
INFORMATIVO JURIDICO – SINJUFEGO OFERECE ASSISTÊNCIA JURIDICA PARA OS
ASSOCIADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E SINDICÂNCIA.

Desde o  ano  de  2013,  o  SINJUFEGO,  por  meio  da  IUNES
ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  vem  fornecendo  aos  associados  do  sindicato  assistência
jurídica  nos  processos  administrativos  disciplinares,  nas  sindicâncias  instauradas  em
desfavor do servidor e nos requerimentos administrativos.

Desde  a  contratação  do  referido  escritório,  que  integra  a
assessoria jurídica do SINJUFEGO, já usufruíram desse serviço mais de 80 servidores, que
responderam PADs ou sindicâncias por diversos motivos,  desde restituição ao erário  de
valores em tese recebidos indevidamente, até PAD para apurar ato de indisciplina.

Na maioria das vezes que a assessoria jurídica do sindicato
conduziu a defesa do associado, o servidor indiciado teve êxito na sua defesa, não tendo
sido penalizado.

Em um desses processos, para citar como exemplo, o servidor
associado  estava  respondendo  uma  PAD  por  suposta  indisciplina.  Após  a  oitiva  das
testemunhas, e depoimento do servidor,  a administração, desconsiderando o relatório da
comissão nomeada para conduzir o processo, aplicou no servidor uma pena de advertência.
Por não concordar com a aplicação de tal  pena,  a assessoria jurídica recorreu para as
instâncias administrativas superiores, e lá obteve êxito no recurso, afastando a penalidade
que havia sido imposta ao associado.

Já  em  outro  processo  administrativo,  o  servidor  estava
respondendo  por  desídia,  e  depois  de  finalizado  todo  o  trâmite  processual,  com  a
apresentação de defesa e provas, o servidor foi absolvido sem qualquer tipo de aplicação de
pena.

Em  outro  processo,  por  incrível  que  pareça,  uma  servidora
respondeu  uma  sindicância  simplesmente  por  ter  se  negado  a  assumir  a  função  de
assessora de gabinete, nesse caso a assessoria jurídica atuou de forma bem enérgica, e
conseguiu  o  arquivamento  da  sindicância  sem  que  fosse  instaurado  o  processo
administrativo disciplinar.

Tais  exemplos mostram que a defesa técnica fornecida pela
assessoria jurídica do SINJUFEGO nesse tipo de processo é muito importante, e tem livrado
muitos associados das arbitrariedades perpetuadas pelos gestores dos Tribunais.

Portanto, se você associado (a) estiver respondendo a um PAD
ou sindicância, ou no futuro seja notificado (a) para responder algum, procure a assessoria
jurídica do SINJUFEGO, assim que receber o instrumento convocatório, para que ela possa
tomar as medidas necessárias para sua defesa.
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Importante  informar,  também,  que  a  elaboração  de
requerimento administrativo também faz parte do serviço prestado pela assessoria jurídica
do SINJUFEGO.  
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