações  são  incabíveis;  que  os  seus  serviços  eram  solicitados  por  e-mail,  facebook  e
WhatsApp; que quando trabalhou no setor de som e imagem e fez inúmeros trabalhos pelos aplicativos de rede
social; que não foi advertido e que nenhuma atividade deixou de ser prestada. 

15. Acerca  dos  fundamentos  jurídicos  aplicáveis,  a  legislação  atual  vigente  é  a  Lei
Complementar Municipal 617, de 26 de março de 2018, a qual dispõe sobre o regime disciplinar e a apuração de
responsabilidades dos agentes públicos do Município de Chapecó.

16. Analisando todos os documentos recebidos pela comissão, bem como as testemunhas
ouvidas,  entendemos que inexiste no presente  caso  qualquer  infração funcional  cometida pelo servidor,  não
existindo provas capazes de fundamentar a aplicação de uma penalidade. 

17. Dispõem os artigos 3º (deveres) e 4º (proibições) da LCM 617/2018: 

Art. 3º São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;



III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando às informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b)  à  expedição de certidões requeridas  para defesa de direito  ou esclarecimento de situações  de interesse
pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade os colegas de trabalho e o público em geral, tanto no próprio local de trabalho como
nos demais setores;
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;
XIII - utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela administração municipal.
XIV - prestar as informações, atender as solicitações emanadas pela Administração Pública Municipal, no prazo
estabelecido.
 
[…] 

Art. 4º Ao servidor é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que
seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido
político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o
segundo grau civil;
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistências de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e
transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário
de trabalho;
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;
XX - falsificar ou alterar, no todo ou em parte, documento público em âmbito funcional;
XXI  -  laborar  em  quaisquer  outros  locais,  públicos  ou  privados,  quando  encontrar-se  afastado  por  ordens
médicas;
XXII - constranger alguém com o intuito de obter vantagem de qualquer natureza, prevalecendo-se o agente da
sua condição de servidor público ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

18. Cumpre destacar que, em decorrência da citação do relatório do Controle Interno (fls.
179), não restou configurado fatos capazes e suficientes para o enquadramento da conduta no inciso XVIII do
art. 4º, eis que não demonstrado a ocorrência de fatos incompatíveis.

19. Igualmente, em razão da redação do art. 18, quer permite sanção pelas infrações dos
deveres do art. 3, não pode se concluir pela inobservância dos deveres funcionais.

20 . Restou esclarecido pela chefia imediata, depoimento de Mareli Panize que inexistem
queixas com relação ao trabalho e prestação de serviço do servidor. Afirmou que não tem tido problemas com o
servidor em relação a descumprimento de ordens e que não teve prejuízo nas solicitações realizadas em razão do
servidor estar na cantina. 

21. Acerca do  uso  das mídias  sociais,  a  chefia  imediata também afirmou que hoje  é
impossível a Câmara de Vereadores funcionar sem WhatsApp e que eventual postagem não causou prejuízo à
prestação dos serviços.



22. Sobre esta situação das redes sociais, encaminhado em fls. 462 questionamentos ao
Exmo. Sr. Presidente, respondeu (fls. 463) que não tinha conhecimento da existência da portaria 57/12 (que
proibia o acesso às redes sociais) e que não sabe se esta portaria foi publicada no Diário Oficial. Complementou
respondendo que não há aplicabilidade na Câmara de Vereadores, não havendo proibição da utilização de redes
sociais pelos servidores.

23. O  que  se  tem  é  que  inexistem  provas  da  má  prestação  de  serviço,  bem  como
qualquer outro elemento de que algum dever funcional deixou de ser observado pelo servidor no exercício de
suas atribuições.
III – DAS CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto, a comissão conclui seus trabalhos e opina, com fundamento no inc. I, §3º, do art. 35
da LCM 617/2018, pelo ARQUIVAMENTO do procedimento de Sindicância. 

____________________________
Enivaldo Barros 

 
Coordenador

___________________________
Rafael Ramos Severiano

Membro - Secretário

___________________
Ramon Sartori

Membro

 Ex positis, DECIDO por manter os termos do Relatório Final da

Comissão  de  Sindicância de  fls.  466/472 para  que  seja  arquivado  o  procedimento  de

Sindicância instaurado pela Portaria 30, de 09 de março de 2020.

Determino que seja publicada e dado ciência desta decisão ao Sr.

Jackson Antero da Silva e ao Setor de Recursos Humanos

.

 

Chapecó, 28 de maio de 2020.

ILDO ADÃO ANTONINI
Presidente


