
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

DECISÃO

Cuida-se  de  Processo Administrativo  Disciplinar  -  PAD,  instaurado  em razão da
decisão exarada na Sindicância PAe - SEI nº 0000596-74.2016.4.01.8013, com o escopo de apurar a
eventual responsabilidade do servidor R. O. L., técnico judiciário, atualmente exercendo o cargo em
comissão de Diretor de Secretaria da 3ª Vara Federal, por descumprimento de dever funcional previsto
no artigo 116, incisos I e III, da lei 8.112/90, tendo em vista a não verificação do e-mail funcional -
resultando no relaxamento de prisões -, para cientificar o Juiz Platonista do comunicado de prisão em
flagrante,  no IPL nº  0340/2016-4 -  SR/DPF,  encaminhado pela Polícia Federal  para o e-mail  do
plantão judicial no dia 31 de agosto de 2016.

Consta dos autos que a prisão em flagrante ocorreu dia 30/08/16, sendo que somente
no dia 06/09/16, no momento da apresentação do pedido de relaxamento de prisão, foi verificada a
ausência de apreciação e de distribuição do comunicado.

Foram apontadas como falhas o descumprimento de disposições do art. 6º, § 2º, da
Portaria Conjunta nº 02/2016, 2806782, quais sejam: ausência de ligação da Polícia Federal para o
telefone do plantão judicial informando o envio do comunicado de prisão por meio eletrônico, bem
como  a  ausência  do  posterior  envio  das  peças  físicas  à  Justiça  Federal.  Além  disso,  houve
inobservância do disposto no art. 1º  e 5º do mesmo ato normativo.

Assim, o PAD foi instaurado por meio da Portaria DIREF nº 90/2016, de 11.11.2016,
publicada no Boletim Eletrônico de Serviços da 1ª Região nº 217, de 23.11.2016, Ato no qual foram
nomeados os servidores públicos federais Clarismar de Araújo Costa de Sousa (técnica judiciária),
Alano Pereira Alves (analista judiciário - área judiciária) e Pablo Raphael dos Santos Igreja (técnico
judiciário), para, sobre a presidência da primeira, conduzirem os trabalhos.

Finalizados e relatados os trabalhos, verificou-se que a Comissão observou os ditames
legais  do  PAD e  realizou  as  diligências  necessárias  para  a  elucidação  dos  fatos.  Assim,  não  há
necessidade de saneamento.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente,  cabe assinalar  que o prazo de 20 dias,  fixado pelo art.  167,  da lei
8.112/90, dentro do qual esta autoridade administrativa deve proferir decisão, não foi observado em
virtude da superveniência de férias, gozadas no período de 15 de maio a 13 de junho de 2017. Muito
embora não tenha havido a suspensão do processo administrativo disciplinar, tal como se dera quando
do gozo das férias pelo indiciado, entendo que o extrapolamento desse interstício temporal não causou
qualquer prejuízo, de modo que passo a proferir decisão.

As conclusões da Comissão foram pelo reconhecimento da inocência do servidor
indiciado R. O. L., sendo reputada atípica a conduta praticada.

Com  efeito,  discordo  da  conclusão  a  que  chegou  a  Comissão  do  Processo
Administrativo Disciplinar, fazendo-o fulcro no artigo 167, § 4º, parte final, da lei nº 8.112/90,  na
medida em que decorreu de compreensão equivocada dos fatos e  das normas aplicáveis  ao caso,
estando flagrantemente contrária às provas dos autos.
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Inicialmente  é  necessário  destacar  que  não  se  pode  entender  que  a  conduta  do
servidor plantonista foi regular, dado que, após a vigência da Portaria Conjunta nº 001, de 18 de janeiro
de 2016, posteriormente revogada pela Portaria Conjunta  nº 002, de 04 de março de 2016, o envio dos
comunicados de prisão em flagrante, pela Polícia Federal, passou a ser preferencialmente por e-mail,
conforme consta do art. 1º, transcrito abaixo:

 

Art. 1º. Durante o período de plantão, o envio de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia
Federal em Roraima para a Procuradoria da República em Roraima, para a Seção Judiciária do Estado
de Roraima e  para  a  Defensoria  Pública  da  União no  Estado  de  Roraima passará  a  ser  realizado
preferencialmente por meio de correio eletrônico. (sem destaque no original).

Art 5°. O servidor que receber a documentação, nos termos dos artigos 2º, 3° e 4º desta Portaria, deverá
expedir a confirmação de leitura para ciência do remetente.

 

Assim, em decorrência dessa disposição, o servidor platonista possui a obrigação de
acessar o e-mail do plantão, independentemente de ligação da Polícia Federal.

Da leitura da norma supra,  vê-se que a  comissão processante  partiu  de premissa
equivocada ao entender que o servidor R. O. L. não violou as normas que ensejaram a abertura do
processo  administrativo,  voltando-se  para  os  atos  omissivos  praticados  pela  Polícia  Federal,  cuja
apreciação não é objeto dos autos e não isenta as omissões subsequentes imputadas ao indiciado.

No presente caso, na verdade, houve uma sucessão de omissões e falhas, as quais não
foram causadas pela tecnologia, mas pelo descumprimento de dever funcional e pela falta de cuidado e
zelo em verificar o e-mail criado para comunicação de prisão em flagrante, de responsabilidade do
diretor plantonista.

Quando se instituiu, através da Portaria em referência, que os flagrantes ocorridos nos
períodos do plantão seriam comunicados através do e-mail,  o diretor platonista ficou encarregado,
entenda-se obrigado, de verificar o eventual recebimento de e-mail.

Na  situação  em  apreço,  após  a  instrução  do  processo  administrativo,  restou
incontroverso que houve prisão em flagrante e que o respectivo auto foi devidamente  comunicado à
Justiça Federal, através de e-mail, muito embora não tenha sido efetuado ligação e nem tenha havido o
encaminhamento dos autos físicos.

Diferentemente do que alega o servidor indiciado, a obrigação normativa instituída
pela Portaria Conjunta  nº 002, de 04 de março de 2016 não impôs ônus exagerado. Ao contrário, foi
criada visando garantir a segurança do diretor platonista, que outrora era obrigado a deslocar-se de sua
residência, a qualquer hora do dia ou da noite, para receber a documentação relativa ao flagrante.

De igual modo, é inverídica a assertiva de que essa modalidade de comunicação de
flagrante  impõe ao  diretor  platonista  a  obrigação de comparecer  à  Seção Judiciária  para  verificar
eventual  encaminhamento  de  flagrante,  porquanto  uma  das  facilidades  desse  instrumento  de
comunicação é exatamente o acesso virtual de qualquer lugar e a qualquer hora.

Também não procede a tese de que referida Portaria teria imposto ao platonista a
obrigação de acessar o e-mail a cada instante. Se assim o fosse, seria ainda mais grave a conduta
praticada pelo indiciado, que não verificou o e-mail nem mesmo ao final do plantão, pois se assim
tivesse agido, indiscutivelmente, teria constatado o envio da comunicação em flagrante.

De fato não é isso. Aqui sim impera o princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto, não havendo disciplina específica a respeito, o e-mail deve ser verificado com periodicidade
mínima  que  garanta  seja  a  comunicação  de  prisão  em  flagrante  levada  tempestivamente  ao
conhecimento do juiz platonista. O que é defeso é agir como fizera o indiciado que, mesmo de plantão,
não acessou o e-mail uma vez sequer.
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Logo,  estando  na  qualidade  de  assessor,  no  plantão  judicial,  o  indiciado deveria
cercar-se de cuidados necessários, o que deixou de fazê-lo, violando a norma estatuída no art. 116, I, da
lei 8.112/90, para evitar que situações extremas como estas aconteçam.

Desse modo, configurada está a infração administrativa relativa ao descumprimento
do dever funcional de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, tipificado no artigo
116, inciso I, da lei 8.112/90, haja vista que o servidor indiciado deixou de verificar com a diligência
necessária o e-mail  funcional  do plantão judicial,  no período de 01 à 05/09/2016,  quando esteve
designado como diretor (Portaria DIREF nº 50/2016 – período do plantão: 29/08 à 05/09/2016), e, essa
falta de zelo e dedicação resultou no relaxamento de prisões em flagrante efetuadas pela Polícia Federal
no IPL nº 0340/2016-4 - SR/DPF, exatamente por não ter sido submetida ao Juízo no prazo assinalado
em lei.

Também está configurada a infração administrativa pertinente ao descumprimento
do dever funcional de observar as normas legais e regulamentares, tipificado no artigo 116, III, da
lei  8.112/90,  uma vez que o servidor indiciado deixou de observar as regras dispostas na Portaria
Conjunta nº 002, de 04 de março de 2016, que regula o processamento dos comunicados de prisão em
flagrante entre os órgãos envolvidos, como, por exemplo, a Seção Judiciária de Roraima e a Polícia
Federal.

Referida norma legal determina que, de modo preferencial, os comunicados de prisão
em flagrante sejam encaminhados por meio de correio eletrônico. Inobstante o fato de também haver a
necessidade de a Polícia Federal efetuar ligação para o servidor plantonista e remeter os autos físicos,
há a circunstância de que o comunicado já estava na caixa eletrônica do Plantão Judicial, tanto que com
a apresentação do pedido de relaxamento de prisão o comunicado foi localizado.

Dessa forma, como dito, a Portaria Conjunta nº 002/2016, ao disciplinar a matéria,
impôs ao servidor plantonista a observância de suas normas, e, dentre elas destaca-se a necessidade de
verificar o e-mail do Plantão Judicial para assegurar a existência de comunicados de prisão pendentes,
consoante disposto nos artigos 1º e 5º, da citada Portaria.

Assim  sendo,  discordo  das  conclusões  apontadas  pela  Comissão  de  Processo
Administrativo  Disciplinar  e  aplico  a  penalidade  administrativa  de  Advertência  Escrita,  com
fundamento no artigo 129, da lei nº 8.112/90, em desfavor do servidor R. O. L., por restar configurada a
sua responsabilidade por violação dos deveres funcionais previsto no artigo 116, incisos I e III, da lei
8.112/90, tendo em vista a não verificação do e-mail funcional - resultando no relaxamento de prisões -,
para cientificar o Juiz Platonista do comunicado de prisão em flagrante, no IPL nº 0340/2016-4 -
SR/DPF, encaminhado pela Polícia Federal para o e-mail do plantão judicial no dia 31 de agosto de
2016.

Destaco que a decisão observou criteriosamente o fundamento no artigo 128, da lei nº
8.112/90, haja vista que a natureza e a gravidade da infração cometida tiveram como consequência o
relaxamento  de  duas  prisões  em  flagrante,  afetando  a  credibilidade da  Justiça  Federal  perante  a
sociedade. Ainda, considerando que não há registro de penalidade em desfavor de R. O. L., mostra-se
razoável a aplicação da penalidade de advertência escrita.

Intime-se. Com o trânsito em julgado registre-se em seus assentamentos funcionais.
Comunique-se à Corregedoria Regional do TRF1.

 

LUZIA FARIAS DA SILVA MENDONÇA
Juíza Federal - Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Luzia Farias da Silva Mendonça, Diretor do Foro, em
21/06/2017, às 16:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4275001 e o código CRC DE3FEC86.
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