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Acórdãos
* Prestação de contas anual – Partido político –
Exercício financeiro de 2013 – Ausência de abertura
de conta bancária – Falha que compromete a
confiabilidade e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral – Desaprovação das contas.
1. A não de abertura de conta corrente específica para
movimentação de recursos partidários constitui falha grave e
insanável, que obsta a aprovação das contas do Partido
Político, vez que impede a efetiva fiscalização, por parte da
Justiça Eleitoral, acerca da real arrecadação e recebimento e
aplicação e dispêndio dos recursos financeiros geridos,
finalidade primordial da própria prestação de contas.
2. A alegação de ausência de movimentação de
recursos de campanha pelo partido não o elide da
obrigação de abrir conta bancária específica, devendo a
comprovação da ausência de movimentação de recursos
financeiros ser efetuada mediante a apresentação dos
correspondentes extratos bancários ou de declaração
firmada pelo gerente da instituição financeira.
3. Prestação de contas desaprovada.
Prestação de Contas n. 55-27 – classe 25; Relator:
Juiz Lois Arruda; em 1º.10.2014.
* No mesmo sentido, a Prestação de Contas n. 56-12 –
classe 25; Relator: Juiz Lois Arruda; em 1º.10.2014.
Eleições 2014 – Representação – Polícia Federal –
Órgão despersonalizado – Ilegitimidade – Petição
inicial – Ausência de pedido – Voto em trânsito –
Pretensão veiculada por via inadequada –
Indeferimento da exordial.
1. A Polícia Federal é órgão despersonalizado, não
podendo figurar como parte em ação judicial.
2. A ausência de pedido e a confusa redação da
causa de pedir viciam a petição inicial, tornando-a inepta.
3. É inadequada a veiculação de pretensão de criação
de hipótese de voto em trânsito por meio de
Representação Eleitoral.
4. Petição inicial indeferida.
Representação n. 1730-25 – classe 42; Relator: Juiz
Náiber Pontes; em 2.10.2014.
Eleições 2014 – Mandado de segurança – Poder de
polícia – Veículo tipo “trio elétrico” – Participação em
carreata – Apreensão – Período superior ao necessário –
Ilegalidade – Revogação parcial do ato – Concessão da
segurança.
1. Nos termos do art. 39, § 10, da Lei das Eleições, é
vedada a participação de “trio elétrico” em carreata.
Constatada a irregularidade, pode o Juiz Eleitoral, no
exercício de Poder de Polícia, determinar a imediata retirada
do veículo, a fim de que cesse a ilegalidade detectada.

2. Havendo resistência à ordem, o magistrado está
autorizado a determinar a apreensão do veículo, devendo
reduzir a termo a ordem de apreensão e o seu cumprimento e,
em seguida, abrir vista ao Ministério Público Eleitoral para as
providências que entender cabíveis.
3. Em todo caso, a apreensão não deverá perdurar por
período superior ao estritamente necessário à manutenção da
regularidade do pleito, de modo que, cessada a carreata, o
veículo deve ser imediatamente liberado.
4. Não justifica a manutenção da apreensão de veículo,
quando determinada por autoridade judicial eleitoral, a
eventual existência ou cometimento de infração
administrativa de trânsito, por se tratar de matéria estranha à
competência do magistrado, no exercício do Poder de Polícia
em matéria eleitoral.
5. Ordem concedida.
Mandado de Segurança n. 1562-23 – classe 22; Relator:
Juiz Náiber Pontes; em 2.10.2014.
Habeas corpus – Art. 299 do Código Eleitoral – Prisão
preventiva – Revogação – Concessão da ordem.
1. O decreto prisional cautelar constitui exceção à regra
da liberdade individual de locomoção do indivíduo e sua
manutenção deve ter estrita e direta relação com a
necessidade da medida, quando imposta.
2. Ultrapassado o primeiro turno e, por isso, dirimido o
receio da consumação da prática delituosa, caso não incida
qualquer outra circunstância que infrinja a ordem pública,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser
revogada a prisão provisória.
3. Não se justificando mais a manutenção da medida
cautelar máxima – prisão – em razão da não incidência
superveniente do periculum libertatis, deve o Judiciário fazer
cessar o acautelamento provisório, se por outro motivo não
deva persistir.
4. Ordem concedida.
Habeas Corpus n. 1804-79 – classe 16; Relator:
Desembargador Samoel Evangelista; em 21.10.2014.

Voto vencedor:
Eleições 2014 – Mandado de segurança – “Bandeiraço” –
Direito de reunião – Portaria regulamentando o exercício
– Extrapolação do poder regulamentar – Ordem
concedida em parte.
1. A propaganda eleitoral exercida por meio de
“bandeiraço” é uma expressão do direito fundamental de
reunião, assegurado no art. 5º, XVI, da CRFB.
2. O direito de reunião não é absoluto e seu exercício
deve observar a regulamentação e restrições estatuídas na
própria Constituição (plano constitucional), no Pacto de San
José da Costa Rica (plano supralegal) e, particularmente
quanto ao “bandeiraço”, na Lei 9.504/97 (plano legal), as

quais objetivam, em especial, a proteção dos direitos e
liberdades das demais pessoas que não participam do ato.
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3. O regular exercício do “bandeiraço”, como
expressão do direito de reunião, reclama, então: a) o dever de
comunicação prévia à autoridade competente (art. 5º, XVI, da
CRFB); e b) a abstenção de afetar significativamente os
direitos e liberdades das demais pessoas (art. 15 do Pacto de
San José da Costa Rica), especialmente no que se refere ao
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos (art. 37, §
6º, da Lei 9.504/97).
4. O Juiz Eleitoral competente pode, a fim de assegurar
o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, expedir
portaria regulamentando a realização de “bandeiraço”.
5. A regulamentação da realização de “bandeiraço”
não pode, entretanto, impor restrição que não esteja
prevista em lei lato sensu, especialmente por presumir,
sem elementos concretos, que o “bandeiraço” realizado
nas imediações de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e
teatros, antes de 30 (trinta) minutos do encerramento das
atividades das referidas instituições, sempre prejudicará o
trânsito. No entanto, nos termos da legislação eleitoral,
permanece a vedação a qualquer tipo de propaganda
eleitoral nas imediações das instalações mencionadas que
perturbem o seu normal funcionamento.
6. A necessidade de comunicação prévia às
autoridades competentes, pra fins de realização de
“bandeiraço”, deve se limitar àquelas que detenham
competência para segurança pública e organização do
trânsito de pessoas e veículos, sendo inadequada a
determinação, por portaria, da necessidade de
comunicação à Comissão de Fiscalização de Propaganda
Eleitoral e ao Instituto de Meio Ambiente do Acre.
7. Ordem parcialmente concedida.
Voto vencido:
Eleições 2014 – Mandado de segurança – Alegada
exorbitância do poder regulamentar – Portaria expedida
pelo Juízo Eleitoral – Regulamentação quanto à
realização de propaganda eleitoral, conforme as
peculiaridades locais – Possibilidade – Ordem denegada.
A autoridade judiciária eleitoral responsável pela
fiscalização da propaganda eleitoral, dentro do seu poder
de polícia e observada as peculiaridades locais, detém
competência para edição de Portarias para regular
assuntos
relacionados
à
propaganda
eleitoral,
disciplinando com mais profundidade a execução de leis e
resoluções, tudo para orientar a sociedade, candidatos,
partidos, coligações, organizando o funcionamento da
Administração da propaganda eleitoral, e proteger a
ordem pública, o trânsito de veículos e pessoas e evitar
que haja, pela propagada eleitoral, restrição ou afetação
aos demais direitos da sociedade.
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Mandado de Segurança n. 1548-39 – classe 22;
Relator originário: Juiz Lois Arruda; Relator designado:
Juiz Náiber Pontes; em 21.10.2014.
Prestação de contas – Diretório regional de partido
político – Exercício financeiro de 2013 – Regularidade –
Aprovação das contas.
1. Demonstra-se a regularidade contábil, financeira e
patrimonial da agremiação quando o Órgão Partidário
desenvolve suas atividades de acordo com o art. 30 e
seguintes da Lei n. 9.096/95, combinado com a Res. TSE
n. 21.841/2004.
2. Prestação de contas aprovada.
Prestação de Contas n. 44-95 – classe 25; Relator:
Desembargador Samoel Evangelista; em 29.10.2014.
* Exceção de suspeição – Juiz-Membro – Cargo
comissionado – Cônjuge – Participação em campanha –
Não comprovação – Rejeição.
1. A nomeação para cargo de secretário de estado
não é circunstância que, por si só, demonstra a existência
de amizade íntima, tendo em vista a complexidade de
fatores que incidem sobre a escolha dos nomes de quem
ocupa o alto escalão de qualquer administração.
Precedente do TRE/AC nesse sentido.
2. O fato de magistrado estar eventualmente
impedido de julgar uma causa em virtude de relação de
parentesco com o advogado de uma das partes não impede
que, em outro processo, no qual não atue o advogado que
gerou o impedimento, possa exercer a jurisdição em
relação à mesma parte.
3. Inexistência de prova segura que demonstre
eventual amizade íntima entre a Excepta e o candidato ao
governo da adversária da Excipiente, interesse pessoal na
solução dos litígios em comento ou parcialidade partidária.
4. Exceção que se julga improcedente.
Exceção n. 1839-39 – classe 14; Relator: Juiz Náiber
Pontes; em 29.10.2014.
* No mesmo sentido: Exceção n. 1840-24 – classe 14;
Relator: Juiz Náiber Pontes; em 29.10.2014; Exceção n.
1841-09 – classe 14; Relator: Juiz Náiber Pontes; em
29.10.2014; Exceção n. 1842-91 – classe 14; Relator:
Juiz Náiber Pontes; em 29.10.2014; Exceção n. 1843-76 –
classe 14; Relator: Juiz Náiber Pontes; em 29.10.2014; e
Exceção n. 1844-61 – classe 14; Relator: Juiz Náiber
Pontes; em 29.10.2014.

Destaque
RESOLUÇÃO N. 1.691/2014
(Instrução n. 750-78.2014.6.01.0000 – classe 19)

considerando que o servidor público deve prezar o
elemento ético de sua conduta;

Institui o Código de Ética dos Servidores do
Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

considerando que a dignidade, o decoro, o zelo, a
eficácia e a consciência dos princípios morais são primados
maiores que devem nortear o serviço público;

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ACRE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

considerando o disposto no art. 116, inciso III, da Lei
n. 8.112/90;
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considerando as regras contidas no art. 37, caput e §
4º, da Constituição Federal e ainda o que consta do
Procedimento n. 4.188/2014,
R E S O L V E:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos
Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TREAC), sem prejuízo da observância aos demais deveres e
proibições legalmente previstos.
§ 1º As normas contidas no presente Código aplicamse aos servidores efetivos do quadro do TRE-AC, aos
ocupantes de cargo ou função comissionada, aos
removidos, cedidos, requisitados e a quaisquer
colaboradores, durante o período em que estiverem
auxiliando nas atividades do órgão.
§ 2º O presente Código de Ética integrará todos os
contratos de estágio e de prestação de serviços, de forma a
assegurar o alinhamento de condutas desses agentes,
durante a prestação contratual.
Art. 2º O Código de Ética tem por objetivo:
I – tornar explícitos os princípios e normas éticos que
regem a conduta dos servidores e a ação institucional;
II – preservar a imagem e a reputação do servidor cuja
conduta esteja de acordo com as normas estabelecidas neste
Código;
III – reduzir a subjetividade das interpretações sobre
os princípios e normas éticos adotados no Tribunal,
facilitando a compatibilização dos valores individuais de
cada servidor com os valores da Instituição;
IV – estabelecer, na forma da lei, regras básicas
relativas aos conflitos de interesses e restrições às
atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo;
V – contribuir para transformar a Visão, a Missão, os
Objetivos e os Valores Institucionais do Tribunal em
atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas
organizacionais, orientados segundo elevado padrão de
conduta
ético-profissional, para realizar, melhor e em toda
amplitude, a sua condição de órgão do Poder Judiciário,
assegurando a efetiva e regular gestão do processo
eleitoral em benefício da sociedade.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA
ÉTICA
SEÇÃO I
Dos Princípios e Valores Fundamentais
Art. 3º Constituem-se premissas éticas fundamentais
a serem observadas pelos servidores do TRE-AC, no
exercício de seu cargo ou função:
I – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro;
II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a
transparência;
III – a qualidade, a eficiência e a equidade dos
serviços públicos;
IV – o interesse público, a preservação e a defesa do
patrimônio público;

Rio Branco-AC, outubro de 2014.

V – o sigilo profissional;
VI – a neutralidade político-partidária, religiosa e
ideológica;
VII – a integridade, a objetividade e a imparcialidade.
Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes
dos servidores incluirão sempre uma avaliação de
natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais
com os valores institucionais.
SEÇÃO II
Dos Direitos
Art. 4º São direitos de todo servidor do TRE-AC:
I – trabalhar em ambiente adequado que preserve a
sua integridade física, moral e psicológica;
II – ser tratado com equidade nos sistemas de
avaliação e reconhecimento de desempenho individual,
remuneração, promoção e lotação, bem como ter acesso às
informações a eles inerentes;
III – participar de atividades de capacitação e
treinamento necessários ao desenvolvimento profissional,
custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas
as limitações orçamentárias e financeiras;
IV – estabelecer interlocução livre com colegas e
superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões,
inclusive para discutir aspecto controverso em instrução
processual;
V – ter respeitado, na forma da lei, o sigilo das
informações de ordem pessoal, que somente a ele digam
respeito, inclusive médicas, ficando restritas somente ao
próprio servidor e aos responsáveis pela guarda,
manutenção e tratamento dessas informações;
VI – ser cientificado, ainda que informalmente, prévia
e diretamente, sobre exoneração de cargo em comissão ou
dispensa de função comissionada, bem como de alteração
de sua lotação.
SEÇÃO III
Dos Deveres
Art. 5º São deveres dos servidores do TRE-AC, além
dos previstos em lei:
I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade,
a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em
harmonia com os compromissos éticos assumidos neste
Código e com os valores institucionais;
II – desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições
do cargo ou função que exerça;
III – tratar autoridade, colegas de trabalho, superiores,
subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em
função do trabalho, com urbanidade, cortesia, respeito,
educação e consideração, inclusive quanto às possíveis
limitações pessoais, abstendo-se de atos que caracterizem
intimidação, hostilidade, ameaça ou assédio moral ou sexual;
IV – tratar os usuários do serviço público com cortesia,
urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando as
condições e as limitações individuais, sem qualquer espécie
de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor,
idade, religião, orientação sexual, condição física especial,
cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de
causar-lhes dano moral;
V – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional,
mantendo-se atualizado quanto aos novos métodos, técnicas
e normas aplicáveis à sua área de atuação;
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VI – declarar seu impedimento ou suspeição nas
situações que possam afetar o desempenho de suas
funções com independência e imparcialidade;
VII – denunciar pressões de superiores hierárquicos,
interessados ou outros que visem à obtenção de favores,
benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações
ou omissões ilegais, imorais ou antiéticas;
VIII – manter sob sigilo os dados e as informações de
natureza confidencial ou pessoal, obtidos no exercício de
sua atividade profissional;
IX – informar à chefia imediata ou à autoridade
responsável, quando tomar conhecimento de que assuntos
sigilosos estejam ou venham a ser revelados;
X – colaborar com a fiscalização dos atos e serviços;
XI – abster-se de manter relações oficiais, financeiras,
profissionais ou pessoais que possam prejudicar ou criar
restrições à sua autonomia e independência profissional;
XII – disseminar no ambiente de trabalho informações e
conhecimentos obtidos em razão de treinamento ou de
exercício profissional e que possam contribuir para a
eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores;
XIII – prestar, no ato da posse ou do exercício,
compromisso com as normas de conduta ética;
XIV – observar a responsabilidade social, no
desempenho de suas atividades funcionais, adotando
práticas que favoreçam a inclusão social;
XV – observar a responsabilidade ambiental, no
desempenho de suas atividades funcionais, adotando
práticas que combatam o desperdício de recursos naturais
e materiais e que evitem danos ao meio ambiente;
XVI – proceder com honestidade, probidade e
tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante
de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar
com a ética e com o interesse público;
XVII – comunicar imediatamente à chefia
competente todo e qualquer ato ou fato que seja
contrário ao interesse público, prejudicial ao Tribunal
ou à sua missão institucional, de que tenha tomado
conhecimento em razão do cargo ou função;
XVIII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas
adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o
uso de vestuário e adereços que comprometam a boa
apresentação pessoal, a imagem institucional ou a
neutralidade profissional, tais como: boné, chapéu, short,
camiseta tipo regata, bermuda, miniblusa, chinelos,
minissaia ou roupas excessivamente decotadas;
XIX – utilizar, obrigatoriamente, enquanto estiver nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o
cartão de identificação funcional;
XX – manter neutralidade no exercício profissional,
conservando sua independência em relação às influências
político-partidárias e discrição religiosa ou ideológica, de
modo a evitar que estas venham a afetar – ou parecer
afetar – a sua capacidade de desempenhar com
imparcialidade suas responsabilidades profissionais.
SEÇÃO IV
Das Vedações
Art. 6º Ao servidor do TRE-AC é vedada a prática de
qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade da
função pública, os compromissos éticos assumidos neste
Código e os valores institucionais, sendo-lhe vedado
ainda:
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I – exercer a advocacia;
II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de
serviço a partidos políticos, candidatos ou a qualquer
pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao
processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou que
prestem serviços ao TRE-AC;
III – exercer advocacia administrativa (art. 321 do
Código Penal);
IV – usar o cargo ou a função, facilidades, amizades,
tempo, posição e influências para obter favorecimento
para si ou para outrem;
V – manifestar-se em autos nos quais já tenha atuado
em análise ao mérito da questão, devendo encaminhá-los
ao seu substituto legal;
VI – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o
exercício regular de direito por qualquer pessoa;
VII – desviar servidor, colaborador, prestador de
serviço ou estagiário para atendimento de interesse
particular;
VIII – ausentar-se de seu local de trabalho, em horário
de expediente, sem anuência de sua chefia imediata;
IX – discriminar colegas de trabalho, superiores,
subordinados e demais pessoas com que se relacionar em
função do trabalho, por preconceito ou distinção de raça,
sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade,
religião, posição social ou quaisquer outras formas de
discriminação;
X – adotar qualquer conduta que interfira no
desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil,
ofensivo ou de intimidação, tais como ações tendenciosas
geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem
pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual ou
moral, no sentido de desqualificar outros, por meio de
palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a
segurança, o profissionalismo e a imagem;
XI – atribuir a outrem erro próprio;
XII – apresentar como de sua autoria ideias ou
trabalhos de outrem;
XIII – utilizar informações privilegiadas obtidas no
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio ou de
outrem;
XIV – manter sob subordinação hierárquica direta, em
cargo ou função de confiança, parente ou afim, até o
terceiro grau, companheiro ou cônjuge;
XV – receber salário ou qualquer outra remuneração
de fonte privada, em desacordo com a lei;
XVI – receber transporte, hospedagem ou favores de
particulares, de forma a permitir situação que possa gerar
dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade;
XVII – opinar publicamente a respeito da
honorabilidade e do desempenho funcional de outro
servidor da justiça eleitoral;
XVIII – divulgar ou facilitar a divulgação ao público
externo, sem prévia autorização da Presidência, de estudos
e pesquisas realizados no desempenho de suas atividades
no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido
apreciado;
XIX – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato
teor de documento, informação ou decisão do TRE-AC;
XX – utilizar sistemas e canais de comunicação do
Tribunal para a propagação e divulgação de trotes, boatos,
pornografia, propaganda comercial, religiosa ou políticopartidária;
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XXI – manifestar-se em nome do TRE-AC quando
não autorizado e habilitado para tal;
XXII – apoiar ou filiar-se a instituição que atente
contra a dignidade da pessoa humana;
XXIII – apresentar-se embriagado ou sob efeito de
quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho ou em
situações que comprometam a imagem institucional;
XXIV – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de
quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não
publicados, pertencentes ao Tribunal, para utilização em
fins estranhos aos seus objetivos ou à execução dos
trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da
autoridade competente;
XXV – divulgar ou facilitar a divulgação, por
qualquer meio, de informações sigilosas obtidas em razão
do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e
informações constantes em processos cujo objeto ainda
não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da
autoridade competente;
XXVI – comercializar bens e serviços nas
dependências da Justiça Eleitoral, mesmo que fora de seu
horário de expediente.
Art. 7º É vedado pleitear, sugerir ou receber qualquer
tipo de presente, prêmio, doação ou vantagem de qualquer
espécie para si ou para outrem, em razão de seu cargo ou
função.
CAPÍTULO III
DA COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E DE
SINDICÂNCIA
SEÇÃO I
Da Comissão Permanente de Ética e de Sindicância
Art. 8º Fica criada a Comissão Permanente de Ética e
de Sindicância do TRE-AC, com natureza consultiva e
investigativa, composta por três servidores e respectivos
suplentes, todos servidores efetivos estáveis, designado(s)
pelo Presidente do Tribunal, dentre aqueles que não
tenham sofrido punição administrativa ou penal nos
últimos dois anos.
§ 1º O mandato dos membros da Comissão
Permanente de Ética e de Sindicância será de um ano,
permitida apenas uma recondução.
§ 2º O presidente da Comissão Permanente de Ética e
de Sindicância será indicado pelo Presidente do Tribunal
dentre os servidores ocupantes do cargo de Analista
Judiciário.
§ 3º Ficará suspenso da Comissão Permanente de
Ética e de Sindicância o membro que, até o trânsito em
julgado, vier a ser indiciado criminalmente, responder a
sindicância ou a processo administrativo disciplinar.
SEÇÃO II
Das Competências
Art. 9º Compete à Comissão Permanente de Ética e
de Sindicância do TRE-AC:
I – atuar na mediação de conflitos atinentes a
inobservâncias deste Código;
II – apurar irregularidades por meio de sindicância,
nos termos da lei;
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III – elaborar plano de trabalho específico,
envolvendo, se for o caso, unidades do Tribunal,
objetivando criar eficiente sistema de informação,
educação, acompanhamento e avaliação de resultados da
gestão de ética no Tribunal;
IV – propor a organização de cursos, manuais,
cartilhas, palestras, seminários e outras ações de
treinamento e disseminação deste Código;
V – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e
aplicação deste Código e deliberar sobre os casos omissos,
bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou
sugerir ao Presidente do Tribunal normas complementares,
interpretativas e orientadoras das suas disposições;
VI – receber propostas e sugestões para o
aprimoramento e a modernização deste Código e propor a
elaboração ou a adequação de normativos internos aos
seus preceitos;
VII – apresentar relatório de atividades, ao final da
gestão do Presidente do Tribunal;
VIII – apreciar as matérias que lhes forem submetidas;
IX – solicitar informações a respeito de matérias
submetidas à sua apreciação;
X – desenvolver outras atividades inerentes à sua
finalidade.
Art. 10. Cabe ao Presidente da Comissão Permanente
de Ética e de Sindicância:
I – convocar e presidir as reuniões convocadas pela
Comissão;
II – orientar os trabalhos da Comissão Permanente de
Ética e de Sindicância, ordenar os debates e concluir as
deliberações;
III – convocar os suplentes;
IV – comunicar ao Presidente do Tribunal o término
do mandato de membro ou suplente, com trinta dias de
antecedência, ou, no caso de vacância, no prazo máximo
de cinco dias após a ocorrência.
SEÇÃO III
Do Funcionamento da Comissão Permanente de Ética
e de Sindicância
Art. 11. Os trabalhos da Comissão Permanente de
Ética e de Sindicância devem ser desenvolvidos com
celeridade e observância aos seguintes princípios:
I – proteção à honra e à imagem da pessoa
investigada;
II – proteção à identidade do denunciante, que deverá
ser mantida sob reserva, se este assim o desejar e em
observância à legislação; e
III – independência e imparcialidade dos seus
membros na apuração dos fatos.
Parágrafo único. Eventuais ausências dos membros da
Comissão Permanente de Ética e de Sindicância às
reuniões de trabalho deverão ser devidamente justificadas.
CAPÍTULO IV
DA MEDIAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS
APURATÓRIOS
Art. 12. O servidor ou representante de unidade, em
razão de conflitos oriundos do descumprimento deste
Código, poderá solicitar à Comissão Permanente de Ética
e de Sindicância que atue na mediação do conflito.
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Art. 13. A apuração da conduta em desacordo com as
normas éticas será realizada com base nas orientações
constantes deste Código de Ética e nos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e não
excederá o prazo de trinta dias, contados da data de
instauração do processo, admitida a sua prorrogação por
igual período, a critério do Presidente do Tribunal.
§ 1º Será mantido com a chancela de "reservado", até que
esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para
apuração de prática em desrespeito às normas éticas.
§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da
Comissão Permanente de Ética e de Sindicância, os autos do
procedimento poderão deixar de ser reservados.
§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com
documento acobertado por sigilo legal, o acesso somente será
permitido a quem detiver o direito de ter vista desse
documento perante o órgão ou entidade originariamente
encarregada da sua guarda.
§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim
devam ser mantidos, a Comissão Permanente de Ética e de
Sindicância, depois de concluído o processo de investigação,
providenciará para que tais documentos sejam lacrados e
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as
disposições legais e regulamentares.
§ 5º A Comissão Permanente de Ética e de
Sindicância poderá requisitar os documentos necessários
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover
diligências e solicitar parecer de especialista.
Art. 14. As unidades administrativas do TRE-AC
ficam obrigadas a prestar esclarecimentos que lhes forem
solicitados, em apoio ao desempenho das atividades da
Comissão Permanente de Ética e de Sindicância, salvo as
cautelas necessárias aos documentos de caráter sigilosos.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Os integrantes da Comissão Permanente de
Ética e de Sindicância desempenharão suas atribuições
sem prejuízo daquelas inerentes a seus cargos efetivos,
cargos em comissão ou funções comissionadas.
Art. 16. O servidor que atuar como ordenador de
despesas não poderá atuar como Coordenador de Controle
Interno e nem ser lotado na Seção de Auditoria pelo
período de 1 ano, após deixar as atribuições nas quais
atuava como ordenador.
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Art 17. Os servidores da Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria não poderão se manifestar em
auditoria de procedimentos nos quais tenham atuado
quando em exercício em outra unidade do Tribunal.
Art. 18. Este Código de Ética integrará o Conteúdo
Programático do Edital de Concurso Público para
provimento de cargos no TRE-AC.
Art. 19. Aplicam-se aos trabalhos da Comissão
Permanente de Ética e de Sindicância e da Comissão
Especial de Ética e de Sindicância, no que couber, as
normas relativas aos processos administrativos
disciplinares constantes na Lei n. 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 e na legislação correlata.
Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pelo
Presidente do TRE-AC.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Fórum Eleitoral da 4ª Zona, em Cruzeiro do Sul, 1º de
outubro de 2014.
Desembargador Adair José Longuini
Presidente e relator
Desembargador Samoel Martins Evangelista
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Juiz Elcio Sabo Mendes Júnior
Membro
Juiz Lois Carlos Arruda
Membro
Juiz Náiber Pontes de Almeida
Membro
Juiz José Teixeira Pinto
Membro
Juiz Antônio Araújo da Silva
Membro
Dr. Fernando José Piazenski
Procurador Regional Eleitoral

O Informativo TRE/AC, elaborado pela Secretaria Judiciária, está disponível no site deste Tribunal,
www.tre-ac.jus.br.
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