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PROCESSO Nº 17/2442-0001349-9. 

ASSUNTO: Afastamento do Presidente do Conselho Deliberativo do IPE 

REQUERENTE: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio 

Grande do Sul, por seu Presidente, SÉRGIO A. J. ARNOUD. 

REQUERIDO: LUÍS FERNANDO ALVES DA SILVA. 

RELATOR: Conselheiro Antonio Vinicius Amaro da Silveira. 

DATA: 24 de maio de 2017. 

 

  

“A malícia de quem enxerga é o fator essencial 

que dará o tom de cada interpretação”! 

  

 

 

 

V O T O  D O  R E L A T O R 

 

Trata-se de representação formulada pela Federação 

Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – 

FESSERGS, representada por seu Presidente, Senhor Sérgio Arnoud, 

aduzindo a referida entidade, atendendo a deliberação unânime do seu 

Conselho de Representantes, estar indignada com a participação do Senhor 

Presidente deste Conselho em reunião realizada com o Presidente do Tribunal 

de Justiça deste Estado, para, acompanhado de outros líderes da União 

Gaúcha em Defesa da Previdência, tratar da construção de um “Plano de 

Saúde Alternativo” ao IPE-Saúde. Sustenta a Federação requerente que a 

conduta dos dirigentes é desprovida de postura ética, pois atuam como 

representantes classistas de todos os servidores públicos do Estado perante o 

IPE, e não podem articular uma alternativa de plano de saúde exclusiva para 

os servidores do Judiciário, excluindo as pensionistas. Diante de situação 

insólita, antiética e desrespeitosa, pretende a FESSERGS o afastamento do 

atual Presidente deste Conselho, por não poder servir a dois senhores ao 

mesmo tempo. 
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Em face do ofício encaminhado pela FESSERGS ao 

Conselho, foi determinada a abertura de processo para apuração dos fatos em 

Sessão realizada em 15/02/2017, vindo o processo concluso a este relator, 

após manifestação de impedimento do Conselheiro Antônio de Pádua.  

 

Foi determinada a manifestação do requerido, por escrito, 

em preservação ao contraditório e à ampla defesa. 

 

Atendendo à determinação, o Conselheiro requerido 

apresentou sua defesa escrita, aduzindo, em síntese, ter comparecido em 

audiência convocada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sem pauta 

definida, na qualidade de Vice-Presidente da Associação dos Servidores da 

Justiça, acompanhado do respectivo presidente da entidade, bem como de 

representantes de outros órgãos de classe dos servidores daquele Poder. 

Relata que, como de praxe, atenderam à convocação, sem que tenha sido 

definida previamente a pauta. Durante a reunião, o Presidente do TJ, dentre 

outros assuntos, explanou sobre a intenção de estudar a implantação de um 

plano de saúde aos servidores do Judiciário, para o que anunciava avaliações 

técnicas ainda embrionárias. Não houve qualquer manifestação de parte do 

representado durante a audiência. A par disso, foi divulgada a realização da 

referida reunião no periódico da ASJ, noticiando o ocorrido com transparência e 

imparcialidade, sem qualquer juízo de valor. Refere que sua honra está sendo 

atacada, haja vista que atuou como representante classista, sem manifestar 

anuência ao tal plano, mas que mesmo assim houve divulgação tendenciosa 

por parte da FESSERGS em sua página no “facebook”. Requer diligências 

perante a Presidência do TJ, bem como não seja acolhida a representação, por 

inconsistente. Ao fim, postula seja dada ciência ao Ministério Público, a fim de 

apurar a existência de eventual crime contra sua honra.  

 

Foi deferida a diligência requerida pelo representado, 

encaminhando-se ofício ao Presidente do TJ, com questionamentos acerca dos 

fatos ocorridos. 
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Houve pedido de fornecimento de cópia da representação da 

FESSERGS, formulado pela ASJ, o que foi deferido, ante a ausência de sigilo 

gravando este expediente. 

 

Foi argüida pela mesma entidade ora requerente o 

impedimento deste Relator, por haver suposto interesse no referido Plano 

Alternativo de Saúde, o que de imediato foi rechaçado, haja vista que este 

expediente trata de assunto diverso, que não pretende abordar o mérito do 

plano alternativo noticiado, mas sim acerca da conduta ética ou não do 

representado. Submetida a questão incidental ao Plenário do Conselho, foi 

afastada a argüição por maioria, vencido apenas o representante da entidade 

perante este Conselho. 

 

Advindo as informações prestadas pela egrégia Presidência 

do TJ, foi determinada a inclusão do expediente em pauta. 

 

É o breve relatório. 

 

Eminentes Conselheiros, primeiramente reitero aqui a minha 

total isenção quanto a este julgamento, haja vista não tratar em nenhum 

momento sobre o mérito do projeto que deu sustentação à reunião em que 

compareceu o requerido. E isso é preciso que fiquem bem claro, a fim de poder 

nortear o enfrentamento adotado, qual seja exclusivamente de análise da 

conduta do Conselheiro representado. 

 

Além do mais, sem adentrar no mérito acerca da 

conveniência, da oportunidade ou mesmo da legalidade do aludido plano 

alternativo, segundo pude apurar, não se mostrou viável, ao que desde já 

manifesto, nas circunstâncias em que hoje elaborado, meu total desinteresse 

em a ele aderir, por absolutamente inconveniente à grande maioria dos 

servidores do Judiciário e, em particular, a este servidor. 

 

Faço esta declaração preliminar porque pude verificar nas 

entrelinhas do debate, inclusive os fora dos autos, o conteúdo altamente 



 4 

político que envolve a questão, o que é absolutamente inconveniente para a 

análise do expediente e lamentável pelo inconteste desvio de foco 

relativamente ao que de fato é relevante para os interesses do IPE.  

 

Não tenho o menor envolvimento com as questões políticas 

periféricas aqui evidenciadas, muito embora lamente profundamente o fato de 

este Conselho, no contexto deste debate, vir a servir como eventual palco 

político ideológico em detrimento de sua real função. 

 

Feitas estas considerações iniciais, destaco estar o processo 

maduro para julgamento, diante da elucidação dos fatos, considerando estes 

tal qual anunciaram as partes em suas manifestações, evidenciando-se claro o 

contexto das ocorrências relativamente às imputações lançadas contra o 

Conselheiro Presidente, o que permite a formação de um juízo seguro acerca 

do mérito.  

 

Pois bem, ao que se verifica da análise dos autos, pretende 

a FESSERGS o afastamento do Conselheiro Presidente por ter agido ele de 

forma “insólita”, “antiética” e “desrespeitosa” ao ter participado de reunião como 

o Presidente do TJ, onde teria havido a tratativa da elaboração de Plano de 

Saúde Alternativo a servidores do Judiciário. 

 

Contudo, eminentes Conselheiros, mister que se enfatize 

aqui, de imediato, que o representado figura como Conselheiro deste órgão 

justamente porque é representante classista, vinculado aos servidores da 

Justiça, assim como ocorre com todos os Conselheiros “Classistas”. Não é por 

outra razão que foi indicado como Conselheiro.  

 

Logo, além de sua atividade como Conselheiro, exerce a de 

Vice-Presidente da ASJ, de representação, portanto, assim como ocorre – 

reitero – com a maioria dos Conselheiros “Classistas” aqui presentes. E 

exatamente nesta condição se fez presente à audiência com o Presidente do 

TJ, convocada que foi a entidade para dela comparecer, juntamente com todas 

as outras que representam os interesses dos servidores do Judiciário. 
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Transcrevo aqui, para conhecimento de todos, as respostas 

dadas pela Presidência do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 

Cerimonial, aos quesitos formulados pelo requerido em sua defesa, para bem 

situar o que de fato ocorreu na mencionada audiência: 

 

 

 

Esclareço, ainda, que é praxe na relação existente entre a 

Administração do TJ (da qual já participei ativamente) e as entidades 

representativas de seus servidores a transparência relativamente às medidas a 

serem adotadas, de modo a que nunca os servidores sejam pegos de surpresa. 

Trata-se de um contexto republicano e democrático de gestão, há anos 

adotado e repetido pelas Administrações do Poder Judiciário, o que não 

significa de modo algum dizer que sempre haja consenso quanto a ele. No 

mais das vezes, o Presidente apenas anuncia o plano ou a medida e esta é 

posteriormente analisada pelas entidades, por seus órgãos de deliberação. 

 

Ao que se verifica do anunciado, no caso concreto, foi 

exatamente o que aconteceu. 

 

A audiência foi de fato convocada sem prévia divulgação de 

pauta (o que é absolutamente normal na rotina do TJ) e lá não houve 

discussão acerca do planejamento anunciado. Segundo esclarece a 
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Presidência, “o assunto foi objeto de informação unilateral pelo Presidente 

Difini”. 

 

Ademais, não teria havido “nenhuma articulação ou 

discussão de nenhum participante em relação à criação do plano de saúde 

alternativo”, tampouco teria havido “contato posterior à referida reunião por 

parte das Entidades para dar continuidade ao assunto”. 

 

Os fatos são estes Senhores e Senhoras, e os 

desdobramentos todos já conhecem, pois foram divulgados amplamente pela 

entidade requerente, e constam das cópias de notícias escritas divulgadas que 

integram estes autos. 

 

No entanto, estes desdobramentos, a meu ver, transbordam 

o objeto do expediente, que trata apenas de verificar – mais uma vez reitero – 

se houve ou não conduta antiética do Conselheiro-Presidente ao comparecer 

em reunião em que se tratou da criação de um Plano Alternativo de Saúde, 

exclusivo para servidores da Justiça, a quem ele representa, na qualidade de 

Vice-Presidente da ASJ.  

 

A pergunta que faço, e me fiz logo que tive notícias deste 

incidente, é sobre qual seria a conduta normal do requerido na condução do 

assunto. 

 

Sim, esta abordagem é o centro do debate, pois teria sido 

ele antiético ao se postar como se postou? 

 

Sem a menor intenção de fazer abordagem filosófica neste 

expediente, até porque totalmente descabida, ética, como todos sabemos – ou 

deveríamos saber – é um conceito subjetivo que extrapola inclusive a definição 

de moral. Contudo, é possível defini-la, sem compromisso científico, como a 

conduta que deva adotar o indivíduo, exibindo, valores morais claros de boa fé 

e lealdade para com seus pares, reproduzindo um padrão médio de conduta 

exigido pela sociedade em que vive.  
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Destacando exatamente a questão da conduta padrão do 

homem médio, a fim de definir uma postura ética em uma sociedade 

desenvolvida, como se presume seja a nossa, o que se exige de uma pessoa 

que atue na condição de figura representativa é que seja leal e aja de boa fé, 

sempre preservando os valores que a guindaram a tal posto, sendo fiel a todos 

os mandamentos outorgados. 

 

Assim como mencionado na representação, realmente não 

pode alguém servir a dois senhores ao mesmo tempo, mas – caberia 

acrescentar – esta assertiva só tem relevo na medida em que não se coloque 

em conflito os interesses destes esses “dois senhores”. Destaco novamente 

que todos aqui estão, de certa forma, nesta condição paralela de servir a “dois 

senhores”. 

 

Mas, mesmo assim, indiscutivelmente, atuando em duas 

frentes ou não, deve o cidadão honesto e cumpridor de seu mister 

desempenhar exatamente o que dele se espera nesta condição de 

representante de uma coletividade. 

 

Na minha forma de ver, e aqui já encaminho meu voto, a 

postura do representado foi exatamente esta. Agiu no estrito cumprimento de 

seu dever de representante classista, convocado que foi por uma autoridade, a 

fim de avaliar o que seria ou não de interesse de seus representados. 

 

Nesta ação isolada, não há nenhum indício sequer de ter 

agido de forma a desrespeitar a ética ou mesmo os deveres da função que 

ocupa. Muito pelo contrário. 

 

Contudo, e aqui o que de fato interessa, atrelado a essa 

função classista, está a peculiaridade de o requerido desempenhar 

paralelamente a função de Conselheiro do IPE (atualmente na condição de 

Presidnente), e por isso prossegue o questionamento: Qual seria a conduta 

normal do requerido na condução deste assunto? Não ir na reunião, porque 
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poderia estar havendo conflito de interesses? Ora, nem ao menos sabia ele 

qual o assunto a ser tratado! E se soubesse, persistindo no questionamento: 

Deveria ficar ausente de seu mister classista? E mais; na condição de 

Conselheiro do IPE, não seria prudente que tomasse conhecimento do plano 

justamente para poder, quiçá, destacá-lo como assunto a ser deliberado por 

este Colegiado a fim de realmente consolidar um entendimento sobre a postura 

a ser adotada? 

 

Oportunamente, aliás, foi o que de fato acabou ocorrendo, 

quando este Conselho, de posse de maiores informações sobre o tal ponto, 

editou nota de desconformidade com a medida, ocasião em que o Senhor 

Presidente, ora representado, consignou em ata a sua posição de discordância 

quanto ao projeto alternativo. 

 

Não vejo, Senhores e Senhoras, como pudesse o 

representado ter agido de forma diversa. Vejo, pelo contrário, como sua 

obrigação, quer como representante classista, quer como Conselheiro, tomar 

pé de todos os assuntos que digam respeito aos interesses da sua classe e do 

IPE, como um todo. 

 

Não é possível identificar, com a vênia do entendimento em 

contrário, o menor conflito de interesses na postura adotada pelo Conselheiro. 

 

Não houve tratativas na audiência, que pudessem dar 

espaço para uma postura meritória do requerido, se favorável ou não ao plano. 

Não há nenhuma evidência disto. Ao contrário, há informação de que não 

houve debate na reunião. E, pra quem conhece o Presidente Difini, jamais 

haveria espaço para isso, numa reunião por ele convocada, da qual se vale 

apenas para externar, lealmente, seu plano em ações que digam respeito aos 

interesses de seus servidores. 

 

Nesse contexto, fazendo uma abordagem silogística dos 

fatos, do conceito de ética, e da conduta do Conselheiro, concluo ter agido ele 

absolutamente dentro da normalidade das ações a serem adotas pelo qualquer 
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homem ético, honesto e de boa fé, nas mesmas circunstâncias, não existindo o 

menor indício de haver conflito de interesses em suas ações. 

 

Então, finalmente enfrentando a questão inaugural: Qual 

seria a conduta normal a se exigir do requerido na condução do assunto? E 

agora definitivamente é possível responder: Exatamente a que tomou! 

 

A bem da verdade, a malícia de quem enxerga é fator 

essencial que dará o tom de cada interpretação. E cada um faz a leitura que 

bem entender acerca dos fatos, mas não se pode desconsiderar que esta 

leitura estará sempre contaminada com os valores eleito por aquele que lê. 

 

Assim, Senhores Conselheiros, após a valoração dos fatos a 

mim trazidos, concluo que nada há de antiético, ou insólito, ou mesmo 

desrespeitoso na postura do Conselheiro representado, razão pela qual não 

vislumbro elementos para se dar sequência a este expediente, concluído que 

deva ser arquivado. 

 

Quanto ao pedido final, formulado pelo requerido, de ciência 

ao Ministério Público para análise de eventual crime contra a honra perpetrado 

diante das imputações que lhe foram feitas, destaco que, salvo melhor juízo, o 

crime estaria condicionado à representação, consoante se infere do art. 143 do 

Código Penal e da SÚMULA 714 do STJ, razão poderá o próprio interessado 

tomar as providências que entenda adequadas. 

 

É como voto Presidente. 

 

 

 

ANTONIO VINICIUS AMARO DA SILVEIRA 

Conselheiro Relator 

 

 


