
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ DIREF

Vêm os autos a esta Diretoria do Foro para os fins que disciplina o artigo 167, caput,
da Lei 8.112/90.

Por meio da Portaria SJ Diref nº 500/2016, publicada em 23/11/2016, este Processo
Administrativo  Disciplinar  foi  instaurado  com   a  finalidade  de  apurar  a  conduta  funcional  dos
servidores que à época dos fatos narrados no expediente abaixo indicado atuavam como Suprido e
Supervisor Substituto da SESAP na Subseção de Castanhal/PA, cujos depoimentos foram registrados
sob os n.ºs 2957042 e 2957126, respectivamente, conforme fatos narrados nos autos dos processos
administrativos eletrônicos 0002716-02.2016.4.01.8010 e 0004446-48.2016.4.01.8010.

Acerca  dos  fatos,  os  autos  revelam,  em  síntese,  que:  a)  o  servidor  Michel  do
Nascimento Bessa, então ocupante da supervisão da SESAP/CAH, levou ao conhecimento da servidora
Sarah Helena Fernandes Coelho, diretora substituta à época, relato do servidor Antônio Alan Dantas de
Meneses (supervisor substituto da SESAP) sobre a emissão de "02 notas fiscais frias para que a verba
de prestação de serviços não fosse devolvida, uma vez que tal numerário seria "necessário para a
aquisição de água mineral", e que o servidor Michel solicitou tais notas ao responsável pela prestação
de contas do suprimento de fundos servidor Adriano dos Santos Mesquita (Suprido), sendo localizadas
duas notas fiscais de prestação de serviço (14082 e 14105) emitidas por pessoa física e atestadas pelo
referido ex-supervisor Jorge Cleiton Pereira Soares, acerca do que o servidor Adriano, informou não
saber se haviam de fato sido prestados e o servidor Antônio Alan confirmou que não foram prestados e
não foram pagos, estando o valor em mãos do servidor Jorge Cleiton para "aquisição de água mineral,
em fata na subseção"  (Informação SJPA 2221122, Processo Sei 0002716-02.2016.4.01.8010); b) foi
instaurado o Processo Disciplinar n. 0004446-48.2016.4.01.8010 para apurar a materialidade e autoria
do ato, cujo relatório sugeriu a aplicação ao servidor Jorge Cleiton Pereira Soares (Técnico Judiciário -
Área Administrativa) a penalidade disposta no art. 128 da lei nº 8.112/90 (Doc. 2996178); c) a Diretoria
do Foro entendeu que seria o caso de aplicar a penalidade de demissão ao servidor Jorge Cleiton, e, por
entender que haveria participação de mais servidores nos atos e fatos apurados, decidiu por instaurar o
presente Processo Administrativo Disciplinar; d) por intermédio do Relatório e Voto 4112654 proferido
no Processo Sei 0004446-48.2016.4.01.8010 o Conselho de Administração do TRF 1ª Região afastou a
possibilidade  da  aplicação  da  pena  de  demissão  ao  servido  Jorge  Cleiton  Pereira  Soares,  e,  por
conseguinte,  esta  Diretoria  do  Foro  na  Decisão  SJPA/ASJUR 4807373  aplicou  a  este  servidor  a
penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias; e) o servidor Adriano dos Santos Mesquita reafirmou as
declarações prestadas como testemunha no PAD 0004446-48.2016.4.01.8010 e, em síntese, acrescentou
que sua atitude como suprido era a de sempre sacar no banco os valores a ele concedidos e entregar ao
servidor  que iria  aplicá-lo,  no  caso o  Supervisor  da SESAP,  informou,  ainda,  que após  a  devida
liquidação dos valores,  recebia as notas fiscais para atestar  e realizar a prestação de contas;  e)  O
servidor  Antônio  Alan  Dantas  de  Menezes  reafirmou  as  declarações  prestadas  no  PAD
0004446-48.2016.4.01.8010 e,  em síntese,  acrescentou  que foi  ele  quem confirmou à  Diretora  de
Secretaria Substituta da Subseção a existência das notas irregulares, porquanto estava em exercício na
SESAP, substituindo o titular que estava em gozo de férias.

Comprovando o narrado acima, seguem as oitivas das respectivas testemunhas:

Termo de inquirição da servidora Sara Helena Fernandes Coelho, diretora substituta
da Subseção Judiciária de Castanhal (Doc. 2958748 do Processo SEI 0004446-48.2016.4.01.8010):
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(...) Que quando os fatos ocorridos lhe foram relatados pelo servidor Michel Bessa, em 19 de maio do
corrente ano, este já era supervisor da SESAP/CAH. Que naquele período era a primeira semana do
servidor (Michel Bessa) como supervisor. Que confirma ter havido uma coleta de dinheiro para aquisição
de água mineral. Que, nesse momento, o servidor Michel já era supervisor da SESAP/CAH. Que não
participou da coleta, pois no dia do ocorrido estava de folga. Que o processo para solicitar  o orçamento
para aquisição de água mineral e outros produtos foi iniciado em fevereiro e houve um atraso de alguns
meses.   Que quando  o  fato  ocorreu  o  processo  referido  ainda  estava  pendente.  Que as  orientações
administrativas repassadas ao supervisor da SESAP/CAH advém/advieram, ou do anterior ocupante da
supervisão ou diretamente do juiz ou de Belém. Que a SESAP é um setor apartado do Vara. Que rebebeu
as  informações do  supervisor  da  SESAP acerca  do  vencimento  do  contrato  para  aquisição  de  água
mineral. Que havia sido feito um termo de referência e que havia ocorrido um atraso no fornecimento de
água mineral. Que não sabe precisar quanto tempo a Subseção ficou sem contrato para aquisição de água
mineral. Que sabe que para existir um contrato de aquisição é necessário fazer um termo de referência,
uma pesquisa de preços e uma solicitação à SECAD. Que a SECAD faz um destacamento de valores para
aquisição de produtos como água mineral. Que o servidor Jorge Cleiton não lhe confirmou que usaria o
dinheiro para aquisição de água mineral. Que assim que foi informada do ocorrido, o qual considerou
grave, tentou diversas vezes entrar em contato com o servidor Jorge Cleiton, o qual se encontrava de
férias, para verificar se os valores estariam em sua posse e somente pelo turno da noite o servidor entrou
em contato telefônico, confirmando que estaria  na posse do dinheiro.  Que através de contato com a
SECAD foi informada da possibilidade, em caráter excepcional, de utilizar verba de suprimento de fundos
para a aquisição de água mineral, considerando o atraso do processo em andamento, sendo advertida,
porém, que poderia ser realizada somente uma compra de quantidade considerável de água. Que não sabe
confirmar se os serviços  constantes nas notas fiscais, como montagem, reparo da bomba d'água, limpeza
da caixa d'água, dentre outros, necessitariam ser prestados em momento futuro na Subseção. Que em
questões de necessidades físicas do prédio da Subseção não havia nenhuma ingerência da Diretora da
Vara, nem da sua  substituta, exceto em casos extremamente necessários, que gerassem algum problema
para o andamento da Vara. Que não verificou as notas fiscais,  as quais contêm o "atesto" do servidor
Jorge Cleiton,  pois tinha confiança no servidor e no servidor que funcionava como suprido (Adriano
Mesquita). Que somente foi verificar se os serviços foram prestados ou não a partir do relato dos fatos
ocorridos pelo atual supervisor, servidor Michel Bessa, e pelo servidor Antônio Alan, que afirmaram que
os serviços não haviam sido prestados. Que o servidor Jorge Cleiton não prestou as informações no
processo avulso iniciado na Subseção de Castanhal, conforme solicitado.

 

Termo de  inquirição  do  servidor  Michel  o  Nascimento  Bessa  (Doc.  2956828 do
Processo SEI 0004446-48.2016.4.01.8010):

(...)

QUE assim que foi notificado que passaria a exercer a supervisão da SESAP-CAH foi com o servidor
Alan pegar instruções de como se desenrolavam as atividades na SESAP, tomando conhecimento que o
servidor Jorge Cleiton se encontrava de férias. QUE dentre as informações que lhe foram repassadas foi
justamente que existiria um valor em espécie que seria revertido para aquisição de água mineral e que, de
posse dessa informação, achou conveniente passar essa informação para a diretoria que estava na época.
Que achou por bem repassar essa informação à diretoria porque entendia que a direção tinha que tomar
conhecimento de qualquer coisa que aconteça dentro da SESAP. QUE A Diretora da Subseção Judiciária
era a Servidora Sara Helena.  QUE quando repassou essa informação ainda não era o  supervisor da
SESAP. QUE havia uma deficiência no contrato com relação à água e foi orientado de que não se poderia
adquirir  água  mineral  obtendo  inclusive  confirmação isso  com  Belém.  QUE  como  havia  contrato
específico  para aquisição de  água mineral  não se  poderia  destinar  um valor  para  aquisição fora  do
contrato. QUE enquanto o contrato não foi assinado, efetiva, a aquisição de água mineral se de por meio
de coleta entre os servidores. QUE não recebeu nenhuma orientação quanto à verba de suprimento de
fundos. QUE apenas informou à direção e que certificou para que a direção tomasse as providências
cabíveis quanto ao fato. QUE inclusive a verba nunca passou pela sua mão. QUE apenas repassou as
informações e direção tomou as rédeas da situação.

(...)

 

Conforme consta do Relatório da Comissão (Doc. 3990427):

a) o servidor ora processado Adriano dos Santos Mesquita "reafirma as declarações
prestadas  como testemunha no  PAD 0004446-48.2016.4.01.8010 e  afirmou  que  sua  atitude  como
suprido sempre era a de sacar no banco os valores a ele concedidos e entregar ao servidor que iria
aplicá-lo, no caso o Supervisor da SESAP. Após a devida liquidação dos valores, recebia as notas
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fiscais para atestar e realizar a prestação de contas";

b)  o  servidor  ora  processado  Antônio  Alan  Dantas  de  Menezes  "reafirma  as
declarações prestadas no PAD 0004446-48.2016.4.01.8010 e afirmou que foi  ele que confirmou à
Diretora de Secretaria Substituta da Subseção a existência das notas irregulares, porquanto estava em
exercício na SESAP, substituindo o titular que estava em gozo de férias";

c)  que a informação que deu origem a este feito  e aos conexos foi  resultado da
confissão do servidor Antônio Alan Dantas de Meneses, que, segundo relato da diretora de secretaria
em exercício na Subseção Judiciária de Castanhal, teria confirmado 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” Ainda, segundo o relato da diretora de secretaria em exercício, o
servidor  investigado  teria  informado  que “(...)  Jorge  Cleiton  repassaria  tais  valores  ao  novo
supervisor, assim que possível” e que "não haveria má-fé por parte do colega, uma vez que os valores
seriam utilizados  para  compra  de  água  mineral  para  a  subseção"  (Documento  2221122 do  SEI
0002716-02.2016.4.01.8010);

d)  no  depoimento  do  servidor  Michel  do  Nascimento  Bessa,  atual  supervisor  da
SESAP, este explica: “QUE atualmente exerce a supervisão da SESAP, assumindo-a entre o final do
mês de maio e o início do mês de junho de 2016. QUE assim que foi notificado que passaria a exercer
a supervisão da SESAP-CAH foi com o servidor Alan pegar instruções de como se desenrolavam as
atividades na SESAP, tomando conhecimento que o servidor Jorge Cleiton se encontrava de férias.
QUE dentre as informações que lhe foram repassadas foi justamente que existiria um valor em espécie
que  seria  revertido  para  aquisição  de  água  mineral”.  (Documento  2956828 do  SEI
0004446-48.2016.4.01.8010);

e) em seu Interrogatório, o servidor JORGE CLEITON: “justifica o fato de ficar em
posse do dinheiro para atender a uma situação emergencial para compra de água, já que em outros
momentos tinham utilizado dinheiro do próprio bolso para essa aquisição; QUE os serviços tinham a
necessidade de serem prestados em momento posterior; QUE os atestos nas notas, antes dos serviços
serem prestados,  foram feitos  porque  havia  um prazo de  prestação  de  contas  juntamente  com o
servidor responsável pelo repasse da verba de suprimento de fundos (suprido); QUE acredita que
tinham que utilizar esses valores até os dias 5 ou 6 de maio; QUE quando chegou próximo desse
período tinham que atestar as notas, porque não poderiam atestar posteriormente; QUE não poderiam
emitir as notas posteriormente, tinham que ter as notas com o atesto até o dia 6 ou dia 5; QUE por
esse motivo fizeram o atesto antes dos serviços serem prestados; (...)” (Doc. 3990427).

 

Veja que, com relação ao servidor Jorge Cleiton Pereira Soares, este respondeu a
Processo Administrativo Disciplinar  próprio  (Processo SEI  0004446-48.2016.4.01.8010),  sendo-lhe
aplicada a penalidade de suspensão de 90 (noventa)  dias por  esta Diretoria do Foro,  conforme se
inferem  das  Decisão  4623814.  Por  oportuno  e  considerando  a  conexão  dos  fatos  em  apuração,
transcreveremos trecho da daquela Decisão:

(...)

Dessa  feita,  ficou  evidenciado  em ambas  as  decisões (decisão  SJ  Diref  e  acórdão  do  Conselho  de
Administração - TRF1) que o servidor indiciado atestou a prestação de serviços não executados, ou como
asseverou-se no item 15 do voto do r.acórdão, "(...) 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 (...)", sendo que não houve negativa pelo
servidor  indiciado  de  que  atestou  a  prestação  de  serviços  que  não  foram realizados.  Demais  disso,
constata-se que o acórdão também não afastou a inobservância das normas legais e regulamentares pelo
servidor indiciado, o que foi  matéria tratada na decisão Diref  3042386, especialmente,  quanto  à Lei
4.320/1964, ao Decreto nº 93.872/1986 e aos arts. 5º e 6º da Res. nº 583/2007 - CJF, que tratam de
controle orçamentário, execução de despesas, concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento
de fundos.
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Isso foi objeto da decisão Diref 3042386, como é possível verificar dos seguintes trechos:

(...)

Segundo essa denúncia, constante 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:

(...)

As referidas notas fiscais,  de numeração 14082 e 14105, segundo testemunho do denunciante,  foram
"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." (Sic).

(...)

No tocante ao fato de o servidor reconhecer ter atestado serviços que não foram efetivamente prestado, a
questão igualmente foi abordada no acórdão do Conselho de Administração - TRF1 (4112654 e 4129469),
como é possível ver

(...)

O servidor indiciado no presente PAD não nega a conduta a ele atribuída: reconhece ter atestado serviços
que não foram efetivamente prestados, constantes de duas notas fiscais frias, com o objetivo de utilizar os
valores relativos a verba de suprimento de fundos na aquisição de água mineral, em falta, segundo alega,
na Subseção Judiciária de Castanhal/PA. (...)

 

Portanto, não há dúvidas de que o servidor indiciado, ao atestar a prestação de serviços não executados,
constantes de duas notas fiscais "frias", e reter de forma prolongada e indevida a verba de suprimentos de
fundos, incidiu nas hipóteses do art. 116, I, II, III e IX, ou seja, não exerceu com zelo e dedicação as
atribuições  do  cargo,  não  foi  leal  à  instituição  Justiça  Federal,  e  não  observou  as  normas  legais  e
regulamentares, em especial, as relativas à Lei 4.320/1964, ao Decreto nº 93.872/1986 e aos arts. 5º e 6º
da  Res.  nº  583/2007  -  CJF,  não  mantendo,  por  conseguinte,  conduta  compatível  com a  moralidade
administrativa.

(...)

Por se entender que haveria possível participação de mais servidores nos atos e fatos
apurados, foram instaurados os presentes autos, sendo estes processados os servidores Antônio Alan
Dantas de Meneses (Supervisor Substituto da SESAP Castanhal  à época dos fatos) e Adriano dos
Santos Mesquita (Suprido, no período do ocorrido), conforme Decisão 3042386 naquele Processo Sei.

Compulsando os autos, após instaurado o presente PAD, verificou-se que  em tudo foi
observado 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 os
servidores  (Documentos  3683637 e  3700518),  onde  lhes  facultou  os  direitos  supramencionados,
informando-lhes que doravante os autos estavam à sua disposição e cujos atos processuais poderiam
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.

Em seguida, a Comissão produziu provas testemunhais de suma importância para a
formação de juízo de convicção por esta Autoridade Julgadora. Vejamos:

 A primeira testemunha a prestar esclarecimentos, foi a servidora, Diretora Substituta
da Subseção Judiciária de Castanhal, Sara Helena Fernandes Coelho (3971950):

(...)

Que atuava, na época dos fatos, e atua como substituta automática da função de diretora da Subseção
Judiciária  de  Castanhal/PA.  Que  não  tinha  conhecimento  que  o  servidor  suprido  passava  recursos
financeiros para o supervisor da SESAP e, que o habitual era o suprido repassar o dinheiro para algum
servidor, à medida que, fosse necessário, com pequenos saques. O comum era que o servidor que recebia
o dinheiro era também quem atestava as notas fiscais, não tinha uma única pessoa responsável para atestar
as notas.  O costume era que o servidor que comprasse um produto, entregava a nota para o suprido e
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depois seria ressarcido. Que o servidor Adriano, suprido à época, era sempre cauteloso e que quase toda
semana,  praticamente,  pedia à  direção para ir  ao banco sacar  pequenos valores.  Além de suprido o
Adriano era lotado também na atividade fim da Vara. Os valores sacados ao banco eram sempre pequenos,
nunca se tirava grande quantidade de dinheiro. Quando os fatos ocorreram, Jorge Cleiton estava de férias
e o servidor Michel  Bessa estava recebendo orientações do Antônio Alan, pois Michel seria o novo
supervisor da SESAP. Ela era a diretora de secretaria. O Jorge tinha total liberdade para gerir as questões
pendentes sobre o prédio da Subseção de Castanhal; a diretora Sarah não interferia nas atividades do
servidor da SESAP. Quando a diretora Sarah teve conhecimento da retenção do dinheiro, ela indagou o
servidor Adriano acerca das notas, mas este não sabia dizer se os serviços foram de fato prestados, pois
não tinha sido ele quem atestara as notas. No entanto, revelou a diretora que havia repassado um total de
R$ 1.500,00(Mil e quinhentos reais) ao Jorge, situação rara, pois os saques sempre eram feitos em valores
pequenos. Foi então que Sarah ligou para o Jorge e este confirmou que estava de posse do dinheiro. Sarah
orientou Jorge a devolver o dinheiro por meio de GRU e o pediu que desse ciência dos fatos no processo
SEI de suprimento de fundos. Jorge não procedeu conforme orientação da diretora, apenas entregou o
dinheiro para o Antonio Alan, e este fez o depósito por GRU. Adriano foi quem fez a retificação da
prestação de contas. Sarah passou as informações das notas ao juiz Victor de Paragominas, responsável na
época  pela  Vara,  este  a  orientou  que  tanto  ela,  como  o  Adriano  e  o  Michel  colocassem todas  as
informações no SEI, para que ficasse formalizado.

(...)

A única prestação de contas que ela assinou com o Adriano foi aquela que gerou os fatos, nunca tinha sido
detectada nenhuma irregularidade com o trabalho do servidor. Que tudo relacionado às pendências do
prédio era resolvido pela SESAP. Que ao entrar em contato com o Jorge Cleiton, para indagá-lo sobre as
notas, em nenhum momento este relatou que o Adriano tinha conhecimento da retenção do dinheiro. Que
ao solicitar a pasta de suprimento de fundos ao Adriano (suprido) em momento algum houve resistência
por parte dele. Que no contato com o Jorge Cleiton, pelo telefone, este não justificou o motivo da retenção
e nem a diretora o indagou, pois o servidor não era subordinado a ela e sim ao juiz. Mas ela o orientou que
devolvesse o dinheiro e formalizasse a situação junto ao SEI. Jorge continuou de férias e apenas devolveu
os valores ao Antonio Alan. Que os serviços que constavam nas notas fiscais, a diretora não sabia precisar
se foram ou não prestados, pois o prédio tinha 3 andares e ela não era da parte administrativa. Que o
servidor Adriano, quando acumulava função do JEF e de suprido, sempre que precisava ir ao banco
comunicava sua saída a sua supervisora Sarah. Que no momento da análise das notas fiscais por parte da
diretora, não dava pra precisar se os serviços foram prestados ou não, pois constavam CNPJ e atestado do
servidor,  que  aparentemente  estava tudo  certo.  Se  o servidor  Antonio  Alan não  tivesse  repassado a
informação da retenção do dinheiro, ninguém teria sabido de nada. Que o Jorge Cleiton não se preocupou
em devolver o dinheiro por meio de GRU e nem retificar a prestação de contas,  apenas devolveu o
dinheiro, em mãos, ao Antonio Alan. Quem retificou a prestação de contas foi o servidor Adriano.

(...)

 

Prosseguindo,  foi  interrogado  o  servidor  Michel  do  Nascimento  Bessa, estava
assumindo a Supervisão da SESAP à época dos fatos (3972039), que disse:

(...)

Na época dos fatos, estava lotado no Setor Criminal. Logo em seguida, foi lotado como supervisor da
SESAP, indicado pela diretora Sarah Helena. Quando assumiu a SESAP, o Jorge estava de férias. À época
da transição do cargo, ele não tinha conhecimento sobre os trâmites acerca do suprimento de fundos. Ele
só foi se inteirar da rotina do suprimento quando entrou em contato, por e-mail, com o Controle Interno.
Este órgão lhe orientava o que podia ou não fazer, essa consulta era feita sempre por e-mail. Que acredita
que a prestação de contas já tinha sido finalizada quando assumiu a SESAP. Que em consenso com a
diretora Mara,  foi  levantada a possibilidade de ele fazer  uma auditoria,  no momento que recebia as
atribuições do cargo na SESAP, levantando informações acerca dos trâmites do setor, em parceria com o
Controle Interno de Belém. Tendo em vista a sua falta de experiência, buscava sempre orientação com o
juiz da Subseção, dr. Omar, com a CEVIT e o Controle Interno de Belém. Que teve conhecimento do
dinheiro retido pelo Jorge Cleiton, no momento em que Antonio Alan estaria repassando as atribuições do
cargo. Que o dinheiro não passou pela mão dele, que não sabe precisar os valores exatos da retençãod(em
virtude do tempo que passou), e que apenas teve conhecimento dos fatos. Que foi orientado pela direção
da Vara que fizesse os esclarecimento da existência do dinheiro no processo SEI (suprimento de fundos).
Que o Antonio Alan repassou a informação do dinheiro de forma espontânea. Que assim que soube da
existência do dinheiro, buscou a direção para informá-la.

 (...)

Que acredita que a prestação de contas do suprimento de fundos foi finalizada na Subseção de Castanhal.
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Que no momento que o servidor Antonio Alan estava informando sobre o Suprimento de fundos foi que
ele  suscitou  sobre  a  existência  de  uma  certa  quantia  retida  pelo  Jorge  Cleiton  para  uma  eventual
emergência. Como Michel considerou ilegal aquela retenção, foi então que informou a direção. Que o
Antonio Alan falou que o dinheiro estaria de posse do Jorge Cleiton, antigo supervisor, e que, à época,
estaria de férias.  E que não sabe precisar quanto tempo o Jorge Cleiton estaria de férias no momento que
ele, Michel, assumia o setor da SESAP. Que teve conhecimento que era um pouco problemático a questão
de disponibilização do valor do suprimento de fundos e que o tempo de utilização era bem exíguo,
prejudicando, assim sua a utilização. E que não pode dizer que seria plausível o motivo para o saque de
um valor maior, mas pode ser que se assim se entendeu.

(...)

 

Após,  prestou  esclarecimentos  o  Diretor  da  Secretaria  Administrativa  da  Seção
Judiciária de Belém/PA, servidor José Luiz Miranda Rodrigues (3972181), afirmando:

(...)

QUE o processo de prestação de contas do suprimento de fundo que deu origem aos procedimentos
administrativos está devidamente aprovado, crendo que tenha sido finalizado antes mesmo da abertura do
PAD/SEI  n.  0004446-48.2016.4.01.8010.  Que  não  tem conhecimento  de  que  o  servidor  investigado
responda  a  outro  procedimento  administrativo  além dos  gerados  pelo  fato  em questão;  QUE,  pelo
regulamento, as notas que compõem o processo de prestação de contas de suprimentos de fundo devem
ser atestadas pelo próprio suprido, porque, pela ocasião da concessão do suprimento é feita uma inscrição
de responsabilidade do valor que foi  concedido, QUE portanto,  quando da prestação de contas,  essa
responsabilidade é dado baixa no SIAFI; QUE, logo, a responsabilidade de atestar as notas fiscais, em
princípio é do suprido; QUE a aplicação do suprimento deve ser feito pelo suprido. QUE por conta dessa
responsabilidade, ele deveria comprar, ele deveria  atestar e entregar o produto daquela compra ou bem ao
interessado  ou  aos  setores  que  estariam  fazendo  a  demanda.  QUE,  nem  sempre,  por  conta  dessas
substituições, novos servidores que assumem esse encargos,  essa orientação é repassada desta forma;
QUE, às vezes, - tem-se conhecimento disso - em algumas subseções onde há uma grande rotatividade de
servidores, é atribuído somente o encargo; QUE a orientação  não é repassada, isso é reconhecido; QUE
reconhece que há uma falha da administração em repassar um treinamento, por conta dessa rotatividade;
Que, pelo fato de serem onze subseções e de não ter como acompanhar in loco não tem como afirmar se é
comum ou não o saque dos valores de suprimento pelo suprido e seu repasse para outro servidor efetivar
sua aplicação; QUE cada Subseção Judiciária atua de acordo com suas conveniências, suas necessidades,
suas demandas; QUE, por exemplo, há concessões de suprimentos que se concede num dia e em uma
semana, dez dias, quinze dias já não existe mais; QUE há suprimentos em que no prazo de sessenta dias o
suprido não gasta vinte por cento, trinta por cento; QUE, quanto à mecânica de operacionalização, não
tem maiores detalhes, maiores conhecimentos de como cada subseção trabalha; QUE o correto seria o
servidor ir  sacando os valores de acordo com a necessidade; QUE, no entanto tem conhecimento do
sufoco que é tirar um servidor para ir à agencia do banco, já que não tem cartão. QUE o servidor perde
tempo na fila pra sacar R$ 50,00 (cinquenta reais) num dia, R$ 50,00 (cinquenta reais) noutro e assim
sucessivamente; QUE , às vezes, a  necessidade obriga a certos procedimentos. QUE,  por exemplo, na
Secão do Estado do Pará, onde os valores de suprimento são maiores, até pelo tamanho da Seccional,  os
supridos  vão ao Banco  do  Brasil  e  sacam metade do  suprimento e  vão  gastando  de  acordo com a
necessidade, QUE, quando necessita volta ao banco e saca o restante. QUE é dessa forma. QUE quando
houve  o  procedimento  e  a  informação  de  que  o  servidor  Jorge  Cleiton  teria  retido  o  dinheiro  do
suprimento não teve acesso ao processo , pois não estava na SECAD.

(...)

QUE durante o período que atuava como ordenador de despesa não presenciou nenhuma irregularidade na
prestação  de  contas;  QUE  como  só  tem  acesso  à  documentação  em  si;  que  como   trabalha  com
documento, com atesto, com planilha de prestação de contas,entende que aquilo (a prestação de contas) já
foi cumprido; QUE, com relação a valores e documentos não houve nenhuma irregularidade em relação
aos papéis; QUE a prestação de contas era sempre apresentada  em tempo hábil;  QUE quando havia
qualquer necessidade de prorrogação de prazo geralmente era prorrogação de prazo por aplicação e não de
prestação de contas; QUE não houve qualquer documento, de seu conhecimento, que seria  inábil para a
prestação de contas; QUE em relação ao que deve ser atestado pelo suprido disse: QUE é uma conclusão
que  faz  em  razão  de  uma  responsabilidade  que  é  atribuída  ao  suprido;  QUE  quando  se  concede
suprimento,  no  ato  do  pagamento,  se  escreve  no  nome do  servidor  um  valor,  uma  conta  de
responsabilidade no SIAFI; QUE, por conta desse detalhe, tem que ter envolvimento integral do suprido,
já que a responsabilidade é dele; QUE então ele pega o dinheiro, ele gasta, ele atesta e presta conta; QUE,
por conta dessa responsabilidade tinha que ter treinamento para o suprido. QUE, apesar de orientações
que são concedidas isso não alcança esse nível de detalhamento.
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(...)

 

Por fim, segue trecho do interrogatório do Supervisor Substituto da SESAP à época
dos fatos, o servidor Antônio Alan Dantas de Meneses (3985467):

(...) QUE o supervisor (da SESAP) informou que ia fazer a retenção do recurso, e que esse recurso seria
aplicado em material de consumo. QUE disse que sabia, tanto que contou essa questão desse recurso;
QUE informou ao servidor Michel Bessa, sobre a existência desse recurso. QUE não saberia classificar o
conceito de nota fria. QUE o que sabe é que essas notas referem-se a serviços que não foram executados.

(...)

QUE era substituto. QUE dividiam as  tarefas. QUE naquele momento a parte do suprimento não estava
com  ele.  QUE  naquele  momento  estava  resolvendo  outros  assuntos  da  SESAP.  QUE  tomou
conhecimento pelo fato de trabalhar na mesma sala. QUE verificou essa situação. QUE ele lhe informou.
QUE  não foi feito às escondidas. QUE ele falou que iria fazer a retenção. QUE  não estava com o
suprimento de fundo. QUE até porque estava fazendo outras coisas da SESAP. QUE ele falou que ia
fazer a retenção, antes de fazer a retenção. QUE gostaria de saber quem foi o prestador de serviços que
assinou as notas. QUE tinha um prestador que tinha que assinar, mas que não sabe quem foi. QUE pegou
as notas fiscais quando ele - Jorge Cleiton - saiu de férias e teve que fazer a prestação de contas. QUE ai
sim que pegou as notas fiscais e entregou ao suprido para o mesmo fazer a prestação de contas.

QUE a supervisão da SESAP é um cargo de confiança e que como havia uma mudança de magistrado
acha que o Jorge Cleiton não se enquadrava naquilo que o magistrado, que entrava, queria na supervisão
da SESAP. QUE, então já teria uma indicação de outra pessoa; QUE acredita que o servidor Jorge Cleiton
imaginava que seria ele, Antonio Alan, que o substituiria na SESAP; QUE Jorge Cleiton dizia saber que
não iria continuar na função com o novo juiz; QUE não recorda se o novo juiz já havia entrado em
exercício quando Jorge Cleiton estava em férias; QUE acredita que ainda era o antigo juiz; QUE não sabe
informar se houve, à época, indicação do corpo funcional da subseção para que o servidor Michel Bessa
assumisse a supervisão da SESAP; QUE o atual supervisor da SESAP se chama Mário. QUE não se
recorda sobre o valor exato que o servidor Adriano repassou para Cleiton (referente à verba de suprimento
de fundos). QUE acredita que foram R$ 800,00 (oitocentos reais) para material de consumo e R$ 700,00
(setecentos reais) para serviços; QUE não se recorda se os valores foram repassados integralmente de
uma só vez; QUE não se recorda como foi essa questão; QUE não pegou em recursos; QUE os recursos
não foram entregues para  ele;  QUE sempre falava pra  Jorge Cleiton que não gostava de pegar  em
dinheiro; QUE não gostava de ficar com dinheiro que não fosse dele; QUE não se recorda quais foram os
valores, se foi parcelas de tanto valor... mas que o total foi de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); QUE
acha que foram R$ 700,00 (setecentos reais), porque na verdade não era R$ 630,00 (seiscentos e trinta
reais) a verba de material de serviço, eram R$ 700,00, assim, não tinha bem certeza. QUE os valores
(entregues a ele por Jorge Cleiton, quando este já se encontrava em férias e foi instado a recolher os
valores em sua posse), foram entregues num dia, para entregar no outro; QUE, no outro dia entregou;
QUE então a Diretora Sara Helena disse que tinha que fazer uma GRU e levar ao Banco; QUE então acha
que a GRU foi de R$ 700,00 (setecentos reais). QUE exerce atualmente uma FC-02; QUE não sabe dizer
exatamente o tempo decorrido entre o momento em que o servidor Jorge Cleiton lhe disse que iria reter os
valores e a entrada do mesmo em férias; QUE Jorge Cleiton falou que ia fazer a retenção, ia sair de férias,
e o dinheiro iria ficar com ele, mas que, caso fosse preciso, era só entrar em contato, ligar para ele, que
tava com o dinheiro. QUE, em momento anterior, quando tinha trabalhado com Jorge; só tinha saído 01
(um) suprimento de fundos; QUE esse era o segundo; QUE o outro suprimento tinha sido inteiramente
utilizado, tanto a verba de material, como a de serviço foram utilizados; QUE essa foi a primeira vez que
aconteceu esse fato. QUE Jorge Cleiton disse que seria uma nota de serviço, por que o que tinha lá era
serviço; QUE não se recorda quais serviços que constavam na nota, que estão lá nos autos; QUE estão
nos autos, mas não se recorda quais foram esses serviços declarados na nota; QUE a nota fiscal não pode
ser emitida unilateralmente; QUE algum prestador assinou; QUE tem uma assinatura de um prestador,
mas que não sabe quem é o prestador de serviço; QUE se o serviço é um conserto alguém consertou...
pessoa física; QUE todos os recursos eram de pessoa física; QUE então tem uma pessoa assinando a nota;
QUE não se recorda quem foi que assinou essa nota. QUE se recorda que houve somente uma única vez,
na área de informática, um treinamento em que todos os supervisores da SESAP foram para São Paulo,
não tendo nada a ver com questão financeira, fora isso não teve treinamento nenhum. QUE suprimentos
de fundos aprendiam com o manual que tinha no site. QUE nunca também teve treinamento algum.

Às perguntas do advogado dativo, respondeu:

(...)

QUE desconhece se alguma vez o servidor Cleiton fez uso de valores de empenho para uso próprio.
Então, perguntado sobre as dificuldades para se ter valores adicionais para sanar problemas da subseção
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respondeu: QUE não só tinha como tem atualmente como suprido da subseção fez uma requisição de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Belém e que só foi liberado R$ 1.000,00 (hum mil reais);
QUE faz três semanas tenta abrir uma conta corrente tipo B, para que esse dinheiro seja depositado; QUE
faz três semanas esperando a conta ser aberta; QUE além de ser um valor baixo, há uma burocracia muito
grande para abertura da conta. QUE está com três semanas esperando a conta ser aberta; QUE o único
recurso que a subseção dispõe é o suprimento de fundos; QUE não têm outro recurso, principalmente para
uso emergencial; como conserto de bomba d’água, limpeza de caixa, etc.  

(...)

QUE não houve de sua parte, qualquer manifestação de má-fé em relação à questão dos recursos; QUE se
houvesse uma questão de má fé não teria sido ele que veicularia essa informação, vez que, quando o
servidor Michel Bessa veio lhe procurar para que “passasse o serviço”, já que iria assumir a SESAP,
informou-lhe que havia recursos disponíveis com o servidor Jorge Cleiton; QUE o mesmo procurasse a
diretora para ver se podia utilizar, para ver se podia comprar alguma coisa, por exemplo, água mineral que
tava em falta, que já quando ele assumiu estava em falta; QUE então ele, Michel Bessa, a consultou e ela
então verificou e disse-lhe que essa situação não estava correta; QUE então ela lhe procurou, trazendo as
notas de serviços e perguntou se aqueles serviços haviam sido realizados; QUE então ele disse que não
foram realizados; QUE então ela perguntou o que havia acontecido; QUE  então ele disse que Jorge
Cleiton fez isso, para essa atividade, o que explicou para ela; QUE não houve de sua parte qualquer
manifestação de má fé;  QUE não atestou as notas fiscais; QUE não sabe quais as pessoas físicas que
assinaram as notas de serviço; QUE era supervisor substituto; QUE tem pouco tempo de justiça; QUE
que vai fazer dois anos de justiça; QUE nesses dois anos já passou por vários setores; QUE não houve
qualquer manifestação de má fé; QUE essa informação só foi veiculada porque ele informou esse ato;
QUE não houve intenção de se apropriar desse valor; QUE nunca quis ficar com dinheiro do suprimento
de fundos; QUE toda vez que chegava suprimento ele se manifestava que não queria ficar com o dinheiro
do suprimento.

(...)

Em seguida,  o  servidor  ora  processado Adriano dos Santos Mesquita,  o  suprido,
respondeu em seu interrogatório (3990250):

QUE,  antes do acontecido, nunca leu a legislação pertinente ao suprimento de fundos e que não lhe
repassaram essa informação; QUE não verificava in loco o emprego do suprimento; QUE o que lhe foi
repassado foi só fornecer os valores, conforme a demanda do prédio; QUE guardava a nota fiscal; QUE o
supervisor atestava e entregava a nota fiscal; QUE acreditava totalmente no que lhe era repassado; QUE a
instrução que recebeu do suprido anterior, sem maiores detalhes e em poucos minutos foi a de como
proceder passo a passo a gerar GRU, entrar no site  do TRF para fazer a prestação de contas,  nova
solicitação e que era só aguardar o recebimento e esperar a nota fiscal, não explicando detalhes como e
que nota verificar; QUE trabalhou apenas duas ou três vezes com o servidor Jorge Cleiton - no que se
referia a suprimento de fundos; QUE algumas situações eram visíveis; como quebra de bomba, vasos
sanitários, fiação elétrica, que não tinha essa dúvida, quanto ao serviço, porque o prédio era muito antigo;
QUE  a grosso modo, existiam situações muito visíveis;  QUE  nunca teve conhecimento dos serviços
constantes das referidas notas frias (antes da confecção das mesmas); QUE sempre teve uma relação de
acreditar no então supervisor da SESAP; QUE, na sua concepção, o suprido não tinha o dever de saber o
que se passava no prédio; QUE desde quando assumiu, era rotina isso; então não tinha essa dúvida de que
não tinha  sido  feito  realmente;  QUE  sempre  teve  prestação  de  conta,  sempre  teve  devolução,  tudo
direitinho,  tudo  sendo  aprovado  direitinho,  a(s)  diretora(as)  sempre  assinaram,  tudo  de  modo
honestamente, tudo direitinho; QUE então não se gerava dúvida em relação ao serviço do outro. Que no
momento da entrega das notas fiscais, tudo foi conferido e batia com as notas e com o restante do dinheiro
que foi entregue que foram R$ 76,10 (setenta e seis reais e dez centavos). QUE sua única preocupação era
fazer o saque e entregar para o supervisor da SESAP (conforme as necessidades do prédio) e, QUE em
dois ou três dias recebia as notas da SESAP. QUE quando assumiu a função de suprido nunca teve um
treinamento, apenas o repasse das orientações do servidor anterior, em tempo que durou alguns minutos;
QUE  nem o antigo suprido, nem a diretora,  tampouco o supervisor  da SESAP; nunca ninguém lhe
orientou de que assim e que se procede. QUE quando o servidor Jorge Cleiton lhe repassou as notas, não
lhe falou que tinha retido valores do suprimento de fundos; QUE só soube da retenção quando a servidora
Sarah, diretora na época, lhe comunicou do ocorrido; QUE, aproximadamente, cinco ou seis dias antes da
diretora Sarah lhe participar da retenção, o servidor Jorge Cleiton havia lhe passado as notas e devolvido
um valor R$ 76,10 (setenta e seis reais e dez centavos) e, que logo providenciou a GRU para devolver o
dinheiro remanescente. QUE depois que a diretora Sarah lhe informou que havia duas notas fiscais que
não haviam sido prestadas, o próximo contato foi auxiliar o servidor Antonio Alan como proceder a
geração da GRU. QUE o servidor Antonio Alan gerou a GRU com nome e CPF do Jorge Cleiton, e em
seguida foi até o banco do Brasil. QUE, a pedido da Sarah, ele inseriu a nova GRU no SEI de suprimento
de fundos, pois o servidor Antonio Alan não tinha senha e nem sabia fazer; QUE ele não sabe precisar se
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o servidor Jorge Cleiton estava ou não de férias quando ele lhe entregou as notas fiscais e o valor de R$
76,10 (setenta e seis reais e dez centavos); QUE só sabe dizer que no dia, ele não estava vestido como de
padrão; QUE em seguida, gerou a GRU do valor sobrado. QUE  sua única preocupação era fazer com que
a conta não fosse encerrada, pois caso isso acontecesse era toda uma burocracia reabri-la. QUE passaram,
em torno de dois meses entre o saque dos R$ 1.500,0 (mil e quinhentos reais) e a devolução das notas
fiscais. QUE a retirada do dinheiro (entregue ao servidor Jorge Cleiton) foi em oito de março e, no início
de maio; QUE próximo ao término do prazo da prestação de contas, o servidor Jorge Cleiton entregou as
notas.

(...)

QUE  foi  a  diretora  Sarah  quem tomou  à  frente  de  todos  os  procedimentos  a  serem adotados  nos
esclarecimentos dos fatos; QUE no momento da entrega das notas não dava pra desconfiar se as notas
eram “frias” ou não, pois elas sempre vinham com datas, com CNPJ, assinadas e atestadas pelo supervisor
responsável.  QUE  o dinheiro era sacado na ‘  boca do Caixa’  e quando havia sobra de dinheiro era
devolvido por meio de GRU.

(...)

 

Externando  seu  juízo  de  convicção,  em  seu  primeiro  Relatório,  concluiu  esta
Comissão Processante que (3990427):

(...) Com efeito, pelas provas colhidas, não restou evidenciado danos causados ao serviço público; nem os
interesses da coletividade, expressos na garantia da ordem interna do serviço, foram afetados, e, afinal, a
imprescindível prevalência da legalidade restou intacta, porquanto o processo de prestação de contas do
suprimento de fundos foi finalizado e aprovado.

Concluímos,  pois,  que,  nas  condutas  dos  servidores, ora  avaliadas;  não  há  como  se  fazer  uma
interpretação meramente objetiva – fria, apenas baseada na ótica do regramento – sobre as circunstâncias
do ato administrativo supostamente ilícito, sem o risco de redundar em decisão injusta. A Comissão não
está convencida do cometimento de ilícito administrativo, pois a Administração não se desincumbiu do
ônus de capacitá-los para exercer a importante tarefa de Administrar e gerir a coisa pública. Pelos atos
apurados, constata-se o cometimento de erros, porém esta comissão não está convencida que tais são
puníveis. Não o são. Devem servir, antes de tudo, como alerta – aos servidores e à Administração.

É relevante salientar, ainda, que os antecedentes funcionais dos servidores não demonstram quaisquer
indícios de que não ajam ou tenham deixado de agir  a qualquer tempo de modo escorreito em suas
atribuições. Por tudo isso, opinamos pelo não indiciamento dos servidores ADRIANO DOS SANTOS
MESQUITA  e  ANTÔNIO  ALAN  DANTAS  DE  MENESES,  e,  portanto,  pelo  consequente
arquivamento deste feito.

Após,  em Decisão,  esta  Diretoria  do  Foro  rejeitou  o  Relatório  da Comissão por
entender que (4280831):

(...)  Desse  modo,  observa-se  que  as  condutas  de  ambos  os  servidores  podem,  sim,  virem  a  ser
consideradas contrárias aos seus deveres funcionais, e isto não pode se justificar na alegação de “ausência
de profissionalização” por parte da Administração Pública, visto que, o próprio servidor ao ingressar no
serviço público deve ter pleno conhecimento de seus deveres e de suas responsabilidades funcionais (o
servidor deve exercer com zelo suas atribuições, presumindo, portanto, que as conheça). Sendo assim,
necessário faz-se dar prosseguinento à instrução dos autos.

No mais, quanto à questão de hipotética ausência de prejuízo ao Erário, levantada pela Comissão, tal fato
não poderia servir de justificativa para a prática de condutas que porventura venham a ser declaradas
contrárias à legalidade.

(...)

É assim que, com fundamento no artigo 168 da Lei 8.112/90, por aparente infração do disposto no artigo
116,  incisos  I,  II,  III  e  IX,   todos  da  Lei  8.112/90, REJEITO  O  RELATÓRIO  da  Comissão  e
DETERMINO com urgência a devolução dos autos à Comissão para que esta:

a)  Converta  o  Relatório  (documento  3990427)  e  a  presente  Decisão  em  Termo  ou  Despacho  de
Indiciamento, nos termos do artigo 161 da Lei 8.112/90;

b) Proceda à intimação dos servidores ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA e ANTÔNIO ALAN
DANTAS DE MENESES, para que estes apresentem defesa no prazo comum  de 20 (vinte) dias,
conforme o disposto no § 2º do precitado artigo 161;

c) Apresente novo Relatório, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento das razões de
defesa, com imediato encaminhamento a esta Diretoria do Foro para julgamento (Art. 166, Lei 8.112/90).
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(...)

Em  seguida,  conforme  o  determinado  na  Decisão  supramencionada,  o  servidor
Adriano  dos  Santos  Mesquita  apresentou  tempestivamente  sua  defesa,  versando  em  síntese  que
(4559449):

a) Não possui em sua ficha funcional histórico de mau desempenho de suas funções;
b) Conforme seus depoimentos pretéritos, o servidor processado sempre demonstrou que não houve
dolo em suas condutas, bem como não existiu má-fé, ou intenção de proveito ilícito em relação a
quaisquer dos fatos ora apurados; c) Segundo os depoimentos dos servidores Sara Helena Fernandes
Coelho e José Luiz Miranda Rodrigues, depreende-se que o defendente exerce suas atribuições com
zelo, cuidado e empenho necessários; d) a expressão “informalmente” foi empregada pelo indiciado no
sentido de exemplificar que não havia um protocolo por escrito confirmando a entrega dos valores ao
supervisor da SESAP, mas apenas uma requisição por meio do sistema de computadores indicando a
quantia necessária e o objeto do serviço, e que a respectiva verba só era liberada após despacho da
SECAD; De acordo com despacho da SECAD, a requisição foi feita de forma correta; e) cumpriu suas
funções de forma responsável, apesar de não ter sido orientado da melhor forma sobre como proceder
na função por quem substituiu; f) deve a administração pública profissionalizar seus servidores; g) à
época  dos  fatos,  como suprido,  o  servidor  indiciado  atuou  dentro  dos  ditames legais,  vez  que  a
prestação de contas feitas por este foi aprovada pelo ordenador de despesas; h) no período do ocorrido,
o servidor ora processado não tinha porque duvidar das notas apresentadas pelo servidor Jorge Cleiton
pereira soares. neste passo, para ele os documentos demonstravam-se verossímeis; i) reafirma que não
houve dolo ou culpa em sua conduta, mas se o entendimento foi que este incorreu em erro, reconhece a
aplicabilidade de sanção administrativa; j) não é justo colocar sob os ombros do servidor indiciado todo
o peso de um procedimento complexo,  que é a função de suprido,  tendo em vista ainda os bons
precedentes do servidor defendente; k) não teve a intenção de se locupletar, ou favorecer a terceiro com
suas atitudes, apenas confiou na boa-fé do servidor Jorge Cleiton; l) jamais incorreu em sua mente que
estava praticando ilícito administrativo; m) não descumpriu os deveres funcionais exarados no artigo
116 da lei 8.112/90, reconhecendo apenas a possibilidade de ter infringido o inciso III do precitado
artigo;  n)  peticiona  pela  não  procedência  das  ilicitudes  imputadas  ao servidor,  inexistindo  assim,
aplicação de penalidade administrativa; o) caso o primeiro pedido não seja acatado, requer que apenas
lhe seja imputado o descumprimento do inciso III do artigo 116 da Lei 8.112/90, sendo-lhe aplicada a
penalidade de advertência.

Quanto ao servidor Antônio Alan Dantas de Meneses, este não apresentou defesa no
prazo determinado por esta autoridade julgadora. Em consequência, o servidor precitado foi declarado
revel, conforme indica o documento (4611625). Após, em Despacho (4615058), esta Diretoria do foro
nomeou-lhe defensor dativo, que apresentou sua defesa, tempestivamente, alegando, resumidamente,
que (4684638):

1) Trata-se de um servidor com bom histórico funcional, que já exerceu diversas
funções comissionadas, bem como não possui nenhuma penalidade administrativa em seu histórico; 2)
O termo de indiciamento não indicou os fatos contra os quais deverá se defender o servidor processado;
3) em consequência, a defesa do servidor fica prejudicada; 4) o atual processo administrativo não pode
prosperar visto que contêm vício insanável que viola os direitos à ampla defesa e ao contraditório do
indiciado, em virtude de não constar de maneira expressa e clara os atos ilícitos imputados ao servidor,
contra os quais deve se defender; 5) acusação sem materialidade e sem indicação das provas é ato nulo,
que deve ser invalidado; 6) pugna pela invalidação do presente PAD, a partir do termo de indicação,
devendo ser  renovada tal  diligência,  de modo a  tornar  válido  o prosseguimento do procedimento
disciplinar;  7)  o  indicado  não  exercia  efetivamente  a  função  de  Supervisor  Substituto  da
SESAP/Castanhal; 8) o servidor processado não praticou qualquer ilícito administrativo; 9) informou
de boa-fé, bem como demonstrando sua lealdade para com a seção em que exercia suas funções, a
respeito das notas fiscais  frias,  e do valor  monetário em poder do servidor  Jorge Cleiton,  que se
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destinaria a aquisição de água mineral para a subseção, ao novo supervisor da SESAP, Michel Bessa;
10) desconhecia as implicações de seu proceder em não informar aos superiores hierárquicos a respeito
das notas fiscais frias; 11) não agiu dolosamente ou culposamente no intuito de obter proveito ilícito,
com condutas contrárias a moralidade, ou na intenção de desobedecer normas regulamentares, visto que
para o indiciado seu agir visava o bem da coletividade, a fim de garantir o regular abastecimento de
água para os jurisdicionados;  12)  sempre exerceu com zelo  e  dedicação sua função pública,  fato
comprovado em suas notas de avaliação funcional, superiores a 9 (nova); 13) acreditava que a conduta
do seu antigo supervisor, Jorge Cleiton, estava pautada no justo motivo de abastecimento de água à
subseção judiciária; 14) não houve lesão ao erário; 15) é evidente nos autos que servidor indiciado não
foi o responsável pela emissão das notas frias; 16) não há provas no feito que demonstre cometimento
de erro por parte do servidor processado na prestação de contas ao suprido; 17) o servidor processado
não foi capacitado da melhor maneira pela Administração Pública para a realização de seu mister, o que
pode ocasionar o cometimento de equívocos; 18) não pode se afirmar que o servidor agiu com dolo ao
informar tardiamente sua chefia superior a respeito das notas fiscais frias, visto que não teve o intuito
de se beneficiar com tal fato; 19) é necessário que a Administração comprove o elemento subjetivo
para imputar a penalidade ao servidor processado; 20) por todo o exposta, pede o desconhecimento de
prática de ilícito administrativo, bem como pela não aplicação de nenhuma penalidade administrativa
ao indiciado; 21) por fim, peticiona pela nulidade parcial do presente processo administrativo, em
virtude de vício insanável que ocasionou cerceamento da defesa do servidor processado; caso não seja
acatado o primeiro pedido,  que os presentes autos sejam arquivados;  na remota aplicabilidade de
sanção administrativa, que sejam observados os ditames do artigo 128 da lei 8.112, bem como todo o
conjunto probatório do feito.

Finalizando, a Comissão elaborou seu último Relatório. Quanto ao servidor Adriano
dos Santos Mesquitas, concluiu que (4708257):

“ (...) 30. Senão, vejamos:

O servidor ADRIANO, suprido à época, assim conduzia a atribuição de aplicação e prestação de contas de
suprimento de fundos:

“QUE desde o não (sic) de 2014 existe a situação de ir ao banco e sacar valores e entregar em espécie ao
supervisor da SESAP, sendo a quantia necessária sacada conforme solicitação do supervisor da SESAP.
QUE o repasse de valores sacados era repassado informalmente ao supervisor da SESAP. QUE sempre
repassou informalmente os valores sacados de suprimento de fundos informalmente. QUE não fiscalizava
aplicação dos valores e somente se preocupava em receber as notas fiscais atestadas para prestar contas
dos valores gastos. QUE não verificava se a aplicação dos recursos em execuções de serviços e aquisição
de materiais repassados ao servidor Jorge Cleiton estavam ocorrendo adequadamente porque confiava nas
notas fiscais atestadas. QUE sua função era apenas a de prestar constas (sic) no Processo. QUE quando
lhe repassaram essa incumbência lhe falaram que o supervisor justamente aprova os serviços prestados e
que sua função era de sacar os valores, repassar ao supervisor da SESAP e depois prestar contas nos
processos de suprimentos de fundos. QUE em relação às notas 14082 e 14105 procedeu também da
mesma forma. QUE recebia as notas, prestava contas e realizava o depósito do restante por meio de GRU
(Guia de Recolhimento da União) e já abria um novo processo no SEI para novo requeria (sic) no mesmo
valor. QUE conforma (sic) que os serviços constantes nas referidas notas não foram prestados. QUE tal
confirmação decorre das informações que  recebeu da  Diretora.  QUE o Processo  de Suprimentos  de
Fundos ainda não estava encerrado, pois na sua concepção o processo somente se encerra em Belém, mais
que da sua parte esse procedimento já tinha sido encerrado. QUE não tinha conhecimento à época dos
fatos de alguma situação que comprometesse o fornecimento regular de água mineral na Subseção porque
não se envolve nessa parte do administrativo e que não procurava saber dessa parte de água, açúcar, café e
que era difícil essa informação até ele porque (sic) sempre estava envolvido na rotina do seu trabalho e
que  só  sabia  das  situações  que  lhe  chegavam referentes  a  reparos  e  aquisição  de  outros  materiais:
situações, por exemplo, como a quebra de um vaso sanitário. QUE não sabia por qual motivo o servidor
Jorge  Cleiton  procedeu  daquela  forma  e  que  tomou  conhecimento  do  fato  através  da  Diretora  da
Subseção.

31. Em sua defesa alega, em relação ao modo como procedia como suprido, que “(...) em relação ao fato
de que primeiro deveria haver a prestação de serviço e do atesto para posteriormente existir o repasse de
valores pelo Suprido, enfatiza-se que o regramento legal que sempre observado (sic) trata do §1º do art.
6º da Resolução já mencionada, que dita que não serão aceitas despesas com data anterior à concessão
do suprimento de fundos. Assim, o saque era realizado e a comprovação para efeito de prestação de
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contas  observava sempre o prazo de aplicação de até 90 (noventa dias), a contar da data do ato de
concessão do suprimento de fundos e não ultrapassando o término do exercício financeiro. (...) Logo, a
partir da análise do conjunto probatório, resta caracterizado que o servidor, em momento algum, quis
dizer que fez seu trabalho sem o devido senso de responsabilidade, e sim que realizava os atos que lhe
repassaram sobre ser a rotina, vez que quando assumiu a função, repita-se, teve apenas uma orientação
“relâmpago” fornecida pelo servidor a quem substituiu.”

32. Com efeito, atento à juntada dos seus assentamentos funcionais (evento 3621660), não se constata
nenhuma nódoa, nenhum comportamento registrado que atente contra a Administração em quaisquer de
seus aspectos. Ao contrário, em seus registros transparecem exercício da função pública regular, com
progressões na carreira e gozo de confiança pela Administração, porquanto tenham quase sempre sido
prestigiados com funções comissionadas.

33. Ouvidas as testemunhas, em seu favor prosperam referências elogiosas quanto à sua conduta, que era
sempre cauteloso como suprido (evento 3971950); que sempre agiu com presteza, mesmo antes de vir
trabalhar na Justiça Federal; que na atividade na Justiça Federal sempre atuou com muito boa vontade,
sempre disponível a colaborar em atividades outras que não apenas em relação às suas atribuições; que,
sempre que convocado, nunca se furtou a colaborar com a Seção Judiciária, mesmo atuando na Subseção
de Castanhal (evento 3972181).

34. Assim, de tudo quanto se pôde apurar nestes autos, constatou-se que a conduta do servidor ADRIANO
DOS SANTOS MESQUITA está em desacordo, objetivamente, com que preceitua o artigo 116 da Lei
8.112./90, especificamente nos seus incisos I e III.”

(...)

41. Em relação à conduta do servidor ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA, a quem fora concedida a
verba de suprimento de fundos, ainda que agindo na plena confiança de um supervisor de seção para
aplicar a verba e realizar a respectiva prestação de contas, e somando-se a isso o exercício das demais
atividades que ele desenvolvia simultaneamente, ainda assim, contudo, é forçoso admitir que, concreta e
objetivamente, o resultado do fato caracteriza falta de dever funcional, conforme previsto na Lei, posto
que agiu com falta de zelo e em desacordo às normas do serviço público e demais regramentos que regem
a aplicação de suprimento de fundos.

Já com relação ao proceder do servidor Antônio Alan Dantas de Meneses, ponderou
(4708257):

(...) 35. Quanto à conduta do servidor ANTÔNIO ALAN, em que pese a costumeira e elogiável atuação
na Sesap, para o bom desenvolvimento das atividades daquele setor, mesmo não estando na condição de
supervisor, depreende-se ter havido também conhecimento de irregularidade na prestação de contas sem a
devida comunicação à autoridade superior. Mais: que a "manobra" com as notas fiscais teve relação com
um "problema" no processo de aquisição de gêneros alimentícios, conforme se vê no seu depoimento no
PAD 4446-48.2016.4.01.8010:

QUE na época do fato estava assumindo a substituição na SESAP. QUE na verdade, o que aconteceu foi
que tinham o recurso de suprimento de fundos, no valor em torno de R$700,00 para serviços e estava
com problema num processo, o processo de gêneros alimentícios, onde um dos itens que lhes preocupava
era a questão da água, que também haviam (sic) outros itens, como café, açúcar, mas, particularmente, a
água é que estava com problema porque o processo (o processo do contrato de aquisição de gêneros
alimentícios) não andava e já tinha sido devolvido várias vezes, já tinha passado pela SELIT, já tinha
passado pelo Administrativo em Belém e que havia o recurso de suprimento de fundos. QUE quando
foram emitidas as notas fiscais aqueles serviços descritos nas mesmas realmente tinham que ser feitos,
porque estavam mesmo pendentes de execução e precisam ser feitos. QUE a questão da água era o que os
preocupava, porque chegou numa situação de ter que tirar dinheiro do próprio bolso pra poder comprar
água.

36. Interrogado neste PAD, ele reafirma as circunstâncias em que agiu no episódio em questão: “(...) QUE
tomou conhecimento pelo fato de trabalhar na mesma sala. QUE verificou essa situação. QUE ele lhe
informou. QUE não foi feito às escondidas. QUE ele falou que iria fazer a retenção. QUE não estava com
o suprimento de fundo. QUE até porque estava fazendo outras coisas da SESAP. QUE ele falou que ia
fazer a retenção, antes de fazer a retenção. QUE gostaria de saber quem foi o prestador de serviços que
assinou as notas. QUE tinha um prestador que tinha que assinar, mas que não sabe quem foi. QUE pegou
as notas fiscais quando ele - Jorge Cleiton - saiu de férias e teve que fazer a prestação de contas. QUE ai
sim que pegou as notas fiscais e entregou ao suprido para o mesmo fazer a prestação de contas.(...)”

37. Em sua defesa escrita, Antônio Alan sustenta que agiu de boa fé, por dever de ofício e como ato de
lealdade à unidade de lotação, ao colega que iria assumir a SESAP e mesmo à Justiça Federal; que não
cometeu nenhum ato irregular proativo, quando muito, pode ter deixado de comunicar tais ocorrências ao
superior  hierárquico  com uma  maior  antecedência;  que  em sua  conduta  não  há  qualquer  intenção
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deliberada, culposa ou dolosa, de macular o serviço público, de faltar-lhe com a lealdade, ou com a
moralidade, muito menos ter desobedecido norma legal ou regulamentar, ou de ter obedecido ordens
ilícitas, até porque estavam presentes objetivos, que em seu sentir, seriam suficientes, para atender bem
da coletividade,  o  interesse público,  com o regular abastecimento de água na Subseção Judiciária,
especialmente  em favor  dos jurisdicionados,  notadamente  aqueles  de  baixa renda;  nunca  deixou  de
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo que ocupa no tempo que está no serviço público (há
onze anos), sem qualquer mácula em seus assentamentos funcionais, nenhuma penalidade, gozando do
prestígio de seus superiores no órgão de lotação, exercendo função comissionada praticamente durante
todo o  tempo prestado à Justiça Federal,  gozando da confiança das autoridades a que  esteve e está
subordinado;  não esteve em conluio  com ninguém, ou concorreu, ou efetivamente praticou qualquer
fraude a nota fiscal, muito menos atestou serviço não realizado ou respectivo pagamento não realizado;
que desconhecia a ilicitude de sua conduta e mesmo do procedimento em si; que não há causalidade entre
sua conduta e o processo de aplicação da verba ou de prestação de contas.

38. Também em relação a Antônio Alan, extrai-se dos seus assentamentos funcionais (3621631) bom
comportamento,  sem quaisquer  registros  que  atentem contra  a  Administração  em quaisquer  de  seus
aspectos. Também desses registros, constata-se o exercício regular da função pública, com progressões na
carreira e gozo de confiança pela Administração, porquanto tenha quase sempre sido prestigiado com
nomeações para o exercício de funções comissionadas.

39. Esta Comissão está convencida de que os servidores aqui investigados nunca agiram intencionalmente
para atentar contra as normas que regem os deveres funcionais; está convencida da boa fé com que ambos
agiram neste episódio da prestação de contas;  que os servidores não agiram deliberadamente para a
consecução de qualquer ato ilícito; que não estavam imbuídos de qualquer intenção de atentar contra a
moralidade administrativa.

40.  Destarte,  do  que  se  apurou  nestes  autos  em relação  à  conduta  do  servidor  ANTÔNIO ALAN
DANTAS DE MENESES, ela está em desacordo com os preceitos legais em dois pontos, quais sejam, não
cumprir normas e regulamentos e não ter levado ao conhecimento de superior a irregularidade praticada.

Por fim, sugere a aplicação da penalidade de advertência aos citados servidores, in verbis:

42. Ante o exposto, considerando o que o conjunto probatório acostado aos autos demonstrou, de forma
objetiva, que o servidor ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA, Técnico Judiciário, matrícula funcional
n. PA1000843, lotado na 3ª Vara da Seção Judiciária do Pará, incorreu nas infrações previstas no artigo
116, incisos I e III, da Lei nº 8112, de 1990, e que servidor ANTÔNIO ALAN DANTAS DE MENESES,
Técnico  Judiciário,  matrícula  funcional  n.  PA1000901,  lotado  na  Subseção  Judiciária  de  Castanhal,
incorreu nas infrações previstas no artigo 116, incisos III e VI, da Lei nº 8112, de 1990, sugere-se a
aplicação a ambos da penalidade de advertência, conforme preceitua o art. 127, I,  da Lei nº 8.112, de
1990.

 

A Assitência Jurídica desta Seção Judiciária, em seu parecer, também concluiu pela
aplicação da penalidade de advertência aos servidores (5017937): "Ante o exposto, esta Assistência
Jurídica opina pela aplicação da penalidade de advertência aos servidores indiciados, nos termos do
art. 129 da Lei 8.112/90."

 

Eis o Relatório. Decido.

O presente processo administrativo,  instaurado pela Portaria SJ DIREF 500/2016,
teve por objetivo apurar as possíveis condutas de dois servidores relacionadas à emissão de duas notas
fiscais frias, cujos valores monetários referentes aos serviços não prestados ficaram sob domínio do
servidor Jorge Cleiton, supervisor da SESAP/Castanhal e responsável pela emissão das referidas notas
fiscais.  O  citado  servidor  respondeu  a  Processo  Administrativo  Disciplinar  próprio,  onde  lhe  foi
aplicada a penalidade de suspensão de 90 (noventa) dias.

Aqui, temos o intuito de averiguar a participação dos servidores Antônio Alan Dantas
de  Meneses  (então  Supervisor  Substituto  da  SESAP  na  época  do  ocorrido e  quem  repassou  a
informação  acerca  das  notas  frias  ao  servidor  Michel  Bessa,  o  então  novo  Supervisor  da
SESAP/Castanhal, fato que deu origem ao presente PAD) e Adriano dos Santos Mesquita, o suprido,
responsável pelo repasse das verbas e atesto dos serviços prestados.

Acerca do narrado, bem resume a última Decisão desta Diretoria do Foro (4290831):
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(...)

Por  meio  da  Portaria  SJ Diref  nº  500/2016,  publicada em 23/11/2016,  este  Processo Administrativo
Disciplinar foi instaurado com  a finalidade de apurar a conduta funcional dos servidores que, à época dos
fatos, atuavam como Suprido e Supervisor Substituto da SESAP na Subseção de Castanhal/PA, cujos
depoimentos foram registrados sob os n.ºs 2957042 e 2957126, respectivamente, conforme fatos narrados
nos  autos  dos  processos  administrativos  eletrônicos 0002716-02.2016.4.01.8010 e
0004446-48.2016.4.01.8010.

Acerca dos fatos, os autos revelam, em síntese, que: a) o servidor Michel do Nascimento Bessa, então
ocupante da supervisão da SESAP/CAH, levou ao conhecimento da servidora Sarah Helena Fernandes
Coelho, diretora substituta  à época,  relato do servidor Antônio Alan Dantas de Meneses (supervisor
substituto da SESAP) sobre a emissão de "02 notas fiscais frias para que a verba de prestação de serviços
não fosse devolvida, uma vez que tal numerário seria "necessário para a aquisição de água mineral", e
que  foram solicitadas ao responsável pela prestação de contas do suprimento de fundos servidor Adriano
dos Santos Mesquita (Suprido) e localizadas duas notas fiscais de prestação de serviço (14082 e 14105)
emitidas por pessoa física e atestadas pelo referido ex-supervisor,  acerca do que o servidor Adriano,
informou não saber se haviam de fato sido prestados e o servidor Antônio Alan confirmou que não foram
prestados e naõ foram pagos, estando o valor em mãos do servidor Jorge Cleiton para "aquisição de água
mineral, em fata na subseção"  (Informação SJPA 2221122, Processo Sei 0002716-02.2016.4.01.8010); b)
foi instaurado o Processo Disciplinar n. 0004446-48.2016.4.01.8010 para apurar a materialidade e autoria
do ato, cujo relatório sugeriu a aplicação ao servidor Jorge Cleiton Pereira Soares (Técnico Judiciário -
Área Administrativa) a penalidade disposta no art. 128 da lei nº 8.112/90 (Doc. 2996178); c) a Diretoria
do Foro entendeu que seria o caso de aplicar a penalidade de demissão ao servidor Jorge Cleiton, e, por
entender que haveria participação de mais servidores nos atos e fatos apurados, decidiu por instaurar o
referido Processo Administrativo Disciplinar; d) o servidor Adriano dos Santos Mesquita reafirmou as
declarações prestadas como testemunha no PAD 0004446-48.2016.4.01.8010 e, em síntese, acrescentou
que sua atitude como suprido era a de sempre sacar no banco os valores a ele concedidos e entregar ao
servidor que iria aplicá-lo, no caso o Supervisor da SESAP, informou, ainda, que após a devida liquidação
dos valores, recebia as notas fiscais para atestar e realizar a prestação de contas; e) O servidor Antônio
Alan Dantas de Menezes reafirmou as declarações prestadas no PAD 0004446-48.2016.4.01.8010 e, em
síntese,  acrescentou  que  foi  ele  quem confirmou à  Diretora  de  Secretaria  Substituta  da  Subseção  a
existência das notas irregulares,  porquanto estava em exercício na SESAP, substituindo o titular  que
estava em gozo de férias.

(...)

Nesse sentido,  após elucidar  os fatos,  a Decisão supracitada definiu as prováveis
irregularidades em que incorreram os servidores processados, in verbis (4290831):

(...)

Primeiramente, vejamos o que dispõem trechos da Res/CJF nº 583/2007:

(...)

Art. 2º O servidor que receber suprimento de fundos, na forma do artigo anterior, é obrigado a
prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas especial se
não o fizer no prazo estabelecido pelo ordenador de despesas e mediante sua determinação.  
§ 1º A prestação de contas será objeto de apreciação pelo ordenador de despesas, que deverá aprová-la, ou
não, em ato formal exarado no processo correspondente, observados os prazos para registros de baixa e
reclassificação contábeis.

§  2º  Os  suprimentos  de  fundos  concedidos  são  considerados  despesa  efetiva,  registrada  sob  a
responsabilidade do servidor suprido, até que se lhe proceda à respectiva baixa, após a aprovação
das contas prestadas.

§  3º  Impugnada a prestação de  contas,  deverá o  ordenador  de  despesas determinar  imediatas
providências administrativas para a apuração das responsabilidades e cominação das penalidades
cabíveis, consoante disposto na legislação vigente.

(...)

Art. 4º O ato concedente do suprimento de fundos, que deverá compor o procedimento administrativo
específico, será publicado no boletim interno da unidade gestora, contendo basicamente:  
I - nome, cargo e função do suprido;

II - valor do suprimento, por natureza da despesa a realizar;

III - destinação do suprimento;

IV - prazos para aplicação e prestação de contas.
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Art.  5º  Os prazos para aplicação e  prestação de  contas  não poderão exceder,  respectivamente,  a  60
(sessenta) e 30 (trinta) dias contados da data da concessão.  
§ 1º A aplicação de suprimento de fundos fica limitada a 31 de dezembro, devendo a correspondente
prestação de contas, pelo suprido, ser efetuada até 15 de janeiro seguinte.

§ 2º O saldo de valor do suprimento de fundos, eventualmente não aplicado, deverá ser recolhido
em favor da unidade gestora concedente, até 31 de dezembro

(...)

Art. 6º São documentos básicos do processo de prestação de contas:  
(...)
II)  demonstração da receita com o número da ordem bancária e valores das despesas conforme
documentos, sejam notas fiscais/faturas/recibos/cupons fiscais, com a necessária discriminação do
objeto de despesa;

(...)

IV)  atesto pelo recebimento do material ou prestação do serviço, firmado por outro servidor que
tenha conhecimento das condições em que as despesas foram realizadas;

V) comprovante do recolhimento,  se for o caso, dos valores referentes às obrigações tributárias e de
contribuições legais, resultantes da aplicação do suprimento de fundos concedido;

(...)

No que tange à conduta do servidor ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA,  que era o suprido da
Subseção Judiciária de Castanhal à epóca dos fatos, relevante destacar em seu depoimento (3921905),
informou que "o repasse de valores sacados era repassado informalmente ao supervisor da SESAP", que
"sempre repassou informalmente os valores sacados de suprimento de fundos informalmente", que "não
fiscalizava aplicação dos valores e somente se preocupava em receber as notas fiscais atestadas para
prestar contas dos valores gastos", e ainda que "quando lhe repassaram essa incumbência lhe falaram
que o supervisor justamente aprova os serviços prestados e que sua função era de sacar os valores,
repassar ao supervisor da SESAP e depois prestar contas nos processos de suprimentos de fundos",
também relevante destacar o seu depoimento (3990250), onde aduz que " sua única preocupação era fazer
o saque e entregar para o supervisor da SESAP (conforme as necessidades do prédio)", que "em dois ou
três  dias  recebia  as  notas  da  SESAP",  que  "quando  assumiu  a  função  de  suprido  nunca  teve  um
treinamento, apenas o repasse das orientações do servidor anterior, em tempo que durou alguns minutos",
que "quando o servidor Jorge Cleiton lhe repassou as notas, não lhe falou que tinha retido valores do
suprimento de fundos". Nota-se, pois, a priori, irregularidades no repasse dos valores, em ofensa ao art. 6º
Res/CJF nº  583,  de  20/111/2007,  porquanto,  como se infere desse preceito  normativo,  o  repasse  do
suprido só deveria ocorrer após fossem prestados e atestados os serviços e não antes, nem muito menos
informalmente.

Por mais que o servidor possivelmente tenha agido de boa-fé, como diz crer a Comissão, confiando nas
notas apresentadas pelo então supervisor da SESAP, JORGE CLEITON PEREIRA SOARES, isso não o
exime  de  provável  culpabilidade,  visto  que  segundo  o  depoimento  do  Diretor  da   Secretaria
Administrativa  da  Seção  Judiciária  do  Pará,  José  Luiz  Miranda  Rodrigues,  persiste  a
responsabilidade, ainda que não caiba ao suprido a responsabilidade pelo atesto. Vejamos trecho da
manifestação do diretor da Secad:“a aplicação do suprimento deve ser feito pelo suprido. QUE por conta
dessa responsabilidade, ele deveria comprar, ele deveria atestar e entregar o produto daquela compra ou
bem ao interessado ou aos setores que estariam fazendo a demanda (...)”. (Doc. 3972181 ) Grifado.

Nesse sentido, e tendo em vista que ninguém se escusa da lei  por não conhecê-la (Art.3º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), e por ser dever funcional do servidor agir com lealdade e
moralidade (art. 116 da Lei 8.112/90), não se questionam as intenções da conduta do suprido, isto é,
o elemento subjetivo da ação, mas a conduta em si mesma, que, conforme os autos, demonstra-se
contrária  aos  deveres  funcionais  a  ele  confiados.  Assim,  entendemos  que  a  continuidade  da
instrução poderá ensejar atribuição de culpa ao servidor.

Prosseguindo, quanto ao servidor ANTÔNIO ALAN DANTAS DE MENESES, consta de seu depoimento
(documento 3921946), que "cada um assumia sua responsabilidade, mas todo mundo sabia o que o outro
estava fazendo, até pra poder acompanhar o andamento do trabalho",  que "em nenhum momento foi
negada  a  existência  do  dinheiro,  tanto  que  a  existência  do  mesmo  não  foi  perguntada,  mas  sim
informada", que "estava sabendo da situação de atestar as notas de serviço e reservar os valores para
aquisição  de  água  mineral",  que  "nada  aconteceu  na  supervisão  que  cada  um não  soubesse",  que
"trabalhavam juntos",  que "não havia  nada velado",  que "não foi  naquele momento que repassou a
informação para o atual supervisor, Michel Bessa, porque nem tinhasido ventilada a possibilidade do
mesmo estar assumindo a supervisão quando aconteceu o fato", que "confirma que os valores seriam
usados para aquisição de água mineral", que "o fato veio à tona porque quando o novo supervisor lhe
perguntou como estava o andamento da SESAP ele falou ao que estavam com problemas com o processo
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de aquisição de gêneros alimentícios, principalmente com relação à água e que estavam preocupados
com isso e que tinham um dinheiro que estava reservado para usar, caso necessitassem, para aquisição
de água", que "em nenhum momento foi negada a existência do dinheiro, tanto que a existência do mesmo
não foi perguntada, mas sim informada", bem assim em seu segundo depoimento (documento 3985467),
que " tomou conhecimento pelo fato de trabalhar na mesma sala", que "verificou essa situação", que "ele
lhe informou" e "não foi feito às escondidas".

Dessa feita, de acordo com os autos, este era conhecedor da hipotética ilicitude praticada pelo então
supervisor da SESAP, Jorge Cleiton, ainda que também possa ter supostamente agido de boa-fé
visando ao bem da Administração Pública, e também por sua confissão espontânea dos atos, isso da
mesma forma não o eximiria, em tese, de responsabilidade, à luz do que dispõe o artigo 116 da Lei
8.112/90:

  Art. 116.  São deveres do servidor:

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

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais

(...)

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade
competente para apuração;

(...)

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Desse  modo,  observa-se  que  as  condutas  de  ambos  os  servidores  podem,  sim,  virem  a  ser
consideradas contrárias aos seus deveres funcionais, e isto não pode se justificar na alegação de
“ausência de profissionalização” por parte da Administração Pública, visto que, o próprio servidor
ao  ingressar  no  serviço  público  deve  ter  pleno  conhecimento  de  seus  deveres  e  de  suas
responsabilidades  funcionais  (o  servidor  deve  exercer  com  zelo  suas  atribuições,  presumindo,
portanto, que as conheça). Sendo assim, necessário faz-se dar prosseguimento à instrução dos autos.

No mais, quanto à questão de hipotética ausência de prejuízo ao Erário, levantada pela Comissão, tal fato
não poderia servir de justificativa para a prática de condutas que porventura venham a ser declaradas
contrárias à legalidade.

Prosseguindo, observe-se o Manual de Processo Disciplinar da Controladoria Geral da União, no sítio
eletrônico  da  CGU  (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-pad.pdf)
quanto à necessidade de formalização de termo de indiciamento:

"Apesar de externar juízo de convicção preliminar da comissão processante, o termo de indiciação é peça
essencial para a defesa do indiciado. Isso porque ela formalizará a acusação e delimitará os termos da
defesa escrita e do julgamento, como se verá adiante."

Na presente fase do processo, a lei ainda não exige que seja indicada a tipificação da conduta. Todavia, é
usual e recomendado que já seja feito esse enquadramento, tendo em vista o auxílio para que o acusado
possa se defender. Este enquadramento, entretanto, poderá ser alterado no Relatório Final, visando a uma
melhor adequação da conduta às definições legais do Direito Disciplinar, onde afinal também predomina
o ensinamento de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal.

Todavia, verifica-se que a Comissão já produziu relatório onde descreve os possíveis fatos irregulares em
apuração  (3990427).  Desta  feita,  em  homenagem  ao  princípio  da  eficiência,  à  ampla  defesa  e  ao
contraditório, e tendo verificado que o Relatório da Comissão (3990427) e a presente Decisão apresentam
todos os elementos necessários a se prestarem como termo ou despacho de indiciamento -  razão pela qual
não se faz necessária a formalização de um termo específico - converto-os a tal finalidade.

É assim que, com fundamento no artigo 168 da Lei 8.112/90, por aparente infração do disposto no artigo
116,  incisos  I,  II,  III  e  IX,   todos  da  Lei  8.112/90, REJEITO  O  RELATÓRIO  da  Comissão  e
DETERMINO com urgência a devolução dos autos à Comissão para que esta:

a)  Converta  o  Relatório  (documento  3990427)  e  a  presente  Decisão  em  Termo  ou  Despacho  de
Indiciamento, nos termos do artigo 161 da Lei 8.112/90;

b) Proceda à intimação dos servidores ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA e ANTÔNIO ALAN
DANTAS DE MENESES, para que estes apresentem defesa no prazo comum  de 20 (vinte) dias,
conforme o disposto no § 2º do precitado artigo 161;

c) Apresente novo Relatório, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento das razões de
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defesa, com imediato encaminhamento a esta Diretoria do Foro para julgamento (Art. 166, Lei 8.112/90).

 

Preliminarmente, insta destacado que não procede a alegação aduzida na defesa do
servidor ora processado Alan Dantas de Meneses de que o atual processo administrativo não pode
prosperar  pois conteria vício insanável  que viola os direitos à ampla defesa e ao contraditório do
indiciado, em virtude de não constar de maneira expressa e clara os atos ilícitos imputados ao servidor,
contra os quais deve se defender. Não prospera porque os fatos estão sobejamente descritos no primeiro
relatório da Comissão Processante (Doc. 3990427) e na Decisão 4280831, convertidos em Termo ou
Despacho de Indiciamento. Percebe-se que as supostas condutas dos servidores passíveis de penalidade
foram bem delimitadas naquele documento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, sendo
que o precitado relatório e a referida decisão desta autoridade julgadora convertidos em Termo de
Indiciamento contêm os elementos essenciais para o exercício da ampla defesa por ambos os servidores
indiciados. Outrossim, como já aludido, o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal.

 

Prosseguindo,  quanto à  função de suprido, exercida pelo servidor Adriano dos
Santos Mesquita, dispõe a Resolução /CFJ nº 583/2007:

(...)

Art. 2º O servidor que receber suprimento de fundos, na forma do artigo anterior, é obrigado a
prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas especial se
não o fizer no prazo estabelecido pelo ordenador de despesas e mediante sua determinação.  
§ 1º A prestação de contas será objeto de apreciação pelo ordenador de despesas, que deverá aprová-la, ou
não, em ato formal exarado no processo correspondente, observados os prazos para registros de baixa e
reclassificação contábeis.

§  2º  Os  suprimentos  de  fundos  concedidos  são  considerados  despesa  efetiva,  registrada  sob  a
responsabilidade do servidor suprido, até que se lhe proceda à respectiva baixa, após a aprovação
das contas prestadas.

§  3º  Impugnada a prestação de  contas,  deverá o  ordenador  de  despesas determinar  imediatas
providências administrativas para a apuração das responsabilidades e cominação das penalidades
cabíveis, consoante disposto na legislação vigente.

(...)

Art. 4º O ato concedente do suprimento de fundos, que deverá compor o procedimento administrativo
específico, será publicado no boletim interno da unidade gestora, contendo basicamente:  
I - nome, cargo e função do suprido;

II - valor do suprimento, por natureza da despesa a realizar;

III - destinação do suprimento;

IV - prazos para aplicação e prestação de contas

Art.  5º  Os prazos para aplicação e  prestação de  contas  não poderão exceder,  respectivamente,  a  60
(sessenta) e 30 (trinta) dias contados da data da concessão.  
§ 1º A aplicação de suprimento de fundos fica limitada a 31 de dezembro, devendo a correspondente
prestação de contas, pelo suprido, ser efetuada até 15 de janeiro seguinte.

§ 2º O saldo de valor do suprimento de fundos, eventualmente não aplicado, deverá ser recolhido
em favor da unidade gestora concedente, até 31 de dezembro

(...)

Art. 6º São documentos básicos do processo de prestação de contas:  
(...)
II)  demonstração da receita com o número da ordem bancária e valores das despesas conforme
documentos, sejam notas fiscais/faturas/recibos/cupons fiscais, com a necessária discriminação do
objeto de despesa;

(...)

IV)  atesto pelo recebimento do material ou prestação do serviço, firmado por outro servidor que
tenha conhecimento das condições em que as despesas foram realizadas;
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V) comprovante do recolhimento,  se for o caso, dos valores referentes às obrigações tributárias e de
contribuições legais, resultantes da aplicação do suprimento de fundos concedido;

(...).

 

Sobre o exercício de suas atribuições como Suprido, depôs ainda o servidor precitado
(3990250):

(...)

QUE, antes do acontecido, nunca leu a legislação pertinente ao suprimento de fundos e que não lhe
repassaram essa informação; QUE não verificava in loco o emprego do suprimento; QUE o que lhe
foi repassado foi só fornecer os valores, conforme a demanda do prédio; QUE guardava a nota
fiscal; QUE o supervisor atestava e entregava a nota fiscal; QUE acreditava totalmente no que lhe
era repassado;(...);; QUE sempre teve uma relação de acreditar no então supervisor da SESAP; QUE, na
sua concepção, o suprido não tinha o dever de saber o que se passava no prédio; QUE desde quando
assumiu, era rotina isso; então não tinha essa dúvida de que não tinha sido feito realmente; QUE sempre
teve prestação de conta, sempre teve devolução, tudo direitinho, tudo sendo aprovado direitinho, a(s)
diretora(as) sempre assinaram, tudo de modo honestamente, tudo direitinho; QUE então não se gerava
dúvida em relação ao serviço do outro. Que no momento da entrega das notas fiscais, tudo foi conferido e
batia com as notas e com o restante do dinheiro que foi entregue que foram R$ 76,10 (setenta e seis reais e
dez centavos).(...).  QUE  quando assumiu a função de suprido nunca teve um treinamento, apenas o
repasse das orientações do servidor anterior, em tempo que durou alguns minutos; QUE nem o antigo
suprido, nem a diretora, tampouco o supervisor da SESAP; nunca ninguém lhe orientou de que assim e
que se procede(...).

(...)

QUE  foi  a  diretora  Sarah  quem tomou  à  frente  de  todos  os  procedimentos  a  serem adotados  nos
esclarecimentos dos fatos; QUE no momento da entrega das notas não dava pra desconfiar se as notas
eram “frias” ou não, pois elas sempre vinham com datas, com CNPJ, assinadas e atestadas pelo supervisor
responsável.  QUE  o dinheiro era sacado na ‘  boca do Caixa’  e quando havia sobra de dinheiro era
devolvido por meio de GRU.

(...)

 

Depreende-se do depoimento do servidor processado, que este não conhecia, nem
procurou  conhecer  as  obrigações  concernentes  a  função  específica  que  exercia  de  suprido.  Em
consequência, observa-se a não observância do artigo 6º da precitada Resolução, isso, porque, segundo
este normativo, o repasse do suprido só deveria ocorrer após a prestação e atesto dos serviços e não
antes, e tal  feito necessitaria  seguir um procedimento, conforme determina o artigo 4° da mesma
Resolução supracitada, fato que também não ocorreu, conforme alegado pelo servidor em sua defesa
prévia (4559449):

“veja-se que a palavra ‘informalmente’ foi empregada no sentido de que não havia um protocolo por
escrito confirmando a entrega do valor ao Supervisor da SESAP, mas sim, apenas uma requisição por
meio do sistema descrevendo a quantia necessária e o objeto do serviço, ao qual a verba só era liberada
através de despacho da SECAD, em que o ordenador de despesas autorizava o empenho dos valores”.

Desta feita, mais uma vez constata-se o desconhecimento do servidor em relação aos
procedimentos inerentes a seu mister como suprido. Neste passo, ainda que tenha agido de boa-fé,
confiado na palavra do servidor Jorge Cleiton Pereira Soares quanto ao atestado nas notas fiscais, tal
função  (de  atesto)  era  de  responsabilidade  do  servidor  Adriano  dos  Santos  Mesquita,  conforme,
também, depoimento do Senhor José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor da Secretaria Administrativa da
Seção Judiciária em Belém/PA (3972181):

 

(...) a aplicação do suprimento deve ser feito pelo suprido. QUE por conta dessa responsabilidade, ele
deveria comprar, ele deveria atestar e entregar o produto daquela compra ou bem ao interessado ou aos
setores que estariam fazendo a demanda (...). (Doc. 3972181 ) Grifado.

Quanto  aos  deveres  funcionais  do  servidor  público,  dispõe  o  artigo  116  da  lei
8112/90:
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(...)

Art. 116.  São deveres do servidor:

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

(...)

III - observar as normas legais e regulamentares;

(....)

Assim,  ainda  que  não  soubesse  que  as  notas  fiscais  eram  "frias",  conforme  se
verificou  no  Processo  Sei  0004446-48.2016.4.01.8010,  observa-se  que  a  conduta  praticada  pelo
servidor Adriano dos Santos Mesquita, de não conhecer de forma clara as atribuições de seu mister
como Suprido, deixando de atestar se de fato os serviços citados nas notas foram prestados (conforme
determina  o  inciso  IV  do  art.  6º  da  Res/CFJ  nº  583/2007),  demonstra-se  contrária  aos  deveres
funcionais supramencionados.

Isto porque, ainda deve o servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições de seu
cargo, e para assim proceder, deve o servidor observar as normas legais e regulamentares que norteiam
seu serviço. Para observar os normativos pertinentes a seu mister, faz-se imprescindível, ao servidor,
conhecê-los. Todavia não foi este o comportamento do indiciado Adriano dos Santos Mesquita, que
conhecia de modo superficial suas atribuições, bem como não demonstrou uma atitude proativa em
buscar tal conhecimento, e assim, agir conforme os normativos, o que ocasionou o descumprimento de
deveres funcionais por parte do servidor.

Ademais, não se questionam aqui as intenções do servidor ao praticar determinada
ação, mas sim a conduta em si, e esta demonstra-se contrária aos deveres funcionais estampados no
artigo 116, incisos I e III da Lei 8.112/90. Em consequência, não se pode culpar a Administração pela
ignorância do servidor quanto às suas atribuições. Isto porque, ao ingressar no serviço público, deve o
servidor  estar  ciente  dos  normativos  que  norteiam  seu  agir,  bem  como não  se  pode  alegar
desconhecimento  da Lei  para não observa-la  (art.  3º  da Lei  de Introdução às  Normas do Direito
Brasileiro). Por fim, é dever do servidor conhecer suas atribuições e agir em conformidade com o que
determinam, não podendo, o servidor onerar a Administração por sua própria falta de proatividade em
conhecê-las.  O  caso  aqui  não  é  de  falta  de  treinamento  específico,  mas,  de  desconhecimento  de
instruções, exaradas em normas internas que norteavam o comportamento do servidor ora processado, e
que deveriam ter sido observadas pelo funcionário.

Quanto à conduta do servidor Antônio Alan Dantas de Meneses, preliminarmente,
não se discute aqui o proceder do servidor como substituto automático da SESAP, mas, sim, se este
observou os deveres funcionais inerentes ao seu serviço como servidor público. Partindo-se de tal
premissa, analisemos os autos.

Em seu depoimento, alegou o indiciado (4708257):

(...) QUE o supervisor (da SESAP) informou que ia fazer a retenção do recurso, e que esse recurso seria
aplicado em material de consumo. QUE disse que sabia, tanto que contou essa questão desse recurso;
QUE informou ao servidor Michel Bessa, sobre a existência desse recurso. QUE não saberia classificar o
conceito de nota fria. QUE o que sabe é que essas notas referem-se a serviços que não foram executados.

QUE era substituto. QUE dividiam as  tarefas. QUE naquele momento a parte do suprimento não estava
com  ele.  QUE  naquele  momento  estava  resolvendo  outros  assuntos  da  SESAP.  QUE  tomou
conhecimento pelo fato de trabalhar na mesma sala. QUE verificou essa situação. QUE ele lhe informou.
QUE  não foi feito às escondidas. QUE ele falou que iria fazer a retenção. QUE  não estava com o
suprimento de fundo. QUE até porque estava fazendo outras coisas da SESAP. QUE ele falou que ia
fazer a retenção, antes de fazer a retenção. QUE gostaria de saber quem foi o prestador de serviços que
assinou as notas. QUE tinha um prestador que tinha que assinar, mas que não sabe quem foi. QUE pegou
as notas fiscais quando ele - Jorge Cleiton - saiu de férias e teve que fazer a prestação de contas. QUE ai
sim que pegou as notas fiscais e entregou ao suprido para o mesmo fazer a prestação de contas.

(...)

QUE não se recorda sobre o valor exato que o servidor Adriano repassou para Cleiton (referente à verba
de  suprimento  de  fundos).  QUE acredita  que  foram R$  800,00  (oitocentos  reais)  para  material  de
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consumo  e  R$  700,00  (setecentos  reais)  para  serviços;  QUE  não  se  recorda  se  os  valores  foram
repassados integralmente de uma só vez; QUE não se recorda como foi essa questão; QUE não pegou em
recursos; QUE os recursos não foram entregues para ele; QUE sempre falava pra Jorge Cleiton que não
gostava de pegar em dinheiro; QUE não gostava de ficar com dinheiro que não fosse dele; QUE não se
recorda quais foram os valores, se foi parcelas de tanto valor... mas que o total foi de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais); QUE  acha que foram R$ 700,00 (setecentos reais), porque na verdade não era R$
630,00 (seiscentos e trinta reais) a verba de material de serviço, eram R$ 700,00, assim, não tinha bem
certeza. QUE os valores (entregues a ele por Jorge Cleiton, quando este já se encontrava em férias e foi
instado a recolher os valores em sua posse), foram entregues num dia, para entregar no outro; QUE, no
outro dia entregou; QUE então a Diretora Sara Helena disse que tinha que fazer uma GRU e levar ao
Banco; QUE então acha que a GRU foi de R$ 700,00 (setecentos reais). QUE exerce atualmente uma
FC-02; QUE não sabe dizer exatamente o tempo decorrido entre o momento em que o servidor Jorge
Cleiton lhe disse que iria reter os valores e a entrada do mesmo em férias; QUE Jorge Cleiton falou que ia
fazer a retenção, ia sair de férias, e o dinheiro iria ficar com ele, mas que, caso fosse preciso, era só entrar
em contato, ligar para ele, que tava com o dinheiro. QUE, em momento anterior, quando tinha trabalhado
com Jorge;  só tinha saído 01 (um) suprimento  de  fundos;  QUE  esse  era o  segundo;  QUE  o  outro
suprimento  tinha  sido  inteiramente  utilizado,  tanto a  verba  de  material,  como  a  de  serviço  foram
utilizados; QUE essa foi a primeira vez que aconteceu esse fato. QUE Jorge Cleiton disse que seria uma
nota de serviço, por que o que tinha lá era serviço; QUE não se recorda quais serviços que constavam na
nota,  que estão lá  nos autos;  QUE  estão nos autos,  mas não se recorda quais foram esses serviços
declarados na nota;  QUE  a  nota fiscal  não pode ser  emitida unilateralmente;  QUE  algum prestador
assinou; QUE tem uma assinatura de um prestador, mas que não sabe quem é o prestador de serviço;
QUE se o serviço é um conserto alguém consertou... pessoa física; QUE todos os recursos eram de pessoa
física; QUE então tem uma pessoa assinando a nota; QUE não se recorda quem foi que assinou essa nota.
QUE se recorda que houve somente uma única vez, na área de informática, um treinamento em que todos
os supervisores da SESAP foram para São Paulo, não tendo nada a ver com questão financeira, fora isso
não teve treinamento nenhum. QUE suprimentos de fundos aprendiam com o manual que tinha no site.
QUE nunca também teve treinamento algum.

(...)

QUE não houve de sua parte, qualquer manifestação de má-fé em relação à questão dos recursos; QUE se
houvesse uma questão de má fé não teria sido ele que veicularia essa informação, vez que, quando o
servidor Michel Bessa veio lhe procurar para que “passasse o serviço”, já que iria assumir a SESAP,
informou-lhe que havia recursos disponíveis com o servidor Jorge Cleiton; QUE o mesmo procurasse a
diretora para ver se podia utilizar, para ver se podia comprar alguma coisa, por exemplo, água mineral que
tava em falta, que já quando ele assumiu estava em falta; QUE então ele, Michel Bessa, a consultou e ela
então verificou e disse-lhe que essa situação não estava correta; QUE então ela lhe procurou, trazendo as
notas de serviços e perguntou se aqueles serviços haviam sido realizados; QUE então ele disse que não
foram realizados; QUE então ela perguntou o que havia acontecido; QUE  então ele disse que Jorge
Cleiton fez isso, para essa atividade, o que explicou para ela; QUE não houve de sua parte qualquer
manifestação de má fé;  QUE não atestou as notas fiscais; QUE não sabe quais as pessoas físicas que
assinaram as notas de serviço; QUE era supervisor substituto; QUE tem pouco tempo de justiça; QUE
que vai fazer dois anos de justiça; QUE nesses dois anos já passou por vários setores; QUE não houve
qualquer manifestação de má fé; QUE essa informação só foi veiculada porque ele informou esse ato;
QUE não houve intenção de se apropriar desse valor; QUE nunca quis ficar com dinheiro do suprimento
de fundos; QUE toda vez que chegava suprimento ele se manifestava que não queria ficar com o dinheiro
do suprimento.

 

Conforme  depreende-se  do  exposto  acima,  o  servidor  Antônio  Alan  trabalhava
juntamente  com o  servidor  Jorge Cleiton na mesma Seção (SESAP/Castanhal).  O indiciado neste
processo, em consequência, tomou conhecimento da emissão das notas frias e da retenção do recurso,
sendo inclusive ele,  o  servidor  Antônio Alan, quem repassou as notas frias  ao suprido,  conforme
trechos de seu próprio interrogatório (4708257):  "QUE  pegou as notas fiscais quando ele -  Jorge
Cleiton - saiu de férias e teve que fazer a prestação de contas. QUE ai sim que pegou as notas fiscais e
entregou ao suprido para o mesmo fazer a prestação de contas.”

Neste contexto, dispõe o artigo 116 da lei 8.112/90:

Art. 116.  São deveres do servidor:

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

II - ser leal às instituições a que servir;
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III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

VI  - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade
superior  ou,  quando  houver  suspeita  de  envolvimento desta,  ao  conhecimento  de  outra  autoridade
competente para apuração;

(...)

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa

(...)

 

Observa-se nos presentes autos que o servidor ora indiciado, ao compactuar com
a conduta do servidor Jorge Cleiton na emissão de duas notas fiscais frias e retenção de recurso
público  para  compra  com  finalidade  diversa  (fato  comprovado  no depoimento  do  próprio
indiciado que confirma, inclusive, o repasse de tais notas fiscais ao suprido), agiu contrariando os
deveres funcionais acima expostos.

Como já asseverado alhures, no âmbito do Processo Sei 0004446-48.2016.4.01.8010,
apesar  do  entendimento  desta  Direção  do  Foro  na  Decisão  3042386,  impõe-se  seja  observado  a
jurisprudência  administrativa  decorrente  do  Relatório  e  Voto  4112654,  onde o  Conselho  de
Administração do TRF 1ª Região afastou a possibilidade da aplicação da pena de demissão ao servido
Jorge Cleiton Pereira Soares,  e,  por  conseguinte,  esta Diretoria do Foro na Decisão SJPA/ASJUR
4807373 aplicou àquele servidor a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias. Assim, considerando
a conexão existente entre a conduta do servidor Antônio Alan com a do servidor Jorge Cleiton, desde
já, afasto a incidência do disposto no art. 117, IX, e art. 132, IV e XIII, da Lei nº 8.112/90.

De  todo  modo,  ao  concordar  com tal  atitude,  seja  por  desconhecimento  de sua
ilegalidade (o que é legalmente inadmissível), seja por acreditar estar visando ao bem comum,  incidiu
nas hipóteses do art. 116, I, II, III e IX, ou seja, não exerceu com zelo e dedicação as atribuições do
cargo, não foi leal à instituição Justiça Federal, e não observou as normas legais e regulamentares, que
norteiam seu serviço (serviço público, independente de funções/cargos ocupados) e em consequência,
não autorizam a prática de tais atos, como ainda, ao não denunciar de imediato tal fato (emissão das
notas  fiscais  frias)  o  servidor,  mais  uma  vez,  praticou  conduta  incompatível  com  seus  deveres
funcionais, visto que, ao ter tomado conhecimento de tal irregularidade quanto ao destino de verbas
públicas,  deveria  o  servidor  ter  comunicado sua  chefia  superior,  não  mantendo,  por  conseguinte,
conduta compatível com a moralidade administrativa.

Conforme já explanado acima nesta Decisão, não se pode alegar desconhecimento da
lei para não cumpri-la. É evidente que, para que o servidor exerça da melhor maneira suas atribuições,
bem  como  para  agir  em  conformidade  com  seus  deveres  funcionais,  faz-se  imprescindível  o
conhecimento das leis e regulamentos que norteiam o serviço público. Denota-se do comportamento do
servidor indiciado que este não procurou conhecer tais normativos, agindo pautado na ignorância, fato
que contribuiu para que praticasse condutas contrárias a seus deveres funcionais.

Por  conseguinte,  não  se  pode  onerar  a  Administração  Pública  pela  falta  de
proatividade de seus servidores, tendo em vista que esses, ao ingressarem no serviço público, devem
portar-se de acordo com as atribuições de seu cargo e agir norteados pelos normativos que orientam seu
serviço. No caso em tela, não se trata mesmo de falta de treinamento, mas sim de desconhecimento de
leis e instruções que disciplinam o serviço público a ser realizado pelo servidor público.

Ademais,  não  se  questionam as  supostas  boas  intenções  da  conduta  do  servidor
indiciado, mas sim seu proceder em si. E tal conduta demonstra-se falha, violando de forma consciente
e voluntária os deveres acima transcritos.

Por todo o explanado acima, entendo que os servidores Adriano dos Santos Mesquita
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e Antônio Alan Dantas de Meneses praticaram condutas incompatíveis com seus deveres funcionais, e,
portanto são passíveis de penalidade administrativa. Neste sentido, o artigo 127 da lei 8.112/90, in
verbis:

Art. 127.  São penalidades disciplinares:

I - advertência;

II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão;

VI - destituição de função comissionada.

 

Prosseguindo, determina o artigo 128 da mesma Lei:

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.

Assim,  passando  à  dosimetria  da  pena  administrativa,  observando  os  autos,
verifica-se que  ambos servidores  indicados  possuem bons  precedentes  funcionais  e  são primários
(Docs. 3621631 e 3621660).  Outrossim, o recurso retido foi devidamente devolvido (3971950) não
havendo dano material para a Administração:

(...) Sarah orientou Jorge a devolver o dinheiro por meio de GRU e o pediu que desse ciência dos fatos no
processo SEI  de suprimento de fundos. Jorge não procedeu conforme orientação da diretora,  apenas
entregou o  dinheiro  para  o  Antonio  Alan,  e  este  fez o  depósito  por  GRU. Adriano foi  quem fez a
retificação da prestação de contas. Sarah passou as informações das notas ao juiz Victor de Paragominas,
responsável na época pela Vara, este a orientou que tanto ela, como o Adriano e o Michel colocassem
todas as informações no SEI, para que ficasse formalizado.

No tocante ao servidor Adriano dos Santos Mesquita, verificando-se que não teve
ciência da falsidade das notas fiscais à época dos fatos e considerando os seus antecedentes funcionais,
entendo que sua conduta não é passível de uma penalidade grave, sendo suficiente a aplicação da
penalidade de advertência, conforme dispõe o art. 129 da  Lei 8.112/90:

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.

Quanto  ao  servidor  Antônio  Alan  Dantas  de  Meneses,  tomou  conhecimento  da
emissão das notas frias (já sendo considerado que não há elementos nos autos que indique que tenha
participado da confecção) e da retenção do recurso, sendo inclusive ele, o servidor Antônio Alan, quem
repassou as notas frias ao suprido. Isso implica a aplicação de penalidade mais grave que a advertência,
pois 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,  sobretudo  porque  não  tomou
providências imediatas, inclusive, no sentido de avisar a Administração. Contudo, favorece ao servidor
como circunstância atenuante, o fato de, mesmo tardiamente, ter comunicado à Administração acerca
dos fatos ocorridos naquela Subseção, demonstrando sua boa fé, assim como os seus antecedentes
funcionais e a ausência de dano material para a Administração.

Portanto,  aplico  ao  servidor  Antônio  Alan  Dantas  de  Meneses  a  penalidade  de
suspensão por 10 (dez) dias, que, por conveniência do serviço, converto em multa, na base de 50%
(cinquenta por cento) por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, no
termos do art. 130, §2º, da Lei n.º 8.112/90.

Ante  o  exposto, como  fulcro  no  artigo  168,  da  Lei  8.112/90,  ACATO
PARCIALMENTE o Relatório apresentado pela Comissão Sindicante, uma vez que de acordo à prova
dos autos e, nos termos do artigo 167 da mesma Lei, assim como em conformidade com os artigos 129,
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caput, e 116, incisos I, III e XII da Lei 8.112/90 e art. 57, I-A, "u", do Provimento Coger nº 129/2016
TRF1,  APLICO:

a)  ao servidor  Adriano dos  Santos  Mesquita,   matrícula  PA1000843,Técnicos
Judiciário, Área Administrativa , a penalidade de ADVERTÊNCIA ;

b) e ao servidor Antônio Alan Dantas de Meneses, matrícula PA1000901, Técnico
Judiciário, Área Administrativa, a penalidade de SUSPENSÃO POR 10 (dez) DIAS, que, por
conveniência do serviço, CONVERTO EM MULTA, NA BASE DE 50% (CINQUENTA POR
CENTO)  POR  DIA  DA  REMUNERAÇÃO,  FICANDO  O  SERVIDOR  O BRIGADO  A
PERMANECER EM SERVIÇO,  no termos do art. 130, §2º, da Lei n.º 8.112/90.

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

Dê-se ciência ao servidor interessado.

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

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

 
Belém, 09 de novembro de 2017.

 
Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 09/11/2017, às 20:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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