
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ DIREF

Trata-se de apreciação de Relatório da Comissão de Processo Disciplinar constituída
pela Portaria SJ DIREF 503, de 26/11/2016 (3184107), complementada pelas Portarias SJ DIREF 546,
de 16/12/2016, e 74, de 16/02/2017; e também de defesa apresentada, tempestivamente, pelo servidor
indiciado (4245589).

 

I - Relatório

 

O  processo  administrativo  teve  origem nas  denúncias  apresentadas  por  meio  dos
Ofícios nº 375/2016 - SEPOD/2ª Vara (2556015) e n° 465/2016-SEXEC2ª Vara (2528571) (Processos
SEI 0004631-86.2016.4.01.8010 e 0004421-35.2016.4.01.8010, respectivamente - relacionados a estes
autos - datados de 13/06/2016 e 22/07/2016, segundo os quais o servidor público federal identificado
nestes  autos,  oficial  de  justiça  Aroldo  José  Costa  Santos,  atrasara  o  cumprimento  dos  Mandados
383462 e 383454, in verbis: 

"Assunto: Comunica atraso na devolução de mandados à Vara
Processos n. 18853-07.2015.4.01.3900 (Classe 5124 - Ação monitória)

Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro,
 

Comunico a Vossa Excelência que nos autos do processo acima identificado foi expedido mandado de
citação  registrado  om o  número  383462/2016,  que  após  recebimento  na  Central  de  Mandados,  foi
distribuído ao Oficial de Justiça Aroldo José Costa Santos, conforme informações extraídas do sistema
processual (Oracle), que seguem anexas.

Ocorre que o mandado permanece em poder do servidor até o momento, prejudicando o andamento da
ação supracitada.

Assim, considerando que a demora excessiva no cumprimento de mandados por parte do oficial de justiça
sobredito  é  fato  notório  nesta  seccional,  solicito  a  intervenção  de  Vossa  Excelência  para  fins  de
redistribuição imediata do expediente, bem como que seja cumprido com urgência, em face do tempo em
que está na CEMAN.

(...)

 

Assunto: Solicita o cumprimento de mandado
Processo n. 28581-77.2012.4.01.3900

 

Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro,
 

Comunico a Vossa Excelência que nos autos do processo da referência, foi expedido em 06/04/2016,
Mandado de Penhora e Avaliação registrado com o número 383454, recebido na CEMAN em 08/04/2016
e distribuído para o Oficial de Justiça AROLDO JOSÉ COSTA SANTOS, conforme informações extraídas
do sistema processual (Oracle), que seguem anexas.
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Ocorre que até a presente data, o mandado supramencionado não foi devolvido a esta Vara, não obstante
a cobrança realizada pela Secretaria, por e-mail, no dia 03/06/2016, conforme cópias em anexo.

Diante do ocorrido, solicito a intervenção de Vossa Excelência para fins de cumprimento do referido
mandado.

(...)"

 

 

Após, consoante se infere dos Documentos 2680167 e 2680192, determinou o Juiz
Federal  Coordenador  da  CEMAN,  em  exercício,  o  imediato  cumprimento  dos  citados  mandados,
conforme os  Despachos  (Docs.  2569386 e  2528896,  que  constam,  respectivamente,  dos  Processos
000.4631-86.2016.4.01.8010 e 0004421-35.2016.4.01.8010). Dessa feita, os referidos mandados foram
cumpridos pelo oficial de justiça indiciado com demasiado atraso, nas respectivas datas, 03/08/2016 e
29/07/2016,  segundo  as  certidões  SJPA-CEMAN  (Processos  suprarreferidos,  docs.  2580695
e 2558809). Após isto, o Juiz Federal Coordenador da CEMAN encaminha os feitos à DIREF para os
devidos fins disciplinares.  

A instrução houve bem em produzir provas suficientes para a formulação de juízo por
esta autoridade e pela autoridade superior a quem serão submetidos os autos em sua fase final  de
tramitação. Vejamos:

Consta dos autos o Termo de Indiciação (2974187), no qual, em suma, constou que o
servidor teria deixado de observar as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei 8.112/90), de
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo (art. 116, I, da Lei n.º 8112/90) e violou a norma
proibitiva contida no art. 117, XV, da Lei n.º 8112/90 ao proceder com desídia.

No  relatório  final  da  Comissão  de  Sindicância   (3115863)  resolveu  opinar  pela
instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  porquanto,  ao  que  se  depreende,  entendeu,  em
síntese, que havia possibilidade de aplicação de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias ou
demissão, inclusive aduzindo que "(...) da Sindicância não pode resultar penalidade de demissão, que
se afigura a mais apropriada à situação estampada nos autos".

Por  intermédio  da  Decisão  SJ  Diref  (3143039)  e  das  Portarias  SJ  Diref   503
(3143039) e 546 (3184107), foi instaurado processo administrativo disciplinar em face do servidor ora
processado.

Em tudo observando o direito da ampla defesa e do contraditório (C. Federal, art. 5º,
inciso LV c/c art. 143, caput, da Lei 8.112/90 e art. 2º, caput, da Lei 9.784/99), a Comissão Processante
notificou  previamente  o  servidor  (3349773),  onde  lhe  facultou  os  direitos  supramencionados,
informando-lhe que  doravante  os  autos  estavam à sua disposição e  cujos  atos  processuais  poderia
acompanhar  pessoalmente  ou  por  meio  de  procurador  constituído,  ter  vistas  dos  autos,  arrolar  e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando necessária prova
pericial.

Como medida  preliminar,  também foram juntados   partes  dos  Processos  PA SEI
0004631-86.2016.4.01.8010  e  0004421-35.2016.4.01.8010,  autos  originais  das  denúncias  (Docs.
2680192 e 2680167).

De  início,  vê-se  que  a  Comissão  pautou-se  corretamente,  em  tudo  facilitando  a
materialização da verdade real, que se tornará evidente à medida em que os trabalhos avançaram, até
que, feita a instrução, lavrou-se, como já dito, o competente Termo de Indiciação (2974187), conforme
veremos a seguir.

Os autos contêm os seguintes documentos instrutivos: Oficio n. 375/2016-SEPOD/2ª
Vara  e  Oficio  n.  465/2016-SEXEC2ª  Vara;  Defesa  prévia  apresentada  perante  a  Comissão  de
Sindicância  (3037183);  Relatório  Final  Conclusivo  da  Comissão  de  Sindicância  (3115863);  Laudo
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médico pericial, realizado em 29/07/2014, por junta do Hospital Geral de Belém (Exército Brasileiro)
(3558159); Laudo médico pericial realizado, em 31/01/2015, por junta designada pelo Diretor do Foro
da Seção Judiciária do Pará (3558183); ficha funcional do servidor ora processado (4220350).

Como assinalado, a Comissão juntou a Ficha Funcional do servidor (4220350). De
acordo com esses  assentamentos,  o  servidor sofreu três  processos  disciplinares  que resultaram nas
seguintes penalidades de suspensão:  a)  1996:  10 (dez) dias;  b)  2006:  30 (trinta)  dias;  c)  2013:  90
(noventa)  dias.  Ressalte-se  que  todas  essas  penas  disciplinares  tiveram  o  mesmo  objeto:  atraso
injustificado no cumprimento de mandados.

Posteriormente, a Comissão processante notificou o servidor indiciado requerendo as
seguintes diligências (3418947):

“(1)  manifestação  sobre  os  atos  processuais  realizados  nos  autos  do  processo  Sei.  N.
0005189-58.2016.4.01.8010, principalmente da portaria Diref 503 e 546

(2) apresentação de quesitos perante junta médica a ser designada;

(3) indicação de assistente técnico;

(4) tomar ciência das deliberações registradas na ata de instalação da comissão processante.”

Após  o  indeferimento  de  realização  de  nova  perícia  por  este  Diretor  do  Foro
(3530954), são anexados ao processo os dois laudos médicos concernentes ao servidor Aroldo José
Costa dos Santos (Docs. 3558159 e 3558183).

Posteriormente,  a  Comissão  Processante  inquiriu  as  testemunhas:  Sr.  RODRIGO
SILVA GOMES, técnico judiciário, Diretor do Nucju/SJPA, e a Sra. CATIA HELENA MARQUES DO
NASCIMENTO,  oficiala  de  justiça  lotada  no  Núcleo  Judiciário  da  SJPA/CEMAN  e  Sra.  JÚLIA
TOSHIKO NAGASHIMA, oficiala de justiça lotada no Núcleo Judiciário da CEMAN. Seguem abaixo
trechos dos respectivos depoimentos:

1) Rodrigo Silva Gomes, técnico judiciário, diretor do Nucju (3582087):

“(...)

O Presidente perguntou à testemunha se, em relação ao acusado, é amigo íntimo ou inimigo notório, se é
parente até o 3º grau, se atua ou atuou como procurador ou perito nos presentes autos, se tem interesse
direto ou indireto na matéria objeto do processo, ou se há alguma circunstância que possa comprometer
seu depoimento, tendo respondido que não.  Prestando o compromisso legal, foi advertida de que, se
faltar com a verdade, incorrerá no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal.
Passando-se  à  inquirição,  às  perguntas  que  lhe  foram feitas  pelo  Presidente  assim  respondeu:  que
ratifica o inteiro teor do depoimento pessoal prestado perante a comissão de sindicância no dia primeiro
de  setembro  de  2016  ,  que  há  bastante  reclamações  por  parte  dos  oficiais  de  justiça  quando  da
redistribuição de mandados com prazo extrapolados e ainda em poder do investigado Aroldo Jose da
Costa Silva.  Esclarece antes da distribuição dos mandados pendentes de cumprimento,  é  praxe uma
notificação prévia ao oficial de justiça conferindo prazo para justificativa e/ou devolução de mandado
devidamente cumprido. A exceção do investigado, os oficiais de justiça atendem a notificação devolvendo
os mandados cumpridos ou justificando os não cumpridos, o que não ocorre com o investigado Aroldo.
Nos  últimos  quatro  anos,  foram necessárias  aproximadamente  oito  redistribuição  de  mandados  que
estavam  em  poder  do  investigado  Aroldo.  Que  alem  dos  prejuízos  processuais,  o  atrasado  no
cumprimento  de  mandados  acarreta  problemas  administrativos  como a  realização  de  nova  triagem,
paralisação da distribuição ordinária dos mandados e notadamente problemas interpessoais envolvendo
os oficiais de justiça e supervisor da CEMAN no tocante a indenização de transporte e o aumento da
demanda de trabalho para os outros oficiais de justiça. Dada a palavra à testemunha para acrescentar
mais  alguma  informação  ao  presente  depoimento,  disse  que:  que  não  obteve  êxito  em  localizar  as
notificações  por  e-mail  dirigidas  ao  servidor  Aroldo  visto  que  a  caixa  de  e-mail  não  suporta  o
arquivamento de muitas mensagens (...)"

 

2) Catia Helena Marques do Nascimento, Oficiala de Justiça, lotada na CEMAN
(3590129):

"(...)

O Presidente perguntou à testemunha se, em relação ao acusado, é amigo íntimo ou inimigo notório, se é
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parente até o 3º grau, se atua ou atuou como procurador ou perito nos presentes autos, se tem interesse
direto ou indireto na matéria objeto do processo, ou se há alguma circunstância que possa comprometer
seu depoimento, tendo respondido que não.  Prestando o compromisso legal, foi advertida de que, se
faltar com a verdade, incorrerá no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal.
Passando-se  à  inquirição,  às  perguntas  que  lhe  foram feitas  pelo  Presidente  assim respondeu:  a
depoente tem conhecimento dos fatos objeto da apuração, visto que é recorrente a redistribuição de
mandados não cumpridos pelo investigado Aroldo.  Que em razão dessa redistribuição de mandados há
insatisfação por parte dos demais oficias de justiça, considerando que, a época dos fatos, o investigado
não concorria ao sorteio de zona dos mandados distribuídos já prevendo que os mandados distribuídos
ao  referido  oficial  não  seriam  cumpridos.  Que  não  possuem  nenhum  tipo  de  animosidade  pessoal
decorrente dos mandados redistribuídos, mais discorda da postura adotada pelo oficial Aroldo e pela
administração quando determina a redistribuição de mandados não cumpridos pelo investigado Aroldo.
Outro  inconveniente  decorrente  da  redistribuição  dos  mandados  é  o  status  de  “urgência”  para
cumprimento  dos  mandados  pelo  de  mais  oficiais,  em razão  da demora  e  da  cobrança pelas  varas
federais. (...)"

 

3) Julia Toshiko Nagashima, Oficiala de Justiça, lotada na CEMAN (3591380):

"(...)

O Presidente perguntou à testemunha se, em relação ao acusado, é amigo íntimo ou inimigo notório, se é
parente até o 3º grau, se atua ou atuou como procurador ou perito nos presentes autos, se tem interesse
direto ou indireto na matéria objeto do processo, ou se há alguma circunstância que possa comprometer
seu depoimento, tendo respondido que não.  Prestando o compromisso legal, foi advertida de que, se
faltar com a verdade, incorrerá no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal.
Passando-se à inquirição, às perguntas que lhe foram feitas pelo Presidente assim respondeu: que,
tomou conhecimento neste ato do objeto de apuração. Que até o ano de 2015 a depoente e demais oficias
de justiça recebiam mandados redistribuídos em razão do não cumprimento pelo investigado Aroldo, que
me média eram duas redistribuições anuais. Que no ano de 2016 até a presente data, não ocorreram
redistribuição  de  mandados  decorrentes  de  prazo  extrapolado  e  pendente  em  poder  do  investigado
Aroldo. Que tem conhecimento que os mandados do tipo “plantão, urgente e audiências e leiloes” são
devidamente  cumpridos  pelo  investigado  Aroldo.  Os  mandados  redistribuídos,  via  de  regra,  são  os
mandados que envolvem execução cível, fiscal e previdenciário. Que pela experiência de quase trinta
anos de serviço como oficial de justiça pode afirmar, que os mandados de execução demandam mais
tempo para seu cumprimento. Que há “sentimento de injustiça” por parte dos oficias de justiça quando
da redistribuição dos mandados e notadamente pelo fato ter que se deslocar para outras zonas o que
demandam tempo e compromete o valor recebido a titulo de indenização de transporte que se torna
insuficiente  para  arcar  com  as  despesas  adicionais  decorrentes  dos  “novos”  mandados.  Que  por
sugestão dos próprios oficiais  de justiça,  ocorrida a mais de dois anos,  o investigado passou a não
concorrer aos sorteios de zonas geográficas permanecendo na zona n. 6, região de da residência do
investigado Aroldo. E, assim, minimizar os possíveis transtornos da redistribuição de mandados, que a
época  ocorria  considerando  a  quantidade  de  mandados  pendentes  com  o  investigado  Aroldo  e  a
quantidade de oficias disponíveis, bem como a melhor data para redistribuição dos mandados (...)".

 

 Prosseguindo,  a  Comissão  procedeu  ao  interrogatório  do  acusado,  Sr.  AROLDO
JOSÉ  COSTA  SANTOS,  Oficial  de  Justiça  Avaliador  Federal,  que  prestou  depoimento
desacompanhado de advogado (3697057):

 

“O Presidente informou ao acusado que não está obrigado a responder  às perguntas que lhe forem
formuladas e que seu silêncio não importará em confissão, nem será interpretado em prejuízo de sua
defesa.

Passando-se à inquirição, às perguntas que lhe foram feitas pelo Presidente assim respondeu: QUE
ratifica o teor das informações prestadas no dia 13/10/2016 perante a comissão de sindicância designada
para  apuração  do  objeto  deste  processo  administrativo  disciplinar;  QUE  seu  problema  de  saúde
permanece até os dias de hoje, tendo inclusive sido agravado por ter sido novamente vítima de assalto à
mão armada ocorrido no dia 01/02/2017; QUE o indeferimento da designação de junta médica para
avaliação  de  seu  atual  estado  de  saúde  implica  prejuízo  à  sua  defesa,  motivo  pelo  qual  insiste  na
realização da referida perícia; QUE confirma que ocorreu a redistribuição de mandados que estavam seu
poder com prazo expirado para o cumprimento; QUE não recorda com exatidão a última vez em que o
supervisor da CEMAN solicitou o recolhimento dos referidos mandados para nova distribuição, mas pode
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afirmar que isso não ocorreu neste ano. PERGUNTADO se algum servidor da CEMAN entrou em contato
com  o  sindicado  cobrando  o  cumprimento  dos  mandados,  perguntado  sobre  o  fato  de  ter  deixado
transcorrer mais de 03 (três) meses sem cumprimento da diligência relativa ao mandado 383462/2016
e/ou houve algum motivo impeditivo para a realização da tarefa, o SINDICADO reservou-se ao direito de
permanecer silente e oportunamente esclarecer os fatos por meio de advogado. Encerradas as perguntas,
considerando que o servidor manifestou o intento de não responder quaisquer questionamentos que lhe
forem dirigidos.

Dada a palavra ao acusado para acrescentar mais alguma informação ao presente depoimento, disse
que: mais uma vez insiste na realização de perícia por junta médica oficial. (...)”

 

Em  seguida,  com base  nos  meios  de  prova  produzidos,  a  Comissão  Processante
elaborou o Termo de Indiciamento, concluindo que (3705365):

 “(...) o Acusado supraidentificado pode ter violado as normas legais e infralegais a seguir declinadas:

 

- Normas da Lei nº 8.112/1990:

 

“Art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

 

Art. 117. Ao servidor é proibido:

(...)

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

XV - proceder de forma desidiosa;

 

- Regras do Regulamento Geral das Centrais de Mandados:

 

“Art. 35. Incumbe ao oficial de justiça Avaliador Federal, assim como aos servidores nomeados ad hoc
na forma deste regulamento:

(...)

IV – devolver à Ceman os mandados devidamente cumpridos, no prazo legal;

 

Art. 36. Os oficiais de justiça serão responsabilizados civil, penal e administrativamente:

I – quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir, dentro do prazo, os atos impostos pela lei ou
aqueles atribuídos pelo juiz que expediu o mandado, ou ainda pelo juiz coordenador ou pelo diretor do
Núcleo Judiciário ou da área correlata;

 

Art. 49. São deveres dos oficiais de justiça, além dos previstos em lei:

(...)

VI – apresentar justificativa quanto ao atraso no cumprimento de mandados pendentes cujos prazos
para devolução já se tenham esgotado;

(...)

VIII – zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções;

IX – obedecer aos prazos processuais;

 

Art. 50. Aos oficiais de justiça é proibido:

I – retardar o cumprimento de mandados;

 

Assim sendo, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão pela violação dos dispositivos citados acima,
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exceto o inciso XV, do Art. 117, da Lei nº 8.112/1990, que lhe poderá custar a imposição da pena de
demissão ou, ainda, pela possibilidade da penalidade de demissão por já ter sido aplicada ao Acusado
pena 90 (noventa) dias de suspensão, através PORTARIA N. 210, no período de 08/07 a 05/10/2013,
conforme consta em seus assentamentos funcionais, sendo o mesmo, portanto, reincidente pelo fato de
entregar mandados fora do prazo limite estabelecido por Lei.

E nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo, às 14:30 horas do dia 09/03/2017, lavrado
pela supracitada Comissão que, após lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelos membros
da referida Comissão presentes à reunião.”

 

Neste passo, a Comissão opina pela aplicação da penalidade de suspensão, ou, por já
ter  sido  aplicada  tal  penalidade  ao  referido  servidor,  e  por  ser  ele  reincidente,  pela  aplicação  da
penalidade de demissão.

Após, a Comissão expede mandado de citação a fim que o acusado apresente defesa
escrita o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do § 1º, do Art. 161, da Lei nº 8.112/1990 (3712589). Em
razão  da  não  apresentação  de  defesa,  o  presidente  da  Comissão  declara  a  revelia  do  indiciado
(3817017). Após, é nomeado defensor dativo, a fim de garantir os direitos  ampla defesa e contraditório
inerentes à pessoa do acusado (Despacho Diref 4188639)

Em seguida, tempestivamente, é apresentada a defesa escrita do servidor processado,
por meio de seu defensor dativo (4245589), sintetizada no Relatório da Comissão, abaixo transcrito
(4321430):

“Inicialmente,  salvo  entendimento  em  contrário,  amparado  no  art.  131  da  Lei  8.112/90,  abaixo
transcrito, solicitou que sejam desconsideradas as menções alusivas às penalidades aplicadas nos anos
1996 e 2006, em que tais registros devem ser cancelados tanto do processo de sindicância, especialmente
no Relatório Final Conclusivo, às folhas 11. Bem como neste processo administrativo disciplinar; como
também em seu assentamento funcional:

Posteriormente faz as seguintes ponderações: “como pode alguém se esquivar de seu mister por longos
anos,  apesar  de  já  ter  sido  punido  até  com suspensão,  ocasionando  a  perda  de  sua  remuneração,
implicando prejuízos para si e para sua família ?  como suportar o dia-dia perante a opinião da Seção
Judiciária? E os prejuízos causados aos colegas, alguns de longa data, por sua suposta desídia? diria
tratar-se de um grande ator e que engana até mesmo perícia médica”

Outro questionamento seria de alguém sem interesse no processo e sem suas informações: se houve casos
em que mandados não foram cumpridos com mais de três meses de atraso do prazo regulamentar, por
que só com pedido de providências por parte da vara prejudicada é que foram providenciar as medidas
para  seu  efetivo  cumprimento?  E  onde  ficam os  controles  de  prazo  da  CEMAN,  preceituados,  por
exemplo, no art. 33 da Resolução PRESI/CENAG 6/2012, que indica a emissão semanal de Relatório de
Mandados Pendentes?

No mérito, aduz que em concreto, o Acusado cumpriu com demasiado atraso o Mandado de Intimação,
Penhora e Avaliação sob o nº 383454/2016, referente ao Processo 285817720124013900, provindo da 2ª
Vara. Para ser mais exato, o prazo superou em muito o regulamentado (20 dias), num total de 90 dias.
Ocasionando prejuízo ao processo e à Seção Judiciária do Pará.

Insiste na tese em que o Acusado, a partir de 2008, quando em diligência funcional foi assaltado com
arma de fogo, e que tal fato marcou desde então sua vida, tanto no aspecto pessoal como funcional.

Alega que as pericias juntadas aos autos indicam a existência de doença: “Estresse Pós-Traumático” –
CID-10 F43.1 e  “Transtorno de Ansiedade não especificado” – CID-10 F41.9. Afirma as perícias
indicam  que  o  Acusado  necessita  de  tratamento  especializado  medicamentoso  complementado  por
acompanhamento psicológico.

Aduz ainda que é  de total interesse da Justiça Federal  o bem-estar de seus servidores,  e que estes
estejam com plena capacidade física e psíquica, seja para vida privada como para seu labor.

Esclarece que o Acusado possui 30 anos de “casa”, recebeu ao longo de suas atividades funcionais
alguns  elogios  (Portarias  418/2011  e  243/2012,  por  “Dedicação,  espírito  coletivo  e  Empenho”).  É
assíduo nas palavras em depoimentos de testemunhas, seja na Sindicância ou neste PAD. Confirmado
pelo gozo de  licença-prêmio por  assiduidade,  quando existia,  que  era  devida a  cada quinquênio  de
efetivo exercício (1989/1994) e sem faltas injustificadas.

Afirma que as pericias realizadas indicam  que os problemas psicológicos variam de indivíduo para
indivíduo. No presente caso, o Acusado apresentou características condizente com quadro de transtornos
mentais.
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Pede um voto de confiança a um servidor que um dia já foi útil e produtivo ao serviço público e ainda é
necessário, ante a grande demanda de trabalho, mas desde que possuidor de higidez física mental, por
isso a necessidade do tratamento adequado com a colaboração da Justiça Federal.

 Ao final faz os seguintes pedidos:

- Que seja deferido o pedido de nova perícia.

- Não sendo deferido o pedido de nova perícia, que se leve em consideração, a constatação de que o
servidor é possuidor de moléstia mental.

- Se ainda assim, nenhuma das possibilidades acima for acatada, que seja deferida a pena de Suspensão
com acompanhamento médico, via inspeção médica, haja vista ainda tratar-se de servidor público.”.

 

Por fim, em seu último Relatório (4321430), a Comissão Processante concluiu que o
servidor  indiciado  “violou  o  dever  funcional  previsto  no  Regulamento  Geral  das  Centrais  de
Mandados da Justiça Federal da 1ª Região, em seu artigo 49, inciso VI (apresentar justificativa quanto
ao  atraso  no  cumprimento  de  mandados  pendentes  cujos  prazos  para  devolução  já  se  tenham
esgotado),  assim como,  "violou  o  dever  funcional  previsto  no  art.  116  da  Lei  8.112/90,  incisos  I
(exercer  com  zelo  e  dedicação  as  atribuições  do  cargo)  e  III  (observar  as  normas  legais  e
regulamentares)” e opina pela aplicação de penalidade suspensão de 10 (dez) dias do servidor Aroldo
José Costa dos Santos.

 

Este é o relatório. Passemos à sua análise.

 

II - Fundamentação

Como asseverado linhas acima, o presente Processo Administrativo Disciplinar foi
instaurado para averiguar denúncias apresentadas por meio dos Ofícios nº 375/2016 - SEPOD/2ª Vara e
n. 465/2016-SEXEC2ª Vara (Processos SEI 0004631-86.2016.4.01.8010 e 0004421-35.2016.4.01.8010,
respectivamente - relacionado a estes autos -, segundo os quais o servidor público federal identificado
neste processo, oficial de justiça Aroldo José Costa Santos, atrasara o cumprimento dos Mandados
383462 e 383454.

De acordo com os Ofícios nº 375/2016 - SEPOD/2ª Vara e n. 465/2016-SEXEC2ª
Vara, expedidos em 13/06/2016 e 22/07/2016, os mandados 383462 e 383454, respectivamente, foram
distribuídos  ao  servidor  Aroldo  em  19/04/2016  e  28/04/2016,  porém,  não  foram  cumpridos
tempestivamente. Após a expedição dos respectivos ofícios e dos consequentes despachos pelo Juiz
Federal  Coordenador  da  Ceman  em  exercício,  estes  datados  de  01/08/2016  e  25/07/2016,
respectivamente, o servidor indiciado devolveu os supracitados mandados devidamente cumpridos nos
dias 03/08/2016 e 29/07/2016 (Docs. 2569386 e 2558809).

Reproduzimos  mais  uma  vez  os  ofícios  que  deram  causa  a  este  Processo
Administrativo Disciplinar (Docs. 2556015 e 2528571) :

 

"Assunto: Comunica atraso na devolução de mandados à Vara
Processos n. 18853-07.2015.4.01.3900 (Classe 5124 - Ação monitória)

Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro,
 

Comunico a Vossa Excelência que nos autos do processo acima identificado foi expedido mandado de
citação registrado com o  número 383462/2016,  que  após  recebimento  na  Central  de  Mandados,  foi
distribuído ao Oficial de Justiça Aroldo José Costa Santos, conforme informações extraídas do sistema
processual (Oracle), que seguem anexas.

Ocorre que o mandado permanece em poder do servidor até o momento, prejudicando o andamento da
ação supracitada.
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Assim, considerando que a demora excessiva no cumprimento de mandados por parte do oficial de justiça
sobredito  é  fato  notório  nesta  seccional,  solicito  a  intervenção  de  Vossa  Excelência  para  fins  de
redistribuição imediata do expediente, bem como que seja cumprido com urgência, em face do tempo em
que está na CEMAN.

(...)"

 

"Assunto: Solicita o cumprimento de mandado
Processo n. 28581-77.2012.4.01.3900

Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro,
 

Comunico a Vossa Excelência que nos autos do processo da referência, foi expedido em 06/04/2016,
Mandado de Penhora e Avaliação registrado com o número 383454, recebido na CEMAN em 08/04/2016
e distribuído para o Oficial de Justiça AROLDO JOSÉ COSTA SANTOS, conforme informações extraídas
do sistema processual (Oracle), que seguem anexas.

Ocorre que até a presente data, o mandado supramencionado não foi devolvido a esta Vara, não obstante
a cobrança realizada pela Secretaria, por e-mail, no dia 03/06/2016, conforme cópias em anexo.

Diante do ocorrido, solicito a intervenção de Vossa Excelência para fins de cumprimento do referido
mandado.

(...)"

 

 

Desta  feita,  o  atraso  no  cumprimentos  dos  respectivos  mandados  datam  de
aproximadamente  4  (quatro)  meses.  Por  esta  razão,  o  Juiz  Federal  Coordenador  da  Ceman,  em
exercício, encaminhou o feito à Diref a fim de que fossem adotadas as devidas medidas disciplinares.
Em seu encaminhamento, aduz o Juiz (2569386, Processo SEI 0004631-86.2016.4.01.8010):

 

“Diante da demora informada e tendo em vista que o servidor mencionado é reincidente e já responde a
processo disciplinar  por  fatos  semelhantes,  promova a  CEMAN redistribuição imediata  do mandado
objeto do presente, para imediato cumprimento, sem prejuízo de eventual compensação entro os oficiais
de justiça.

Comunique-se à DIREF para fins disciplinares e ao juízo solicitante o conteúdo do presente.

Cumpra-se, com prioridade.

MAURO HENRIQUE VIEIRA

Juiz Federal

Coordenador da Central de Mandados, em exercício”

 

Neste momento, é importante não perdermos de vista as acusações que propiciaram
este processo disciplinar, porquanto, não obstante toda a instrução e o devido Termo de Indiciação, os
cumprimentos intempestivos dos Mandados 383462 e 383454 foram os fatos que motivaram a abertura
deste PAD, ou seja, tais mandados ficaram sem cumprimento desde abril de 2016 a aproximadamente
final  de  julho  e  início  agosto  do  mesmo ano.  E,  como veremos  adiante,  o  servidor  não  ofereceu
objetivamente  nenhuma resposta  às  denúncias  oriundas  da  2ª  Vara,  que  levaram à  instauração  do
presente Processo Disciplinar.

O depoimento das testemunhas, todas ligadas diretamente ao dia-a-dia do oficial na
Central de Mandados, é uníssono quanto à conduta do servidor, conforme transcrição acima, com os
excertos que apresentamos em seguida:

 

Conforme se infere do depoimento da testemunha Rodrigo Silva Gomes, Diretor
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do Núcleo Judiciário (3582087), o servidor Aroldo José Costa dos Santos frequentemente descumpre
mandados,  sendo  que  "Nos  últimos  quatro  anos,  foram  necessárias  aproximadamente  oito
redistribuição de mandados que estavam em poder do investigado Aroldo)e que tal fato acarreta, além
dos prejuízos processuais, problemas administrativos como a realização de nova triagem, paralisação
da distribuição ordinária dos mandados e notadamente problemas interpessoais envolvendo os oficiais
de justiça e supervisor da CEMAN no tocante a indenização de transporte e o aumento da demanda de
trabalho para os outros oficiais de justiça".

Afirma ainda a testemunha que a conduta do servidor é uma exceção na Central de
Mandados. Pesa-lhe, ainda, o fato de que ele não justifica a razão pela qual atrasou no cumprimento das
diligências,  sendo  que  "A  exceção  do  investigado,  os  oficiais  de  justiça  atendem  a  notificação
devolvendo  os  mandados  cumpridos  ou  justificando  os  não  cumpridos,  o  que  não  ocorre  com o
investigado  Aroldo”,  o  que  gera  insatisfação  e  estresse  desnecessário  no  ambiente  do  trabalho,
demonstrando um certo descaso com os seus deveres funcionais, mas também com os colegas, com
seus superiores, com os jurisdicionados, não sendo nada razoável se admitir que um mandado demore
meses  para  ser  cumprido,  sem  a  ocorrência  de  uma  justificativa.  Tampouco,  nada  razoável  é
sobrecarregar o trabalho dos outros oficiais  de justiça lotados na Sede desta Seção Judiciária  com
frequentes  redistribuições  de  mandados  não cumpridos  pelo  servidor,  sobrecarregando aqueles  que
cumprem bem suas tarefas, laborando numa atividade de campo.

A  testemunha  Cátia  Helena  Marques  do  Nascimento  (3590129),  Oficiala  de
Justiça  Avaliadora  Federal,  lotada  na  Central  de  Mandados.  Ela  também  informa  o  caráter
reiterado  da  conduta  do  servidor,  sendo  que  "é  recorrente  a  redistribuição  de  mandados  não
cumpridos pelo investigado Aroldo". Confirma, também, o clima de descontentamento na Central de
Mandados, ao mencionar "Que em razão dessa redistribuição de mandados há insatisfação por parte
dos demais oficias de justiça".

Como lemos, esta testemunha ratifica o que foi asseverado pela oitiva anterior quanto
à reiteração da conduta do servidor e ao clima de descontentamento na Central de Mandados em função
da negligência do servidor em cumprir bem suas tarefas. Alegando ainda que, no intuito de amenizar a
situação já recorrente do indiciado, este não concorria ao sorteio de zona dos mandados distribuídos já
prevendo  que  os  mandados  distribuídos  ao  referido  oficial  não  seriam  cumpridos.  Neste  passo,
constata-se o problema recorrente que é para a Central de Mandados a conduta do precitado servidor.

A  testemunha  Júlia  Toshiko  Nagashima  (3591380),  Oficiala  de  Justiça
Avaliadora  Federal,  lotada  na  Central  de  Mandados,  esta  reafirma  que  o  servidor  Aroldo  é
contumaz na prática de atraso no cumprimento de mandados, "Que até o ano de 2015 a depoente
e demais oficias de justiça recebiam mandados redistribuídos em razão do não cumprimento pelo
investigado Aroldo", que a conduta do servidor causa muito desconforto à Central de Mandados
"há “sentimento de injustiça” por parte dos oficias de justiça quando da redistribuição dos mandados
e notadamente pelo fato ter que se deslocar para outras zonas o que demandam tempo e compromete o
valor  recebido a titulo  de indenização de  transporte  que se  torna insuficiente  para arcar  com as
despesas  adicionais  decorrentes  dos  “novos”  mandados",  o  prejuízo  causado  pela  conduta  do
servidor,  sendo  que  "o  investigado  passou  a  não  concorrer  aos  sorteios  de  zonas  geográficas
permanecendo  na  zona n.  6,  região  de  da  residência  do  investigado Aroldo.  E,  assim,  minimizar
os transtornos da redistribuição de mandados, que a época ocorria considerando a quantidade de
mandados pendentes com o investigado Aroldo e a quantidade de oficias disponíveis, bem como a
melhor data para redistribuição dos mandados".

Conforme  esta  testemunha,  as  redistribuições  dos  mandados  atrasados  /ou  não
cumpridos pelo servidor indiciado, causam transtornos e dificuldades na prestação jurisdicional, haja
vista que há certa seletividade por parte do servidor Aroldo José Costa dos Santos, que só cumpre
determinados tipos de mandados, "os mandados do tipo “plantão, urgente e audiências e leiloes” são
devidamente cumpridos pelo investigado Aroldo). Neste passo, os mandados tidos como mais difíceis
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de serem cumpridos, restam redistribuídos para os demais oficiais de justiça, que já são escassos na
seção Judiciária (Os mandados redistribuídos, via de regra, são os mandados que envolvem execução
cível, fiscal e previdenciário. Que pela experiência de quase trinta anos de serviço como oficial de
justiça pode afirmar, que os mandados de execução demandam mais tempo para seu cumprimento".
Neste sentido, a atitude do servidor caminha em rumo contrário àquele constante do seu respectivo
termo de nomeação, porquanto, tendo sido chamado a ingressar nas fileiras dos oficiais de justiça da
Seção Judiciária do Pará para repartir com eles equitativamente as tarefas da Central de Mandados, o
servidor ora em processo passa de um polo a outro, deixando de auxiliar na condução desse prestimoso
trabalho para atrapalhar todo o trabalho do grupo.

Assim, as testemunhas são unânimes quanto à conduta devidamente tipificada pela
Comissão. Essa conduta desidiosa do servidor causa prejuízo à prestação jurisdicional, atentando contra
os princípios da duração razoável do processo, eficiência e moralidade.

Além da denúncia inaugural deste Processo Administrativo (Ofícios nº 375/2016 -
SEPOD/2ª Vara (2556015) e n° 465/2016-SEXEC2ª Vara (2528571), que se torna prova à medida em
que amadurece o trabalho da Instrução e não se apresenta contraprova, figuram também como provas
da conduta infracional do servidor: a) sua ficha funcional, e b) laudos periciais expedidos por junta
médica. Analisemos.

Quanto  à  Ficha  Funcional  (4220350)  do  servidor  como  vimos,  ele  sofreu  três
processos disciplinares que resultaram nas seguintes penalidades de suspensão: a) 1996: 10 (dez) dias;
b) 2006: 30 (trinta) dias; c) 2013: 90 (noventa) dias. Ressalte-se que todas essas penas disciplinares
tiveram o mesmo objeto: atraso injustificado no cumprimento de mandados.

Desde logo, fique assentado que, não obstante a instrução haja carreado aos autos
estes  três  registros,  para  fins  de  reincidência,  dosimetria  e  qualquer  outro  fim  destes  autos,  só  a
utilizamos aqui  o que foi  apurado em 2013,  por  força do mandamento do art.  131,  caput,  da  Lei
8.112/90. Por esta razão, havemos de considerar nesta decisão apenas a pena disciplinar que o servidor
sofreu no ano de 2013.

Nesse ano de 2013,  como já  demonstra  a  Ficha,  o  servidor  foi  punido com uma
suspensão  de  90  (noventa)  dias.  Naquela  ocasião,  não  obstante  a  indiciação  tenha  concluído  pela
prática de conduta desidiosa, sujeita à pena de demissão, a Diretoria do Foro à época, tendo em vista a
ausência de reincidência (os dois processos anteriores ocorrem a mais de estavam intercalados por um
período  de  dez  anos),  resolveu  aplicar  a  pena  máxima  reservada  à  esfera  desta  Diretoria,  pela
inteligência do art. 130, caput da Lei 8.112/90, como dissemos: 90 (noventa) dias de suspensão.

Quanto  ao  laudo  pericial  (3558159),  documento  que  aparentemente  provaria  a
inocência do servidor, referido laudo consubstancia prova contra o acusado, como veremos adiante
quando analisarmos a defesa escrita e o relatório da Comissão.

Em resumo,  como veremos  de  modo completo  quando analisarmos  o  documento
(4220350),  os  autos  estão  devidamente  instruídos  com provas  documentais  contra  o  servidor.  Sua
conduta  averiguada  na  exordial  deste  Processo  Disciplinar  é  apenas  uma  amostragem  de  um
comportamento indesejável ao Serviço Público ao longo da investidura do servidor, porquanto, tendo
entrado  em  exercício  em  09/JAN/1989,  já  no  ano  de  1996  recebera  a  primeira  pena  disciplinar
(suspensão) pela ocorrência dos mesmos fatos ora em comento, quais sejam: atraso no cumprimento de
mandados. Agora, decorridos vinte anos, persiste a mesma conduta, o que de modo algum entendemos
deva ser tolerado.

Convicta da tipicidade da conduta do servidor, a Comissão promoveu devidamente
sua indiciação. Assim lemos no respectivo Termo (3705365):

(...)
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Os membros da Comissão Processante, pelo juízo de mera convicção preliminar, que possui natureza
evidentemente precária, chegaram à conclusão de que o Acusado supraidentificado pode ter violado
as normas legais e infralegais a seguir declinadas:

 

- Normas da Lei nº 8.112/1990:

 

“Art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

 

Art. 117. Ao servidor é proibido:

(...)

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

XV - proceder de forma desidiosa;

 

- Regras do Regulamento Geral das Centrais de Mandados:

 

“Art. 35. Incumbe ao oficial de justiça Avaliador Federal, assim como aos servidores nomeados ad hoc
na forma deste regulamento:

(...)

IV – devolver à Ceman os mandados devidamente cumpridos, no prazo legal;

 

Art. 36. Os oficiais de justiça serão responsabilizados civil, penal e administrativamente:

I – quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir, dentro do prazo, os atos impostos pela lei ou
aqueles atribuídos pelo juiz que expediu o mandado, ou ainda pelo juiz coordenador ou pelo diretor do
Núcleo Judiciário ou da área correlata;

 

Art. 49. São deveres dos oficiais de justiça, além dos previstos em lei:

(...)

VI – apresentar justificativa quanto ao atraso no cumprimento de mandados pendentes cujos prazos
para devolução já se tenham esgotado;

(...)

VIII – zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções;

IX – obedecer aos prazos processuais;

 

Art. 50. Aos oficiais de justiça é proibido:

I – retardar o cumprimento de mandados;”

 

Assim sendo, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão pela violação dos dispositivos citados acima,
exceto o inciso XV, do Art. 117, da Lei nº 8.112/1990, que lhe poderá custar a imposição da pena de
demissão ou, ainda, pela possibilidade da penalidade de demissão por já ter sido aplicada ao Acusado
pena 90 (noventa) dias de suspensão, através PORTARIA N. 210, no período de 08/07 a 05/10/2013,
conforme consta em seus assentamentos funcionais, sendo o mesmo, portanto, reincidente pelo fato de
entregar mandados fora do prazo limite estabelecido por Lei.

E nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo, às 14:30 horas do dia 09/03/2017, lavrado
pela supracitada Comissão que, após lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelos membros
da referida Comissão presentes à reunião.

(...)

 

É  assim  que  o  Termo  de  Indiciação  consubstancia  a  conduta  do  servidor.
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Compulsando a Instrução, a Comissão compreendeu a possibilidade de o servidor estar  incurso no
artigo 117, XV, da Lei 8.112/90, alegando que o servidor procedeu de forma desidiosa, estando sujeito
à penalidade de demissão, de acordo com o disposto no artigo 127, III, da lei suprarreferida.

Conforme já pontuamos, em termos de procedimentos administrativos que resultaram
em punição disciplinar, essa desídia do servidor Aroldo José Costa Santos remonta a 1996, conforme já
temos lido em sua Ficha Funcional, quando foi punido com dez dias de suspensão. Conforme a Ficha, o
servidor  tem  registrado  as  seguintes  penalidades:  a)  10  dias  de  suspensão  (1996);  b)  30  dias  de
suspensão (2006); c) noventa dias de suspensão (2013). Bem verdade que os dois primeiros registros já
não  podem  ser  empregados  nestes  autos  para  os  fins  da  individualização  e  dosimetria  da  pena
constantes do art.  128 da Lei 8.112/90, porquanto de nenhum valor após o decurso de cinco anos
(art.131 da Lei), sem ocorrência de reincidência. Para esses fins, como já afirmamos e ainda veremos
adiante, somente o registro de 2013 pode influenciar na dosimetria deste julgamento.

A desídia é a causa do atraso de cumprimento dos Mandados 383462 e 383454. Isto
concluímos à míngua de qualquer fato trazido aos autos pelo servidor Aroldo que pudesse justificar a
conduta denunciada nestes autos.

Segundo  a  doutrina  de  Robertônio  Pessoa  (in  Curso  de  Direito  Administrativo
Moderno. Brasília: Consulex, 2000. p. 359, citado por Antonio Carlos Alencar Carvalho em Manual do
Processo  Administrativo  Disciplinar  e  Sindicância,  Editora  Forum,  2011),  "em  face  do  dever  de
eficiência, o servidor deve desempenhar sua atribuições funcionais com o máximo de proveito para a
Administração e a sociedade, esta por ser quem financia, em última instância, os gastos públicos, de
tal  efeito  que  'o  servidor  não  pode deitar-se  sobre  os  louros  da aprovação em concurso  que  lhe
permitiu o ingresso na Administração. Pelo contrário, deve evoluir e progredir de forma ininterrupta,
num processo de educação e reeducação, formação e reciclagem contínua'".

De acordo com Antonio  Carlos  Alencar  Carvalho,  a  preleção de  Edmir  Netto  de
Araújo é no sentido de que, em termos de desídia, esta é a falta que:

"se  caracteriza  pelo  cometimento  reiterado  de  pequenas  irregularidades,
indisciplinas, insubordinações, assumindo um sem-número de formas, violando os deveres de lealdade,
diligência,  zelo,  pontualidade  e  outros,  denotando  o  desinteresse  do  indivíduo  em  relação  à
Administração, ao serviço, aos colegas de trabalho, ao interesse público. Citando textualmente Edmir,
Antônio Carlos Alencar Carvalho afirma que "o que gera a desídia é a repetição, a insistência dos
erros do servidor, mesmo advertido, multado, suspenso.". Grifado.

Retomando  o  próprio  texto,  Antonio  Carlos  Alencar  Carvalho  afirma  que  aquele
administrativista ensina que "o proceder de forma desidiosa relaciona-se à múltipla incursão em várias
transgressões  funcionais,  como  quebra  de  assiduidade,  pontualidade,  lealdade  às  instituições,
diligência, zelo, perturbação do ambiente de trabalho, ausências injustificadas, entre outras.".

É exatamente  esta  a  conduta  do servidor  e  as  repercussões  que  promove no
âmbito desta Seção Judiciária.

Segundo essa doutrina abalizada, o conceito de desídia alcança não somente o aspecto
objetivo do que o servidor deixa a desejar no seu trabalho. Porém, sendo um conceito de significado
moral, a desídia tem a ver com o animus do servidor quanto à realização das suas tarefas. Então, a
desídia é um conceito que se contrapõe aos princípios da moralidade administrativa e da eficiência.
Assim, desidioso é um servidor contaminado de um vício moral contrário ao trabalho, à justiça e ao
interesse público. E, justamente por ser contrário ao interesse público, a desídia haverá de sucumbir
perante o princípio da supremacia do interesse público, afastando todo servidor que labore contra a
máquina administrativa do Estado, aplicando-lhe a pena máxima da Lei, a sua exclusão dos quadros do
Serviço Público.

Muito embora a Comissão haja procedido de modo diligente quanto aos direitos do
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servidor, em tudo lhe franqueando vistas dos autos, em tudo o intimando de todos os atos processuais,
como vimos, não houve por parte do servidor processado maior interesse em promover sua defesa,
porquanto,  em toda a Instrução,  suas manifestações a fim de defender-se são sempre ínfimas,
resguardando-se ao direito de permanecer em silêncio, e em sua defesa escrita limitando-se a
responder a algumas das perguntas formuladas pela Comissão Processante.

Como vimos, ao Interrogatório (3697057) o servidor compareceu desacompanhado de
advogado, respondendo apenas a algumas das perguntas formuladas pela Comissão, apenas referindo
que:

 

-  "ratifica  o  teor  das  informações  prestadas  no  dia  13/10/2016  perante  a  comissão  de  sindicância
designada para apuração do objeto deste processo administrativo disciplinar

-"seu problema de saúde permanece até os dias de hoje,  tendo inclusive sido agravado por ter sido
novamente vítima de assalto à mão armada ocorrido no dia 01/02/2017

-“o indeferimento da designação de junta médica para avaliação de seu atual estado de saúde implica
prejuízo à sua defesa, motivo pelo qual insiste na realização da referida perícia

-“confirma que ocorreu a redistribuição de mandados que estavam seu poder com prazo expirado para o
cumprimento

-“não recorda com exatidão a última vez em que o supervisor da CEMAN solicitou o recolhimento dos
referidos mandados para nova distribuição, mas pode afirmar que isso não ocorreu neste ano."

 

É  assim  que,  numa  fase  importante  da  instrução,  quando  esta  já  colacionava  o
depoimento  das  testemunhas  e  reunia  importantes  provas  documentais,  que  o  servidor  comparece.
Porém sua conduta perante a Comissão não traz substanciais elementos para sua defesa, restando o
interrogatório como uma peça vazia, onde nem a Comissão nem esta Diretoria encontram o mínimo de
argumento para se convencer de modo contrário a todo o arcabouço da Instrução.

Citado  a  fim  de  apresentar  sua  Defesa  (3718634),  o  servidor  não  o  fez,  sendo
declarada sua revelia (3817017) e nomeado defensor dativo, a fim de defendê-lo de acusações que
ninguém melhor que ele poderia explicar, haja vista quse se encontrava em plena atividade laboral, não
estando afastado da repartição por nenhum motivo justificável impeditivo ou diminuidor para prestar
sua defesa, fosse de per se, fosse por meio de procurador constituído. Tal atitude do servidor indiciado
denota seu desinteresse em comprovar sua “inocência” decorrente de sua afirmada enfermidade mental.
Este comportamento do servidor contraria sua próprias afirmações de “inocência”.

A  defesa  do  servidor,  interposta  por  meio  de  Defensor  dativo,  dispõe,
substancialmente, que (4245589): a) O servidor indiciado sofreu um assalto à mão armada no ano de
2008, em diligência funcional.Tal incidente “marcou a vida” do servidor Aroldo José Costa dos Santos,
trazendo consequências tanto no âmbito laboral, no desempenho de sua atividade funcional,  quanto no
emocional/pisicológico  do  servidor  indiciado;  b)  O  referido  servidor  foi  submetido,  então,  a  duas
perícias, uma em 2014 (realizada no Hospital Geral de Belém – Exército Brasileiro) e outra em 2015
(realizada por junta médica oficial formada para subsidiar decisão em PAD); c) Em abas as perícias foi
constatada  a  existência  de  alguma  doença:  A  primeira  diagnosticou  “Estresse  Pós-Traumático”  –
CID-10  F43.1.  A  segunda,  “Transtorno  de  Ansiedade  não  especificado”  –  CID-10  F41.9;  d)  em
consequências de tais  diagnósticos,  é  possível  constatar  nas condutas do servidor indiciado (o não
cumprimento de suas tarefas funcionais; a recusa em responder às perguntas, em razão de não estar em
condições emocionais e psicológicas para responder) que o mesmo se encontra, de fato, enfermo; e) Em
ambas as perícias médicas também foi constatado que o servidor indiciado necessita de tratamento
médico  especializado  e  acompanhamento  psicológico;  f)  Em  decorrência  de  não  levar  a  efeito  o
tratamento médico aconselhado, os últimos meses demonstram que o quadro do servidor indiciado só
vem piorando; g) Novamente, de acordo com as perícias médicas, o quadro do servidor é passível de
agravamento,  e  já  vem sendo agravada desde o momento em que a contraiu;  h)  Que a saúde dos
servidores é de total interesse da Justiça Federal, e que, portanto, deveria agir de modo diferente quanto
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ao  indiciado,  visto  que,  até  o  presente  momento,  o  precitado  servidor  não  teve  seu  diagnóstico
aceitavelmente concluso; i) As duas perícias apresentam pontos dissonantes entre si. Em virtude de tal
fato,  nova perícia  deveria  ser  realizada,  a  fim de trazer  certeza quanto ao diagnóstico do servidor
indiciado; j) Uma perícia não pode prevalecer sobre a outra, porquanto seja mais recente. Ademais,
existe  a  favor  do  indiciado  a  máxima  do  "in  dubio,  pro  reo”;  l)  O  servidor  indiciado  tem
aproximadamente trinta anos de serviço na Seção Judiciária do Pará, tendo recebido ao longo de suas
atividade funcionais algumas congratulações (Portarias 418/2011 e 243/2012, por “Dedicação, espírito
coletivo e Empenho); m) O servidor Aroldo, conforme depoimento de algumas testemunhas destes
autos,  é  assíduo.  Tal  fato  também  é  comprovado  pelo  gozo  de  licença-prêmio  por  assiduidade
(1989/1994)  e  não possui  faltas  injustificadas;  n)  Conforme todos os  fatos  carreados nestes  autos,
poder-se-ia facilmente taxar o servidor indiciado como culpado. E, de fato, seria assim se não fosse
pela enfermidade psicológica a que este se encontra acometido; o) A Justiça Federal deveria colaborar
com o tratamento psicológico de que necessita o servidor, e assim recuperá-lo, a fim de que possa,
como antes  do  incidente  de  2008,  realizar  suas  atividades  com a  máxima  eficiência;  p)  Por  fim,
peticiona para que: 1) Seja deferido o pedido de nova perícia; 2) Este não sendo acatado, presuma-se
ser o servidor portador de enfermidade mental e que, portanto, necessita de ajuda especializada, a fim
de recuperar o servidor adoentado; 3) Se nenhum dos pedidos acima for acatado, que seja aplicada ao
servidor a penalidade de suspensão, com acompanhamento médico, via inspeção médica, haja vista
ainda tratar-se de servidor público. E, após isto, dentro da avaliação médica, seja deferida readaptação
para o servidor.

A comissão, em seguida, elaborou seu último Relatório, concluindo (4321430):

 

“ Da Conclusão

 

1. DAS NORMAS TRANSGREDIDAS, DAS PENAS E SUA DOSIMETRIA

 

Das normas transgredidas pelo Acusado no exercício de suas funções laborais INTERNAS inerentes
ao seu cargo; bem como, aos deveres funcionais inerentes aos demais servidores públicos:

 

Quanto aos fatos que foram imputados ao servidor AROLDO JOSÉ COSTA SANTOS, de não justificar o
atraso no cumprimento dos mandados judiciais que lhe são afetos; bem como, de deixar de informar aos
seus superiores hierárquicos a necessidade de tratamento médico-psicológico especializado, bem como
providenciar a devolução dos mandados a si distribuídos de forma a não causar prejuízos à prestação
jurisdicional desta Seccional esta Comissão Processante CONSTATOU que o servidor AROLDO JOSÉ
COSTA SANTOS violou o dever funcional previsto no Regulamento Geral das Centrais de Mandados da
Justiça Federal da 1ª Região, em seu artigo 49, inciso VI (apresentar justificativa quanto ao atraso no
cumprimento de mandados pendentes cujos prazos para devolução já se tenham esgotado), assim como,
violou o dever funcional previsto no art. 116 da Lei 8.112/90, incisos I (exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo) e III (observar as normas legais e regulamentares).”

Neste passo, encerra opinando pela aplicação da penalidade de suspensão de 10 (dez)
dias ao servidor Aroldo José Costa Santos.

Acerca dos pedidos formulados pelo servidor processado, a Comissão:

1. Análise da necessidade de designação de nova junta para realização de perícia médica:

A solicitação de constituição de junta médica oficial para avaliar o servidor AROLDO JOSE COSTA
SANTOS deu-se em razão de ter sido acatado relatório da sindicância que deu origem ao presente
Processo Administrativa Disciplinar.

Ao sentir desta Comissão, a perícia médica não teria o condão de negar os fatos. Os laudos periciais
juntados  nos  autos  do  processo  0022011-89.2015.4.01.8000,  notadamente  pelo  fato  de  ter  sido
considerado por  esta Comissão Processante o laudo mais benéfico no tocante à  análise do atraso do
cumprimento dos mandados objeto da presente apuração, conforme item a seguir.

O  Acusado  alega  que  o  atraso  no  cumprimento  dos  mandados  objeto  da  presente  apuração  seria
decorrente de um assalto ocorrido no ano de 2008 acometendo o servidor ao transtorno de ansiedade.
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Circunstancias  essas  perfeitamente  esclarecidas  pelos  quesitos  formulados  nos  autos  deste  PAD  e
respondidos em sua totalidade com as provas emprestadas (laudos periciais do Exército Brasileiro e da
Junta designada pela SJPA).

A ausência de nova perícia não constituiu empecilho para o prosseguimento dos trabalhos designados pela
PORTARIA SJ DIREF 546.

Desse modo, REJEITAMOS o pedido de realização de nova perícia.

 

2. Análise das infrações dos deveres funcionais cometidas pelo servidor AROLDO, em relação as
suas atividades externas, como oficial de justiça avaliador federal:

Não resta dúvida quanto à materialidade dos fatos. Inclusive ratificado pelos depoimentos e interrogatório
do Acusado onde resta demonstrado de forma cabal que os dois mandados, objeto de apuração, foram
efetivamente cumpridos com atraso excessivo.

Por  outro  lado,  ACOLHEMOS  as  conclusões  a  que  chegaram as  Juntas  Médicas,  através  dos  seus
respectivos laudos, no sentido tão somente de justificar o cumprimento dos mandados fora do atraso.  A
Presente Comissão reconhece parcial conflito entre os dois laudos médicos apresentados nos autos, em
relação aos diagnósticos encontrados pelas referidas juntas médicas. Contudo, não há necessidade de uma
terceira  perícia  médica  para  esclarecimento  dos  fatos  apurados  nos  autos  deste  procedimento
administrativo visto que há de ser aplicado o que mais beneficia o Acusado, pois o 2º Laudo não pode
prevalecer sobre o primeiro, conforme remansosa jurisprudência e majoritária doutrina.

Portanto, também dos laudos médicos juntados nos autos do presente PAD, analisados conjuntamente,
CONCLUÍMOS que o Acusado infringiu deveres e proibições funcionais, e descumpriu atribuições e
responsabilidades do seu cargo, referentes a suas atividades laborais externas como oficial de justiça,
PORÉM, diante do acolhimento do laudo mais favorável ao Acusado, ausente a sua culpabilidade.

 

3. Análise das infrações dos deveres funcionais cometidas pelo servidor AROLDO, em relação as
suas  atividades  internas,  tanto como oficial  de  justiça  avaliador federal,  quanto como servidor
público federal regido pela Lei nº 8.112/1990.

As justificativas apresentadas não afastam o fato de que o Acusado deixou de justificar,  de maneira
plausível  e  razoável,  ao  Juiz  Federal  do  respectivo  processo,  e/ou  ao  Juiz  Federal  Coordenador  da
CEMAN/PA,  e/ou  ao  Diretor  do  Núcleo  Judiciário  da  SJ/PA,  e/ou  ao  Supervisor  da  CEMAN/PA,
conforme prescreve o inciso VI, do Art. 49, do RGCM, ao tempo em que se esgotou o respectivo
prazo de devolução de tais mandados.

Além disso, o Acusado não demonstrou através de prontuário médico ou requerimento administrativo  ter
procurado ajuda médico-psicológica especializada, oficial ou particular, mesmo alegando tais limitações
desde 2008 até o presente momento.

Portanto, do conjunto probatório e documentais colacionadas ao presente procedimento administrativo,
excetuando-se  os  laudos  médicos,  CONCLUÍMOS,  neste  ponto,  que  o  Acusado infringiu  deveres  e
proibições  funcionais,  e  descumpriu  atribuições  e  responsabilidades  do  seu  cargo,  referentes  a  suas
atividades laborais internas como oficial de justiça ou a qualquer servidor público.

Ante  o  exposto,  REJEITAMOS  as  justificativas  do  Acusado  alegadas  em  seu  interrogatório,
notadamente por que não é crível aceitar que o Acusado justifique os atrasos dos mandados objeto da
presente  apuração,  mesmo  estando  respondendo  a  outros  procedimentos  administrativos  por  fatos
semelhantes. 

Portanto,  CONCLUÍMOS,  neste  ponto,  que  o  Acusado  infringiu  deveres  e  proibições  funcionais,  e
descumpriu atribuições e responsabilidades do seu cargo, referentes aos deveres e responsabilidade afetas
a qualquer servidor público.

 

4. Da análise do pedido de readaptação do servidor AROLDO:

A  questão  da  readaptação  suscitada  pelo  Acusado  na  defesa  escrita  apresentada  perante  Comissão
Processante está prevista no caput e parágrafos do Art. 24 da Lei 8.112/1990. Entendemos que referida
análise orbita fora do alcance da portaria instauradora do presente procedimento disciplinar.  Portanto,
opinamos que seja apreciada e/ou por meio de procedimento autônomo e devidamente instaurado pelo
setor competente para esse fim.

 

5. Da análise do pedido de encaminhamento do servidor AROLDO para acompanhamento médico:

A questão de submeter o Acusado a um tratamento médico-psicológico especializado é entendimento
unânime entre os médicos componentes de ambas as juntas médicas constituídas no bojo do presente
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PAD.

Não  se  pode  refutar  a  necessidade  do  Acusado  ser  submetido  a  um  tratamento  médico-psicológico
especializado, até porque toda a celeuma em torno dos atrasos no cumprimento dos prazos pelo Acusado
passa pelo fato de o mesmo estar ou não estar acometido de alguma “doença” que o incapacitaria para o
exercício de suas funções laborais como oficial de justiça.

Ante o exposto, ACOLHEMOS o pedido de encaminhamento do Acusado para tratamento psiquiátrico e
psicológico, sem, contudo, ser afastado de suas atividades laborais.

 

6. Do cancelamento dos registros de penalidades

Opina  pelo  cancelamento  do  registro  nos  termos  do  artigo  131,  da  Lei  8.112/90.  É  importante
esclarecer que este cancelamento é efetuado apenas com o fim jurídico de vedar a consideração daquele
fato  para  qualquer  efeito,  notadamente  como  antecedentes  funcionais,  sendo  formalizado  pelo  setor
competente  através  de  declaração  nos  assentamentos  funcionais  e  não  com  a  eliminação  física  dos
referidos registros de penalidades,  conforme entendimento adotado pela Controladoria Geral da União
–CGU  (http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/cancelamento-
dos-registros-das-penalidades).”.

 

Analisando os autos, observa-se que a defesa do servidor, bem como o parecer da
Comissão pautaram-se, sobretudo, nos laudos periciais referentes à saúde mental do servidor indiciado.
Sobre as perícias realizadas, tais laudos não são capazes de afastar a desídia, bem como a culpa do
servidor ora processado. Ademais, sobre sua defesa, ainda que àquela época o último laudo lhe fosse
favorável,  não há qualquer  documento  médico idôneo e  contemporâneo aos  fatos  que ora  lhe  são
imputados, aptos a ensejar ao menos indício de que estivesse incapacitado para o trabalho na época dos
fatos em questão.

Outrossim, o servidor ainda que estivesse incapacitado - que se se admite apenas para
efeito de argumentação - não requereu afastamento médico no período, conforme as normas em vigor
na Justiça Federal, e, aliás,  não há prova de que não tivesse capacidade de entendimento acerca do
caráter ilícito disciplinar ou a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento, ou não
tivesse capacidade para a prática dos atos da vida civil no período dos fatos.

O fato de o servidor ter sido encaminhado à junta médica, a fim de colaborar no
conjunto probatório de outro Procedimento Administrativo Disciplinar, demonstra o tratamento que o
Estado deve ter para com os seus servidores em situações sob este tipo de exame disciplinar.

Dessa feita, a alegação do servidor de que sofre "problemas psicológicos", os quais
são a causa de não cumprir diligentemente os mandados que lhe são distribuídos, eis uma afirmação
sem fundamento ou lastro probatório idôneo, conforme a instrução destes autos.

Conforme lemos no Laudo Pericial (3558159), o servidor relatou à junta médica que
sofreu "assalto com arma de fogo durante exercício da atividade laboral" no ano de 2008, tendo o
assaltante permanecido "durante todo tempo com o 'revólver na sua testa'". Primeiro, temos que se
trata  de  uma tese  demais  extemporânea  à  instrução  destes  autos,  sendo difícil  estabelecer  alguma
correlação entre aquele fato pretérito de 2008 e a conduta atual do servidor em não cumprir bem seus
deveres. Entre a data do evento reportado pelo servidor e hoje temos seguramente 8 (oito) anos de
decurso, o que é um tempo demais longo para se entender que o servidor, desde aquela data, vem
sofrendo de enfermidades oriundas de um assalto acontecido durante o seu trabalho. Comprova-se isso
pela  situação  do  servidor  em  sua  Ficha  Funcional  (4220350),  onde,  durante  todo  o  exercício  do
servidor,  desde  1989,  constam apenas  03  (três)  licenças  para  tratamento  da  própria  saúde.  Não  é
razoável admitir-se que o servidor não seja hígido. Não é razoável admitir que, em tendo a dificuldade
psicológica que afirma ter, não haja procurado o devido tratamento, haja vista a rede credenciada de
profissionais na área médica e da psicologia disponível aos servidores da Seção Judiciária.

Como já assinalado, não há documento médico idôneo e contemporâneo aos fatos que
lhe são imputados aptos a ensejar ao menos indício de que estivesse incapacitado para o trabalho na
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época dos fatos em questão,  como também não requereu afastamento médico nesse período e não
comprovou que tivesse capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito disciplinar ou a capacidade
de se determinar de acordo com esse entendimento, ou não tivesse capacidade para a prática dos atos da
vida civil no período dos fatos. Muito, pelo contrário, há laudo médico mais recente (2015), como se
verá logo abaixo, atestando a capacidade laboral do servidor.

Veja que, tendo o evento do suposto assalto acontecido em 2008, bem antes desse
tempo, ainda em 1996, o servidor já era punido por motivo semelhante. Portanto, além do exagerado
intervalo de tempo em comento, fica desfeita toda tentativa de se estabelecer um nexo causal entre
aquele  hipotético  e  antigo  evento  de  2008  e  a  conduta  reiterada  do  servidor,  já  punida
administrativamente com suspensão ainda nos pretéritos anos de 1996 e 2006.

Ademais, acerca do laudo médico feito pelo Exército (3558159) que consta dos autos,
insta observar que o servidor não foi absolvido no processo a que se refere tal laudo. Nesse Processo
Administrativo  Disciplinar  (autos  PA  152/2014,  Processo  SEI  0022011-89.2015.4.01.8000),  muito
embora o relatório da Comissão tenha sido pelo arquivamento, a autoridade superior rejeitou o relatório
da  Comissão  e  constituiu  novo grupo para  prosseguir  nos  trabalhos,  que  providenciou  nova  junta
médica a que o servidor foi submetido.

Aliás,  houve  um  segundo  laudo  pericial,  mais  recente  (2015)  (3558183),  cuja
conclusão  é  diametralmente  oposta  à  opinião  da  primeira  junta  médica.  É  suficiente  informar  os
seguintes trechos do segundo laudo médico elaborado em 24/02/2015 e que consta da Parte 13 (doc.
1278218) Processo SEI 0022011-89.2015.4.01.8000:

(...)

6- O periciando está incapacitado para sua atividade laborativa atual?
Resposta: Não.

(...)

17- Ao tempo dos fatos, o periciando era capaz de se determinar segundo as expectativas de sua atividade
laboral habitual?
Resposta: Sim
18- Ao tempo dos fatos, o quadro de saúde do periciando indicaria pleno domínio de suas faculdades
físicas, mentais e psicológicas?
Resposta: Sim
19-  Excetuando-se  os  deveres  funcionais  quanto  às  atividades  laborativas  externas  realizadas  pelo
periciançio, o quadro de saúde apresentado, ao tempo dos fatos, impediria o mesmo de cumprir com
seus deveres e proibições funcionais internos, elencados nos artigos
116 e 117 da Lei no. 8.112/ 1990?
Resposta: Não.

20- A “doença” diagnosticada pode progredir/agravar para outra “doença” mais grave que a atual, qual a
CID respectiva, e qual o período máximo para manifestação dos sintomas dessa nova doença”, segundo os
critérios técnicos referentes à CID indicada? Especificar, de forma clara, tais critérios?
Resposta: A patologia pode progredir em gravidade com intensificação do quadro psicopatológico se não
houver tratamento adequado, bem como pode evoluir para uma comorbidade, ou seja, um outro transtorno
mental  subjacente,  como  episódio  depressivo.  Não  há  obrigatoriedade  do  surgimento  de  uma
comorbidade, tampouco é possível estimar um período máximo para seu hipotético aparecimento.

(...)

 

Outrossim, o servidor ainda que estivesse incapacitado - que se se admite apenas para
efeito de argumentação - não requereu afastamento médico no período, conforme as normas em vigor
na Justiça Federal, e, aliás,  não há prova de que não tivesse capacidade de entendimento acerca do
caráter ilícito disciplinar ou a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento, ou não
tivesse capacidade para a prática dos atos da vida civil no período dos fatos.

Por estas razões, esta autoridade está convencida da culpa do servidor.

Ademais, não caberia readaptação de um servidor que em nenhum momento, desde
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seu incidente em 2008, demonstra proatividade em procurar melhoria de seu estado de saúde. Pelo
contrário, conforme depoimento de testemunhas arroladas nestes autos, demonstra-se que o servidor em
nenhum momento se justifica de seus atrasos, por outro lado é seletivo no cumprimento de determinado
mandados que não imprimem tanta dificuldade em sua realização. Desta feita, que garantia há para a
Administração de que o referido servidor quer ser readaptado? Ou que este, após a licença médica,
voltará a exercer suas atividades com a eficiência que seu mister requer, se desde o ano de 1996 (antes
do  assalto  à  mão  armada)  o  referido  servidor  já  apresenta  desídia  na  realização  de  suas  tarefas
rotineiras?

Desta feita, os pedidos da defesa são contrariados pelo comportamento do próprio
servidor processado, não merecendo ser acatados.

Pela conduta apurada nestes autos, o servidor Aroldo José Costa Santos está passível
da penalidade de demissão, conforme dispõe o artigo 117, XV, c/c 127, III e 132, XIII da Lei 8.112/90.
O dever de aplicar a pena máxima ao servidor decorre, como bem provado nos autos, de sua reiterada
conduta em agir negligentemente em sua importante função de Oficial de Justiça, o que tem acontecido
praticamente  desde  que  entrou  em  exercício  nesta  Seção  Judiciária  em  09/JAN/1989,  tendo  sido
apenado mais recente no ano de 2013 com 90 (noventa) dias de suspensão.

Aliás,  acrescente-se,  antes  de  prosseguirmos  falando  da  pena  e  sua  dosimetria,
convém referir que, além dos processos acima, onde o servidor foi condenado - e, naturalmente, deste
em decisão  -,  tramita  no  Egrégio  TRF da  1ª  Região,  aguardando pauta  de  julgamento,  o  PA SEI
0022011-89.2015.4.01.8000  supramencionado,  que  julga  a  aplicação  da  penalidade  de  demissão
recomendada pelo anterior titular da Diretoria do Foro desta Seção Judiciária. De igual modo, temos o
PA SEI 0007002-23.2016.4.01.8010, em tramitação final no mesmo Egrégio TRF da 1ª Região, com
idêntico pedido de penalidade de demissão, desta feita, recomendado por esta atual Diretoria do Foro.

Convém  referir,  também,  que  tramitam  nesta  Seção  o  PA  SEI  
0001248-66.2017.4.01.8010 - sindicância convertida em PAD, em fase de julgamento nesta Diretoria,
bem como, pelos mesmos motivos, encontram-se pendentes de apuração contra o servidor os processos
abaixo relacionados:

0005766-36.2016.4.01.8010

0005311-71.2016.4.01.8010

0006240-07.2016.4.01.8010

0001581-52.2016.4.01.8010

0000539-31.2017.4.01.8010

0001026-98.2017.4.01.8010

 

É assim que,  para esta autoridade administrativa,  não existe outra disciplina
legítima, moral e jurídica a ser aplicada ao servidor Aroldo José Costa Santos que não seja a
demissão.

Para aplicar esta sanção, necessário o exame do artigo 128, caput, da Lei 8.112/90, in
verbis:

 

  "Art. 128.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida,  os  danos  que  dela  provierem  para  o  serviço  público,  as  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes e os antecedentes funcionais."

 

Primando pelo direito constitucional da individualização da pena, o artigo acima é um
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ponto áureo na Lei 8.112/90 no momento de a autoridade administrativa aplicar a pena, saindo esta do
campo abstrato e frio da previsão legal (art. 127, III) para amoldar-se à verdade dos fatos apurados em
processo e à luz da Ficha Funcional do servidor. Examimemos, in casu, os elementos deste artigo.

Os  autos  demonstram  que  a  natureza  da  infração  é  administrativa,  sendo  que  a
negligência  do servidor  público,  ao  deixar  de  cumprir  com presteza o  mandado que  lhe  têm sido
distribuído, como demonstrado injustificadamente e reiteradamente, equivale gerar obstáculo a própria
prestação jurisdicional e  a banalizar a importância da Justiça Federal e, via de consequência, o Poder
Judiciário.  É  assim  que  concluímos  que  este  critério  legal  (a  natureza  da  infração)  concorre
desfavoravelmente ao servidor em matéria de aplicação da penalidade objetivamente tipificada.

A infração é grave. Essa gravidade decorre da sua própria natureza, como exposto
acima. Reter injustificadamente um mandado por mais de 4 (quatro) meses implica menosprezar toda a
hierarquia, implica desrespeitar prazos legais e agir na contramão de uma prestação jurisdicional célere,
como pretende o Poder Judiciário, sempre envolto em correições, mutirões e metas em âmbito nacional.
Os autos comprovam que a forçosa redistribuição de mandados não cumpridos pelos servidor paralisa a
distribuição regular na Central de Mandados durante uma semana, gerando acúmulo e desorganização
do serviço, como também prejudicando a própria prestação jurisdicional e aqueles que dela dependem.  

Os danos que provieram da conduta do servidor ao serviço público estão mensurados
nos autos. Eles estão mensurados por atraso injustificado da prestação jurisdicional a cargo do servidor;
atraso na prestação jurisdicional de todo o corpo de oficiais de justiça lotados na Central de Mandados,
haja vista que, como dito pela testemunha 3591380, a redistribuição de processos do servidor tumultua
a distribuição semanal de novos mandados por zona, estresse no ambiente de trabalho da Central de
Mandados, estresse e sobrecarga de trabalho às varas, que, além de não verem os mandados cumpridos,
ainda são obrigadas a requerer e instar a cobrança das ordens judiciais, de modo amplo, a conduta do
servidor é danosa sobremaneira à área administrativa,  obrigando esta Diretoria do Foro a instaurar
processos disciplinares a todo tempo, com demanda de escassos recursos humanos e materiais.

Outrossim,  ao  meu  sentir,  não  há  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes,  pois  as
circunstâncias em que praticou a infração são habituais da desídia.

No que tange aos antecedentes funcionais, conforme infere em sua Defesa (4245589),
vemos que este recebeu dois elogios na Justiça Federal, nos anos de 2011 e 2012. Ao que se infere, os
elogios  na  Justiça  Federal  tiveram  uma  conotação  coletiva  porque  foram  emitidos  em  função  da
participação do servidor em eventos de mutirão de audiência de conciliação e projeto de conciliação.
Ao que se infere, os elogias na Justiça Federal tiveram uma conotação coletiva porque foram emitidos
em função da participação do servidor em eventos de mutirão de audiência de conciliação e projeto de
conciliação. Por outro lado, a Ficha Funcional do acusado (4220350) aponta as três penas disciplinares
já tratadas nestes autos: a) 1996: 10 (dez) dias; b) 2006: 30 (trinta) dias; c) 2013: 90 (noventa) dias.
Dessa feita, verifica-se que o servidor tem antecedentes e é reincidente, demonstrando a história do
servidor e de como a Administração tem lhe tratado, sendo-lhe justa, aplicando a medida disciplinar
sempre gradual. Essa reincidência, para os fins deste julgamento, decorre exclusivamente da suspensão
de noventa dias que sofreu em 2013.

Logo, considerando que ao longo dos anos o servidor não reviu sua conduta, esta
Diretoria do Foro entende novamente pela aplicação da pena máxima em esfera administrativa para o
servidor, a pena de demissão.

Ante o exposto, como fulcro no artigo 168 e seu parágrafo único, da Lei 8.112/90,
ACOLHO PARCIALMENTE o Relatório apresentado pela Comissão Disciplinar, uma vez que se
encontra  de  acordo  com  o  conjunto  probatório  destes  autos  e,  nos  termos  do  parágrafo  único
supracitado, assim como nos termos do inciso XV do art.  117 c/c o inciso III do art.  127, da Lei
8.112/90, e do art. 57, I-A, v, do Provimento Coger/1ª Região/2016, entendo pela  pela aplicação
da PENALIDADE DE DEMISSÃO ao servidor Aroldo José Costa dos Santos, oficial de justiça
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lotado  nesta  Seccional,  por  ser  esta  a  única  medida  justa,  equitativa  e  condizente  com  os
princípios da moralidade e do interesse público.

Encaminham-se os presentes autos ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TRF
da 1ª Região, nos termos do no art.57, I-A, "v", do Provimento nº 129 COGER/1ª Região/2016.

Outrossim, oficie-se à Juíza Federal Coordenadora da CEMAN, para ciência da
presente decisão e dos fatos nela contidos, bem assim para providências cabíveis, especialmente
em  face  de  eventuais  outros  atrasos  no  cumprimento  de  mandados  por  parte  do  precitado
servidor, de modo a resguardar a devida prestação jurisdicional.

Registre-se. Intimem-se, especialmente ao servidor ora processado. Cumpra-se.

 

Belém, 09 de setembro de 2017.

 

Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará
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