
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ DIREF

Vêm os autos a  esta  Diretoria  do  Foro  para  o fito  de apreciar  recurso  administrativo  (4739633),
conforme disciplina o artigo 106, caput, da Lei 8.112/90.

Por meio da Portaria SJ Diref nº 313/2016, publicada em 21/07/2016, este Processo Administrativo
Disciplinar foi instaurado com  a finalidade de apurar provável infração disciplinar de servidor lotado
na  Subseção  Judiciária  de  Castanhal,  tendo  como  base  a  denúncia (Informação SJPA-CAH-
VARAÚNICA 2221122) fornecida pelo supervisor da SESAP daquela Subseção, servidor Michel do
Nascimento Bessa. Por meio da Portaria SJ Diref 369, publicada em 24/8/2016, os trabalhos foram
prorrogados por mais sessenta dias (2688184).

Segundo a denúncia - que consta do PA SEI 0002716-02.2016.4.01.8010, relacionado a estes autos - o
servidor, então supervisor dessa mesma SESAP, teria emitido "duas notas fiscais frias para que a verba
de  prestação  de  serviço  não  fosse  devolvida,  uma vez  que  tal  numerário seria  'necessário  para
aquisição de água mineral'". Tratava-se de verba de suprimento de fundos. Segue trecho:

(...)

No  dia  19  de  maio  de  2016,  o  supervisor  atual  da  SESAP/CAH,  MICHEL  DO NASCIMENTO
BESSA, comunicou-me haver indícios de irregularidades em notas de prestação de serviço atestadas em
04 e 05 de maio de 2016 pelo antigo supervisor, o servidor JORGE CLEITON PEREIRA SOARES. 

O servidor MICHEL informou que foi narrado pelo substituto da mencionada supervisão, o servidor
ANTONIO ALAN DANTAS DE MENESES, haver sido emitidas duas notas fiscais frias para que a
verba de prestação de serviço não fosse devolvida, uma vez que tal numerário seria "necessário para
aquisição de água mineral".

Diante da informação, solicitei as notas fiscais referentes à prestação de contas do suprimento de fundos
ao responsável, o servidor ADRIANO MESQUITA.

Entre as notas, localizei duas notas de prestação de serviço (14082 e 14105) emitidas por pessoa física e
atestadas pelo ex-SUPERVISOR supracitado, as quais descreviam serviços rotineiros mas que não me
recordava  haver  visto  em  execução  no  prédio  no  período  informado.  O  servidor  ADRIANO
MESQUITA informou não saber se haviam de fato sido prestados, uma vez que a responsabilidade pela
vericidade das informações seria do servidor que atesta a nota fiscal.

Questionado acerca da questão, o servidor ANTONIO ALAN confirmou que os serviços não foram
prestados e não foram pagos, estando o valor em mãos do servidor JORGE CLEITON  para "aquisição
de água mineral, em falta na subseção". Informou ainda que JORGE CLEITON  repassaria tais valores
ao novo supervisor, assim que possível. Esclareceu que "não haveria má-fé por parte do colega, uma vez
que os valores seriam utilizados para compra de água mineral para a subseção".

Diante da informação de extrema gravidade, tentei durante o dia contato com o referido servidor para
esclarecimentos,  o  qual  se  encontra  no  gozo  de  férias.  Ao  conseguir  contactar  o  servidor  JORGE
CLEITON por telefone, o mesmo confirmou que estaria em posse do dinheiro para "aquisição de água
mineral". Solicitei que o servidor devolvesse imediatamente os valores por GRU e prestasse os devidos
esclarecimentos no processo SEI pertinente ao suprimento de fundos. O mesmo anuiu com as solicitações.

Contudo,  pela  parte  da  manhã  de  hoje,  o  servidor  ANTONIO  ALAN  informou  que  JORGE
CLEITON  lhe entregou os valores em espécie ontem a noite em sua residência, uma vez que "somente
voltaria das férias no fim do mês".

Os valores foram devolvidos por GRU e a prestação de contas devidamente retificada (processo SEI
789320164018010).

(...)

Após a devida instrução dos autos,  foi  proferida decisão, pelo Diretor do Foro titular desta Seção
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Judiciária, determinando que (3042386):

(...)

Ante o exposto:

a) com fulcro nos art. 116, incs. I, II, III, IX, art. 117, inc. IX, e art. 132, IV, VIII e XIII da Le i
8.112/90, bem assim no art.57, v, do Provimento nº 129 COGER/1ª Região/2016, entendo pela aplicação
da  penalidade de  DEMISSÃO ao  servidor  Jorge  Cleiton  Pereira  Soares,  matrícula  PA  1000643,
Técnico Judiciário - Área Administrativa, lotado na Subseção Judiciária de Castanhal vinculada a esta
Seccional.

b) Dê-se ciência ao Nucre, ao Diretor da Subseção de Castanhal e a Secad, para registro e eventuais
providências.

c)  Inclusive,  encaminhe-se  à  Secad  e  ao  Nucoi,  para  análise,  fiscalização  e  providências  legais
cabíveis  no  tocante  à  efetiva  regularização  dos  procedimentos  de  controle  em  face  das
irregularidades  cometidas  pelo  referido  servidor,  bem  assim  quanto  a  correção  e  higidez  dos
procedimentos  adotados  na  Subseção  Judiciária  de  Castanhal,  especialmente  em  face  do  seu
Interrogatório (2966899).

d)  Por  oportuno,  considerando  que os  autos  informam que  os  fatos  apurados  não  foram realizados
isoladamente  pelo  servidor  ora  apenado,  porém,  com possível  participação  de  mais  dois  servidores
ouvidos na instrução, Adriano dos Santos Mesquita e Antônio Alan Dantas de Meneses, havendo,
inclusive, confissão da participação deles,

DETERMINO :

d.1)  Abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta funcional dos servidores
cujos depoimentos constam a seguir, a saber, pela ordem, o Suprido e o Substituto da SESAP da Subseção
de Castanhal à época dos fatos (2957042, 2957126), nos termos do art. 143, caput, da Lei 8.112/90;

d.2) Expedição do ato competente;

d.3) Expedição de ofício à Corregedoria do TRF1, comunicando a abertura deste Processo Administrativo
Disciplinar.

f) Oficie-se ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, encaminhando-se cópia da presente decisão
e dos autos, para efeito de instrução do Inquérito  Policial instaurado, para a análise e investigação acerca
da participação de outros servidores e terceiros prestadores de serviço à Administração/Justiça Federal
(estes no tocante à emissão de notas fiscais falsas), assim como para outros efeitos da Lei nº 8.429/92.

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

h) Dê-se ciência ao servidor Jorge Cleiton Pereira Soares, matrícula PA 1000643.

Cumpra-se.

 

Em consequência da decisão condenatória,  determinando sua demissão,  o servidor  processado,  Sr.
Jorge Cleiton Pereira soares,  peticionou pela reconsideração de tal  sentença, conforme insertos do
Documento 3250057:

(...)

(...) que de modo indevido foi incurso no artigo 11 da Lei 8.429/92, porquanto não teria praticado ato de
improbidade,  mas,  pelo contrário,  a  conduta do servidor teria sido praticada "em face da lealdade e
manutenção organizacional da vara onde trabalha".

Referindo-se  aos  supostos  serviços  que  serviram  como  fato  gerador  das  notas  fiscais  dolosamente
providenciadas, que, quanto "aos serviços levantados, estes necessitavam ser realizados, razão pela qual
ocorreu o "atesto" das notas fiscais dos prestadores de serviço".

Socorre-se o recorrente do princípio penal da insignificância ou bagatela, para pedir que a conduta ora em
recurso  seja  mitigada,  a  fim  de  aplicar  referido  princípio  ao  servidor  e,  assim,  livrá-lo  da  pena
encaminhada por esta Diretoria do Foro à autoridade competente para a aplicação da sanção aplicada.

Propugna o presente recurso pela ausência de tipicidade da conduta do servidor suficiente para aplicação
da penalidade endereçada ao Egrégio TRF da Primeira Região. A falta de tipicidade seria quanto ao artigo
132, IV, da Lei 8.112/90. Invoca, também, o princípio do in dubio pro reo, no sentido de a Administração,
à míngua de prova suficiente para aplicar a disciplina máxima da Lei, decidir no sentido de livrar o
servidor recorrente.
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Por esses fundamentos, o pedido é pela modificação total da decisão 3042386, com "anulação integral da
decisão singular proferida”.

(...)

Em seguida, em competente decisão desta Diretoria do Foro, foi mantida a condenação contestada e os
autos foram encaminhados à instância superior (3250057):

(...)

III - Decisão.

Cabe, inicialmente, ressaltar que embora no presente "recurso" seja solicitada retratação ou, caso assim
não se  entenda,  encaminhamento  para  a  instância  superior,  recurso  propriamente  dito  não  pode ser,
porquanto,  em  princípio,  não  existe  ainda  decisão  que  aplique  qualquer  pena  ao  servidor,  mas  sim
entendimento  pela  aplicação  de  penalidade de  demissão e  outras  providência  e  encaminhamento  ao
presidente do egrégio TRF da 1ª Região para as providências cabíveis.

Considerando  que  a  Decisão  3042386  desta  Diretoria  apenas  encaminhou  os  autos  à  autoridade
competente para decidir pela penalidade de demissão, no caso, o Exmo. Presidente do TRF da 1ª Região,
até  que  se  ultime  esta  decisão,  não  há  de  se  falar  em  recurso,  strictu  sensu, mas  tão-somente  na
possibilidade de retração por esta Diref/PA, que, caso não ocorra, entendo que o referido recurso - assim o
trataremos - perde seu objeto, sendo impróprio o encaminhamento para a instância superior, porquanto
ainda não haverá decisão definitiva acerca da demissão.

Pelo exposto, CONHEÇO do pedido de reconsideração, eis que tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pela inexistência de fundamentos,
prova ou fatos novos que possam justificar a mudança de posição da Administração, razão por que
mantenho a decisão original por seus próprios fundamentos.

Por  conseguinte,  deixo  de  encaminhar  o  precitado  recurso  à  instância  superior,  pelas  razões
expostas.

Dê-se ciência ao requerente.

Cumpram-se os demais termos da Decisão 3042386.

 

Publique-se.

 

Por oportuno, o Conselho de Administração do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região
decidiu pela não aplicação da penalidade de demissão, in verbis:

Ementa

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  VERBA  DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS. RETIRADA IRREGULAR.  SERVIÇOS CONSTANTES DE NOTAS
FISCAIS  ATESTADOS  SEM  QUE  TIVESSEM  SIDO  PRESTADOS.  IRREGULARIDADE  NA
CONDUTA  DO  SERVIDOR.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO. PENALIDADE. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA
DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  À  DIREÇÃO  DO  FORO,  PARA
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES QUE A AUTORIDADE ENTENDER CABÍVEIS.

I – Nos termos do art. 116, I, II, III e IX, da Lei nº 8.112/90, são deveres do servidor exercer com zelo e
dedicação as  atribuições do cargo,  ser  leal  às instituições a que servir;  observar  as normas legais e
regulamentares e manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

II – A penalização de servidor que atesta como prestados serviços constantes de notas fiscais “frias”, ato
realizado com o objetivo declarado de utilizar os valores relativos à verba de suprimento de fundos para
aquisição de água mineral  para a Subseção Judiciária de Castanhal/PA, deve observar não apenas as
hipóteses legais previstas na Lei nº 8.112/90, como, também, a existência de dolo na conduta.

III – Quando da apreciação monocrática do AREsp 467474 (decisão proferida em 09/12/2016 e publicada
em 19/12/2016),  o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho bem ressaltou que “(...)  eventuais
ilegalidades formais ou materiais cometidas pelos Servidores Públicos não se convertem automaticamente
em atos de improbidade administrativa, se nelas não se identifica a vontade deliberada e consciente de
agir, ou seja, excluindo-se a possibilidade de improbidade meramente culposa; essas limitações servem à
finalidade de escoimar da prática administrativa a banalização das imputações vazias e para revelar a
gravidade  dessas  mesmas  imputações,  que  devem  ser  combatidas  e  intoleradas.  Por  outro  lado,  a
tipificação deficiente ou a falta de tipificação fechada do ato ímprobo – como é manifestamente desejável,
por se tratar de requisito próprio do Direito Sancionador – pode levar a Administração a punir com a
mesma  sanção  os  atos  simplesmente  ilegais  e  os  atos induvidosamente  caracterizados  como  de
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improbidade administrativa praticados por Agentes Públicos, o que impõe a atuação moderada e corretiva
do Poder Judiciário, para evitar os excessos e o tratamento uniforme de situações objetivas distintas e
inconfundíveis, com infração ao princípio da reserva de proporcionalidade. É intolerável, do ponto de
vista  jurídico,  que a conduta administrativa reconhecidamente culposa enseje a  aplicação ao Agente
Público  da  mesma  enérgica  sanção  que  merece  a  repressão  à  conduta  comprovadamente  dolosa,
caracterizadora  do  ato  de  improbidade  administrativa,  para  não  se  infringir  a  regra  de  ouro  da
proporcionalidade das reprimendas legais, de tão antiga quanto respeitável exigência e tradição: o ato
havido por negligente, imprudente ou imperito (culposo) não se alça ao nível de ato ímprobo, para ensejar
a punição que a este último se comina, (...)”.

IV – A penalidade de demissão é aplicável nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 132 da Lei
nº 8.112/90, sendo que as que em tese justificariam tal penalidade no caso concreto seriam, em tese, as
listadas nos incisos IV, VIII e XIII, a saber, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros
públicos e transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.

V –  No que se  refere  à  prática  de ato  sujeito  à  improbidade administrativa,  consignou  o  eminente
Magistrado Diretor do Foro que a conduta do indiciado estaria enquadrada no inciso I do art. 11 da Lei nº
8.429/92, segundo o qual constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade,  e  lealdade  às  instituições,  e  notadamente  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

VI – Hipótese dos autos em que, apesar da vontade livre e consciente do servidor indiciado para a prática
do ato de atestar a prestação de serviços não executados, não existiu a intenção de atingir fim proibido
previsto em lei ou em regulamento. Acreditou o indiciado, conforme interrogatório e depoimento de parte
das  testemunhas,  ser  possível  resolver  o  problema  de  água  mineral  da  Subseção  Judiciária  de
Castanhal/PA  mediante  verba  do  Suprimento  de  Fundos,  problema  esse  reconhecido  pela  própria
Comissão de Sindicância,  que,  conforme relatório  do PAD, destacou que aquela Subseção Judiciária
passava por dificuldades no fornecimento daquele item de consumo essencial e permanente, nos meses
compreendidos entre janeiro e maio/2016.

VII – Não há que se falar, outrossim, ter ocorrido a situação prevista no inciso VIII do art. 132 da Lei nº
8.112/90 (aplicação irregular de dinheiros públicos), na medida em que não há prova de que o montante
destacado indevidamente pelo servidor indiciado tenha sido aplicado de forma irregular. O que se verifica,
mais uma vez da leitura do interrogatório e da testemunha Antônio Alan, é que a verba em questão seria
aplicada para a futura compra de água mineral para a Subseção Judiciária de Castanhal/PA. Não bastasse
isso, a própria Comissão de Sindicância relatou a restituição da verba dentro do prazo previsto para
prestação de contas, efetivada no processo de suprimento de fundos respectivo.

VIII – Não se faz presente, a ensejar a aplicação da penalidade de demissão, a hipótese prevista no inciso
XIII do art. 132 da Lei nº 8.112/90, a saber, transgressão ao inciso IX do art. 117 do mesmo diploma legal,
que, por sua vez, prevê ser proibido ao servidor público “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou
de outrem, em detrimento da função pública”. Isso porque acreditou o servidor indiciado que o destaque
de parte da verba do fundo de suprimento seria possível para a aquisição de água mineral para a Subseção
Judiciária de Castanhal/PA, que, conforme afirmado pela própria Comissão de Sindicância, passava por
dificuldades no fornecimento daquele item de consumo essencial e permanente.

IX – Sendo a conclusão deste Conselho de Administração pela rejeição da aplicação da penalidade de
demissão ao servidor indiciado, a hipótese é de remessa dos autos à Direção do Foro da Seção Judiciária
do Pará, em razão do que dispõem os incisos I, II e III do art. 141 da Lei nº 8.112/90. No mesmo sentido,
os arts. 21, XLI, e 75, VI, do Regimento Interno desta Corte.

 

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, não conheço do pleito do servidor (3248642)
como recurso, por se tratar de mera peça de defesa tendente a afastar a possibilidade de aplicação
da penalidade de demissão no caso a que se reporta, e, julgando o feito, afasto a possibilidade de
aplicação da penalidade de demissão, determinando o retorno dos autos do presente PAD ao Exmo.
Sr.  Juiz  Federal  Diretor  do  Foro  da  Seção  Judiciária  do  Pará  para  aplicação  de  uma  das
penalidades que entender cabíveis, na forma dos arts. 129 e 130 da Lei nº 8.112/90.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 18.05.2017.

 

Prosseguindo, em conformidade com o julgado, os autos foram encaminhados a esta Diretoria do Foro
para “aplicação de uma das penalidades que entender cabíveis, na forma dos arts. 129 e 130 da Lei
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8.112/90”. Neste sentido, o Acórdão (4623814):

(...)

Ante o exposto, entende esta Diretoria, com fundamento no art. 116, incs. I, II, III e IX, que o servidor
está sujeito à penalidade prevista no artigo 127, II, c/c arts. 129 e 130 da Lei 8.112/90, pelo que aplico ao
servidor Jorge Cleiton Pereira Soares, Técnico Judicário - Área Administrativa, Mat. PA 1000643,
lotado  na  Subseção  Judiciária  de  Castanhal,  a  pena  de  SUSPENSÃO  POR  90  (noventa)
dias.                                                                                                  

Dê-se ciência à Secad e ao Nucre desta Seccional e ao Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária
de Castanhal, para ciência e eventuais providências cabíveis.

Dê-se ciência ao servidor Jorge Cleiton Pereira Soares, matrícula PA 1000643.

Oficie-se à Corregedoria Geral do TRF da 1ª Região, dando ciência da presente decisão.

Oficie-se ao Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator do acórdão (4112654 e 4129469), para ciência
da presente decisão.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Belém, 28 de agosto de 2017. 

 

Após, exercendo seu direito à ampla defesa, o servidor interpôs recurso administrativo, nos termos do
artigo 107 da Lei 8.112 (4739633), para decisão desta Diretoria do Foro, alegando, em síntese, que:

a) O servidor processado não agiu com culpa/dolo ou se apropriou de qualquer valor desta Casa de
Justiça; b) De acordo com o Acórdão do Conselho de Administração do TRF1, não houve dolo ou
culpa na conduta do servidor  processado; c) Houve, de fato,  a tentativa,  por  parte do servidor  de
solucionar  um  problema  pelo  qual  passava  a  própria  Administração,  ainda  conforme  trechos  do
Acórdão; d) A decisão desta diretoria em aplicar a penalidade de noventa dias ao precitado servidor foi
desarrazoada, isso porque: 1) não houve má-fé na conduta do recorrente; 2) o funcionário só se valeu
da verba pública a fim de adquirir água mineral, item essencial para a Subseção; 3) tal procedimento
era de conhecimento tanto da Diretora do NUCAD quanto do suprido; e) O servidor recorrente não teve
a intenção de se apropriar do dinheiro público, isto porque o valor era também irrisório (R$ 630,00
reais);  f)  Os créditos foram imediatamente devolvidos quando solicitados pelo novo supervisor; g)
Depoimentos comprovam a ausência total de má-fé na conduta do servidor processado; h) O servidor
só agiu como agiu em prol dos jurisdicionados da Subseção Judiciária de Castanhal; i) Não houve dano
ou lesão ao patrimônio da administração; j) a penalidade de suspensão em 90 dias é desarrazoada; l) o
caso  se  encaixa  nos  nominados  “insignificantes”,  aplicando-se  o  princípio  da  bagatela,  não
necessitando de penalidade tão grave, como a suspensão de noventa dias; m) O ato praticado pelo
servidor  Jorge  Cleiton  Pereira  Soares  não  poderia  ser  configurado  como  delituoso  em  razão  do
princípio já mencionado; n) As atitude do servidor processado demonstram seu apreço para com a
Subseção Judiciária de Castanhal; o) Não houve prejuízo ao Erário; p)O servidor peticiona para que
seja reformada a decisão que aplicou a penalidade de suspensão ao recorrente por noventa dias.

 

Eis o Relatório.

 

Decido.

Preliminarmente, a fim de embasar a decisão em apreço, faz-se necessário reproduzir, mais uma vez, o
acórdão do Conselho Federal de Administração deste Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, que entendeu pela não aplicação da penalidade de demissão ao servidor ora processado, in
verbis:

A C Ó R D Ã O
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Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, não conheço do pleito do servidor (3248642)
como recurso, por se tratar de mera peça de defesa tendente a afastar a possibilidade de aplicação
da penalidade de demissão no caso a que se reporta, e, julgando o feito, afasto a possibilidade de
aplicação da penalidade de demissão, determinando o retorno dos autos do presente PAD ao Exmo.
Sr.  Juiz  Federal  Diretor  do  Foro  da  Seção  Judiciária  do  Pará  para  aplicação  de  uma  das
penalidades que entender cabíveis, na forma dos arts. 129 e 130 da Lei nº 8.112/90.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 18.05.2017. (Destacamos).

 

Conforme o disposto na decisão suprarreferida, os autos foram devolvidos a esta Diretoria do Foro a
fim de aplicar “uma das penalidades que entender cabíveis, na forma dos arts. 129 e 130 da Lei n.
8.112/90”. De acordo com os autos, foi proferida decisão (4623814), pelo Diretor do Foro desta Seção
Judiciária, determinando que:

(...)

Quanto a gravidade da infração no caso concreto, sendo que o servidor violou seus deveres funcionais,
prestando declaração falsa para a Administração, que constaram de notas fiscais "frias", prejudicou o
controle  e a higidez  da prestação  de contas  junto  ao setor  financeiro,  faltando com os deveres   de
honestidade, legalidade e lealdade à Justiça Federal. E como já dito na Decisão SJ Diref 3042386, o
saneamento  da  despesa mediante  devolução  da  quantia não  ocorreu  por  ato  voluntário  do  servidor,
todavia, decorreu da descoberta dos fatos naquela Subseção, de modo que não favorece o servidor como
circunstância atenuante.

Por outro lado, quanto aos antecedentes do servidor, este não lhe favorecem, pois se verifica ainda que o
servidor  sofreu  penalidade  de  advertência  (Portaria SJ  Diref  4241798,  no  Processo  Sei
0005296-05.2016.4.01.8010).

A gravidade do fato e as circunstâncias ora observadas impõe que seja aplicada a pena de suspensão por
90 (noventa) dias.

Ante o exposto, entende esta Diretoria, com fundamento no art. 116, incs. I, II, III e IX, que o servidor
está sujeito à penalidade prevista no artigo 127, II, c/c arts. 129 e 130 da Lei 8.112/90, pelo que aplico ao
servidor Jorge Cleiton Pereira Soares, Técnico Judicário - Área Administrativa, Mat. PA 1000643,
lotado na Subseção Judiciária de Castanhal, a pena de SUSPENSÃO POR 90 (noventa) dias. 

Neste contexto, dispõem os artigos 129 e 130 da Lei 8.112/90, a seguir transcritos:

Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art.
117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou
norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.                     

Art. 130.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de
violação  das  demais  proibições  que  não  tipifiquem  infração  sujeita  a  penalidade  de  demissão,  não
podendo exceder de 90 (noventa) dias.

§ 1o  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a
ser  submetido  a  inspeção  médica  determinada  pela  autoridade  competente,  cessando  os  efeitos  da
penalidade uma vez cumprida a determinação.

§ 2o  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

 

Observando os normativos e o Acórdão do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal
da  Primeira  Região,  constata-se  que  a  instância  superior  determinou  que,  dentro  de  sua
discricionariedade, o Diretor desta Seção Judiciária aplicasse uma das penalidades elencadas nestes
artigos. As sanções ali dispostas são: Advertência e Suspensão até o período máximo de noventa dias.

Desta feita, consoante propôs inicialmente esta Diretoria do Foro, de que fosse aplicada a penalidade de
demissão ao servidor ora processado, não se pode esperar que dentro de sua discricionariedade venha
agora esta autoridade optar por uma penalidade mais branda, incompatível com sua posição exarada
anteriormente. Tal fato seria desarrazoado. Assim, em conformidade com o que anteriormente propôs,
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isto é, em aplicar uma penalidade severa ao servidor Jorge Cleiton Pereira Soares, por entender ter sido
sua  conduta  grave,  esta  Diretoria  do  Foro,  dentro,  outrossim,  da  legalidade,  e  de  acordo  com a
tramitação dos autos, aplicou a penalidade de suspensão, em sua classificação mais gravosa, qual seja
de 90 (noventa) dias ao recorrente.

Em seu recurso (4739633), tempestivo, o servidor processado não apresentou nenhum fato novo capaz
de  eximi-lo  da  culpabilidade  consequente  de  sua  conduta,  contrária  a  seus deveres  funcionais,
limitando-se a reproduzir os argumentos já explanados em decisão anterior desta diretoria, citados os
trechos (3042386):

(...)

Observando os pontos destacados acima, vemos que a conduta do servidor Jorge Cleiton Pereira Soares
apresenta  várias  irregularidades.  Primeiro,  vemos  que  a  utilização  da  verba  de  suprimentos  foi
operacionalizada à revelia do que dispõe a Lei 4.320/64, pela qual as fases da despesa pública consistem
em: a) empenho, b) liquidação, c) pagamento. Por força do art. 63 dessa lei,  a liquidação consiste na
verificação  do direito  do  credor.  Em termos operacionais,  essa  liquidação manifesta-se por  meio  de
"atesto", ato que representa o exercício da manifestação da fé pública de que o servidor era titular para os
fins do cargo que ocupa.

Portanto, a conduta do servidor Jorge Cleiton Pereira Soares de "guardar" numerário para suposta
despesa futura, no caso, para alegada compra de água mineral, providenciar e fraudar notas fiscais
de  serviços  não  realizados  e  ainda  atestar  fraudulentamente  essa  execução,  com  possível
colaboração  e  participação  de  terceiros,  consiste,  seguramente,  em  agir  de  modo  desonesto  e
irregular com a Administração Pública, promovendo uma falsa liquidação da despesa

A existência dos prazos para prestação de contas não pode igualmente ser invocada como excludente da
culpabilidade  do  servidor,  ao  qual  não  é  não  é  autorizado  sanear  o  ato  administrativo  mediante
dissimulação, fraude ou qualquer outro tipo de ardil. É preciso afirmar que os atos administrativos podem
ser anulados, revogados ou convalidados, sendo que esta tríade constitui as consequencias desse controle
dos atos da Administração Pública.

Outrossim, a posse prolongada e indevida da verba de suprimentos, por si só, constitui uma infração
suficiente para apenar o servidor

(...)

Dessa  feita,  verificados  que  conduta  do  referido  servidor   Jorge  Cleiton  Pereira  Soares  foi  grave,
porquanto  sob  a  alegação  de  resolver  um problema  da Subseção  relativo  à  falta  de  água,  atestou
fraudulentamente a prestação de serviços, inclusive, conforme se constata, com produção de notas
fiscais falsas e com recolhimento de tributos sem a ocorrência do fato gerador, bem assim, como
decorrência  disso,  apropriou-se  e  manteve  indevidamente  em  seu  poder  recursos  relativos  ao
suprimento de fundos, tão somente os devolvendo quando as irregularidades foram descobertas e
foi instado a prestar constas do acontecido, em total afronta à normas legais referentes a execução
de orçamento pública suso transcritas.

(...)

Ainda que tenha prestado contas em tempo hábil, sem prejuízo financeiro algum, conforme depoimento
da Seção Financeira (2958818) e informação emanada pelo Núcleo de Controle Interno, não tem o poder
de livrar o servidor, mas apenas o beneficiaria em parte no tocante aos requisitos previstos no artigo 128,
caput, da Lei 8.112/90, a saber: "os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias
agravantes". Porém, percebe-se que o saneamento da despesa mediante devolução da quantia não
ocorreu por ato voluntário do servidor, todavia, decorreu da descoberta dos fatos naquela Subseção.
Em outras palavras, em não sendo descoberto a fraude, a Administração seguiria enganada quanto
à veracidade da prestação de contas da verba de suprimento de fundos. Logo, no que concerne à
devolução do dinheiro, houve mero arrependimento posterior.

A conduta do servidor induziu em erro a Administração Pública em razão de fraude ao atestar prestação
de  serviços  e  pagamentos  não  ocorridos,  como  também tirou  indevidamente  da  disponibilidade  da
Administração parte dos recursos do suprimento de fundos.

De outra forma,  a conduta do servidor igualmente prejudicou a prestação de contas junto ao setor
financeiro, com possibilidade, inclusive, de serem assinaladas com "ressalva" pelo Controle Interno
ou pelo Tribunal de Contas da União, cometendo maior gravidade à conduta do servidor, influenciando
direta e negativamente para o agravamento de penalidade administrativa a ser-lhe imposta.

(...)

Outrossim, a meu juízo, ficou clara o animus ou dolo do servidor em fraudar o atesto mediante
informação falsa de serviços prestados nos referido documento, de participar da fraude das notas
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fiscais, como também de se apropriar e manter indevidamente em seu poder valores relativos aos
pagamentos  não  efetuados.  Verifica-se  que  o  servidor  que  convocou  particulares,  estranhos  à
repartição, à prática de emissão de notas fiscais cujos serviços não foram realizados; levou esses
particulares a reterem tributos sobre despesas falsas; ficou na posse dos valores correspondentes ao
pagamentos dos serviços não realizados, e informados nesses documentos fiscais; e, por fim, atestou
que referidos serviços foram prestados.

Tanto é assim que objetivamente retira tal numerário em torno de R$ 630,00 (seiscentos e trinta
reais) da disponibilidade da Administração Pública, passando ao seus poder, ficando totalmente sob
sua discricionariedade quando e como seriam aplicados os recursos desviados. É irrelevante que
fossem, de fato, utilizados inclusive para aquisição de água, porquanto houve absoluta afronta à
normas de execução orçamentária que garantem a efetiva, legal e correta aplicação dos recursos.

Ainda que se admitisse que o dinheiro seria para comprar água, ainda assim configuraria desvio de
finalidade, a viciar o ato administrativo, além dos outros ilícitos apontados. Porém, ao utilizar dos
subterfúgios para desvio do dinheiro do suprimento de fundo, não é crível ou verossimilhante que tal
dinheiro ainda continuasse à disposição da Administração, até porque o retirou de seu controle, sendo
que qualquer suposta finalidade pública estaria viciada.

(...)

Tendo o administrador público o poder-dever de bem aplicar a legislação, chegará irremediavelmente à
constatação de que a conduta do servidor só pode ser entendida melhor quando investigada a sua vontade
ou animus.  Pelos autos, este ânimo foi realmente de desviar dinheiro público mediante simulação de
despesa pública. Esse dolo consistiu em querer produzir uma falsa despesa pública, com apropriação e
guarda indevida de recursos.

(...)

Constata-se que, dos treze dispositivos da Lei, pelos menos cinco são tipificações relacionadas ao assunto
"dinheiro"  e  "moralidade",  sendo  estes  tipos  mais  graves  do  que  a  tipificação  dada  pela  Comissão
Processante, quais sejam as constantes do artigo 116, incisos III e IX (" III - observar as normas legais e
regulamentares", "IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa").

  Porém, pelo que temos nestes autos,  não há como afastar a gravidade da conduta do servidor  que
praticou uma ação com a intenção de enganar a Administração no tocante à liquidação da despesa pública
e manter em sua indevidamente em sua posse dinheiro público.

(...)

Insta destacar que quando de apropriou indevidamente do dinheiro público era para dar destino diverso ao
previsto em Lei,  submetendo a  quantia  à sua discricionariedade,  não ficando provado que não a
utilizaria também para fins particulares, vez que tão somente declaram que futuramente seria utilizada
para compra de água, mas também que os serviços que falsamente foram declarados prestados seriam
supostamente prestados no futuro. Tais alegações não me parecem verossímeis, até porque não haveria
mais o controle formal da Administração, na medida foram fraudados os documentos que permitiriam o
controle. Além disso, quando o servidor obtém colaboração de terceiros para mediante, notas ficais falsas,
simular  prestação,  como  meio  para  desviar  recursos  públicos  para  utilização,  a  depender  da  sua
discricionariedade, particular ou finalidade não prevista ou em desacordo com a Lei, entendo que o fez em
proveito próprio, mas em detrimento da dignidade da função pública. (...)

Como já dito, ainda que tal quantia fosse utilizada para comprar água, não afastaria o fato de terem sido
fraudadas certidões e documentos públicos com o fito de dar outra destinação ao dinheiro. Aliás, suposta
destinação que seria verdadeiro desvio de finalidade.

Outrossim, tal apropriação indevida da quantia foi consumada, sendo que a devolução tão-somente em
parte reduziu os prejuízos para a Administração, apenas quanto a questão financeira.

(...)

Quanto a dúvidas sobre a ocorrência de dolo, houve vontade livre para a prática da ação.

Sobre  o  reduzido potencial  lesivo da  conduta  do  servidor,  isto  não pode ser  compreendido em sua
amplitude, porquanto, embora o valor (R$ 630,00, no total) seja relativamente baixo, houve improbidade
administrativa e aplicação irregular de dinheiro público, valeu do cargo para lograr proveito pessoal, em
detrimento da função público, faltando com os deveres de honestidade, legalidade e lealdade à Justiça
Federal. Nem sequer compete aventar em face desse valores a aplicação do princípio da insignificância,
que não se aplica em face da Administração, em razão da indisponibilidade do interesse público.

A ausência de prejuízo ao Erário só pode ser entendido em seu aspecto financeiro, pois, moralmente e
quanto à regularidade e higidez dos controles orçamentários da Administração, servidor mostrou-se apto a
práticas reprováveis pelo ordenamento jurídico.

(...)
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Deve-se levar em conta a gravidade da infração no caso concreto,  sendo que o servidor violou seus
deveres funcionais, prejudicou o controle e a higidez da prestação de contas junto ao setor financeiro,
como possibilidade de ser assinaladas com "ressalva" pelo Controle Interno ou pelo Tribunal de Contas da
União, faltou com os deveres   de honestidade, legalidade e lealdade à Justiça Federal. E como já dito, o
saneamento da despesa mediante devolução da quantia não ocorreu por ato voluntário do servidor,
todavia, decorreu da descoberta dos fatos naquela Subseção, de modo que não favorece o servidor
como circunstância atenuante.

 

Ante o exposto, recebo o presente recurso, pois tempestivo. No mérito, MANTENHO A DECISÃO
RECORRIDA , por entender que o ato administrativo desta Diretoria está de acordo com a tramitação
dos autos e dentro da mais estrita legalidade.

Notifique-se o servidor.

Encaminhem-se os autos ao Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,

conforme disciplina o § 1o do artigo 107 da Lei 8.112/90.

 

 

Belém, 26 de setembro de 2017.
 

Carina Cátia Bastos de Senna
Juíza Federal Vice-Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro em
exercício, em 26/09/2017, às 17:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4807373 e o código CRC CB3F259B.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/
0004446-48.2016.4.01.8010 4807373v80

SEI/TRF1 - 4807373 - Decisão SJ Diref https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

9 de 9 27/09/2017 17:20


