
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO N. 0004331-79.2015.4.01.8004/BA

 

RELATÓRIO

 

O  EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  MARCOS  AUGUSTO  DE
SOUSA, Relator:

Trata-se  de  recurso  interposto  por  FERNANDO  DE  ABREU  NASCIMENTO,
servidor da Seção Judiciária da Bahia, contra decisão da Diretoria do Foro da SJBA que indeferiu
recurso  interposto  contra  parecer  da  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  que  opinou  pela
manutenção da 1ª avaliação do Estágio Probatório – período de 07.04.2015 a 05.04.2016 – realizada
pelo  Juiz  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Eunapólis/BA,  “que  o  reprovou  nos  fatores
‘Produtividade’, ‘Capacidade de iniciativa’ e ‘Responsabilidade’, com nota menor que a mínima de
70%, exigida pelo art. 21 da Resolução nº 43/2008 do CJF.”

Alega, em síntese, que não poderia ter sido avaliado no cargo de Técnico Judiciário –
Área Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte, uma vez que foi desviado de suas funções
logo após ter tomado posse, tendo exercido apenas atividades administrativas na Secretaria da Vara.

Aduz, ainda, que sua avaliação deveria ter sido feita pelo supervisor do setor em que
exerceu  suas  atividades  no  período  e  não  pelo  magistrado  diretor  da  Subseção  Judiciária  de
Eunápolis/BA.

É o relatório.

VOTO

A decisão recorrida indeferiu o recurso do servidor, com base no parecer da Comissão
de Avaliação e Desempenho funcional, o qual opinou pela manutenção do resultado da avaliação sob os
seguintes fundamentos:

 

Da análise do caso concreto: A presente Comissão de Avaliação de Desempenho foi
instada a se manifestar para averiguação da avaliação funcional do servidor Fernando
de Abreu Nascimento, relativa à gestão de 07/04/2015 a 05/04/2016, realizada pelo
Juiz  da  Subseção  Judiciária  de  Eunápolis,  Dr.  Alex  Schramm de  Rocha,  que  o
reprovou  nos  fatores  "Produtividade",  "Capacidade  de  iniciativa"  e
"Responsabilidade", com nota menor que a mínima de 70%, exigida pelo art. 21 da
Resolução nº 43/2008 do CJF.

O servidor  avaliado  asseverou,  em apertada  síntese,  que  "não  chegou atuar  em
nenhum dia na área para qual foi nomeado (segurança e Transporte) pois o magistrado
havia dispensado os serviços do agente Fernando lotando-o na secretária"; que foi
"desviado da função desde que entrou"; que "como é que vai ser avaliado por um
serviço  que nunca chegou a desempenhar? ". Requereu, por fim, que "seja  suspensa
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a avaliação e que o magistrado se abstenha de avaliar o servidor Fernando, uma vez 
que, o servidor não chegou a prestar nenhum serviço  no cargo técnico Judiciário
segurança  e  Transporte,  tendo  em vista  que  foi desviado  de  função e  lotado  na
Secretaria, onde foi avaliado como técnico de segurança e transporte embora tenha
desempenhado exclusivamente  serviços cartorários,  além disso,  que  a  diretora  de
secretaria, a senhora Larissa Macedo Lessa Borba seja a servidora competente para
avalia-lo  e  que  avaliação  seja  apenas   nas  atividades  que  o  servidor  Fernando
desempenhou."

Para proceder a análise do pleito acima, incumbe averiguar, inicialmente, se o servidor
avaliado exerceu as funções do cargo que ocupa. Depreende-se dos fatos narrados
(3867314, 3867323, 3867333 e 3867348), que a parte avaliada, no dia 09/04/2015, foi
convocada  para  realizar  as  atribuições  do  cargo,  porém,  durante  a  execução  do
serviço, "conduziu o veículo várias vezes pelo centro da pista", sendo a pista de mão
dupla; que estacionou o veículo da justiça sobre o meio fio, "com forte impacto na
roda dianteira"; que cruzou a avenida, sem observar o fluxo de veículos, os ciclistas e
pedestres, colocando em risco a integridade dos passageiros e dos das demais; que deu
ré no carro sem observar os cones, que ficaram presos por baixo do veículo. Diante
deste quadro, o servidor avaliado foi encaminhado para treinamento na sede da Seção
Judiciária da Bahia, no período de 13 a 17/04/2015, e, segundo o relato do Supervisor
da SEVIT,  o servidor avaliado não possui qualquer limitação física que necessite de
adaptação, no entanto, possui dificuldade na condução de veículo e demonstrou total
desconhecimento das questões de segurança.

O Magistrado Avaliador asseverou o seguinte: o "servidor apresenta inaptidão para o
cargo  de  agente  de  segurança,  como  consta  no  processo  sei  n.  "
0012003-41.2015.4.01.8004.  Durante  os  primeiros  atos  praticados,  adotou-se  a
cautela de não colocá-lo na função de agente de segurança, a fim de evitar riscos de
graves  danos  para  ele  próprio  e  terceiros."  Afirmou,  no  formulário de
acompanhamento  do  desempenho  o  seguinte:  "Foi providenciado  treinamento  em
atividades variadas, mediante  estágio na SEVIT em Salvador.  Avaliação por  Junta
Médica.  Demais  providências  registradas  nos  atos  do  Processo  SEI  n.
0012003-41.2015.4.01.8004". 

Conforme o relato acima, não resta dúvida que o servidor exerceu nos primeiros dias
as  atribuições  do  cargo  de  Técnico  Judiciário,  especialidade  em Segurança  e
Transporte, porém, foi afastado das referidas funções porque se mostrou inapto para o
trabalho de segurança e transporte. É importante registrar que o Magistrado Avaliador
implementou, durante a gestão em questão, medidas visando o desenvolvimento do
servidor,  consubstanciado  pelo  treinamento  realizado  pela  SEVIT,  contudo,  não
obteve resultado.

Ademais, consta laudo emitido pela Junta Médica Oficial (3876985) registrando que o
servidor em epígrafe possui restrição laboral para trabalhar com armas e não está apto
a  realizar  as  seguintes  atribuições:  "1)  zelar  pela  segurança  dos  magistrados,
servidores,  visitantes;  2)  garantir  a  adequada  condução de  veículos oficiais;  3)  a
direção defensiva de veículos oficiais; 4) registro de ocorrências que fogem à rotina e
de incidentes ocorridos com veículos; 5) a execução de atividades de prevenção e
combate a incêndios; 6) outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade,
a exemplo do porte de arma; 7) zelar pelas instalações e bens patrimoniais do órgão;
8) realização de rondas para verificação das instalações; 9) controle de entrada e saída
de pessoas e bens. O servidor deverá abster-se por tempo indeterminado das funções
acima relatadas, devido ao uso constante de medicações psicotrópicas, que causam
efeitos adversos como sonolência, diminuição da atenção e concentração."

Ante o acima exposto, como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho,
pronuncio-me pela manutenção incólume da avaliação realizada pelo Magistrado da
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Subseção Judiciária de Eunápolis - BA, relativo à gestão de 07/04/2015 a 05/04/2016,
uma vez que o servidor Fernando de Abreu Nascimento não atingiu a média exigida
pela  Resolução nº  43/2008 do CJF,  malgrado tenha obtido treinamento durante  a
gestão, corroborado pela manifestação da Junta Médica Oficial,  que se manifestou
pela restrição da capacidade laboral do referido Agente de segurança.

 

Em manifestação acerca do presente recurso, a DILEP emitiu parecer opinando “pelo
provimento  do  recurso  para  anular  a  avaliação  uma  vez que  não  corresponde  ao  exercício  das
atribuições do cargo do servidor.”  No mesmo parecer,  a  DILEP opinou, ainda, pela  suspensão do
julgamento  do  presente  recurso,  asseverando  “que,  diante  da  existência  de  outro  PAe,  o  de  nº
0012003-41.2015.4.01.8004, sigiloso, em trâmite, onde se apura a aptidão do servidor para o exercício
do cargo, notadamente, se há doença preexistente que possa culminar na exoneração do servidor por
não  observância  do  disposto  no  art.  14  da  Lei  nº  8.112/90,  o  que  é  amplamente  acolhido  pela
jurisprudência, inclusive deste TRF (AC nº 2008.33.00.05403-4/BA), que o julgamento deva ocorrer
somente após a decisão final daquele processo, uma vez que a decisão ali proferida pode prejudicar a
decisão proferida nestes autos, porque, se a conclusão naqueles autos for pela exoneração do servidor,
a avaliação funcional pouco importará.”

Inicialmente,  ressalto  que  não  obstante  a  sugestão  da  DILEP,  no  sentido  de  se
aguardar o julgamento do referido processo sigiloso, no qual está sendo apurada “a aptidão do servidor
para o exercício do cargo”, não há qualquer prejuízo ao julgamento do presente recurso nesse momento.

Após  a  análise  dos  autos,  tenho  que  a  decisão  recorrida  não  merece reparos,
porquanto  de  toda  a  documentação  que  instrui  os  autos,  verifica-se  que  a  avaliação  do
servidor/recorrente está em consonância com o que foi observado do exercício de suas atividades.

Em que pese a alegação de que não teria exercido as funções do cargo de Agente de
Segurança e Transporte, conforme acentuado no parecer da Comissão de Avaliação e Desempenho
Funcional e  de  acordo como os documentos acostados aos autos (3867314,  3867323,  3867333 e
3867348), na primeira vez em que o servidor foi convocado para realizar as atribuições do cargo, 
"conduziu o veículo várias vezes pelo centro da pista", sendo a pista de mão dupla; que estacionou o
veículo da justiça sobre o meio fio, "com forte impacto na roda dianteira"; que cruzou a avenida, sem
observar o fluxo de veículos, os ciclistas e pedestres, colocando em risco a integridade dos passageiros
e dos das demais; que deu ré no carro sem observar os cones, que ficaram presos por baixo do veículo.”
Diante de tal ocorrência o magistrado à Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia, viabilização de
estágio/treinamento  para  o  servidor  na  SEVIT daquela  seccional,  o  que,  de  fato  ocorreu.  Após o
referido treinamento, a SEVIT apresentou relatório (doc. 3767333), do qual, entre outras observações,
extrai-se que:

[...]  foi  relatado e  observado por  todos os Agentes que  o  acompanhou (sic)  nas
missões, que o mesmo possui dificuldades na condução de veículos no que se refere a
habilidade  para  dirigir,  todas as manobras são realizadas com bastante  lentidão e
inabilidade,  chegando a precisar de auxílio dos colegas; passa sobre faixas, calçadas,
não observa semáforos, tem dificuldade em manter o veículo estável e em trajetória
retilínea,  freia  bruscamente  ao  estacionar,  demonstra  grande  dificuldade  em
manobras.

[...]  Quanto às questões de segurança, demonstrou total desconhecimento, ficando
surpreso com as atribuições que lhe foram informadas. Foram entregues a ele todas as
normas que definem atribuições do cargo e dos serviços a serem realizados, para as
quais informou que não conseguiu fazer a leitura.

 

Não  bastasse  isso,  consta  dos  autos  informação  (doc.  3867348)  da  Diretora  de
Secretaria da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA, relando fatos ocorridos cerca de 01 (um) mês após
a posse do servidor, da qual extrai-se, dentre outros relatos, que:
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[...]

4) Às 0h54 do dia 09/05/2016, o servidor FERNANDO DE ABREU NASCIMENTO
ligou  para  o  meu  telefone  celular  e  conversou  com  meu  marido,  FÁBIO
ALEXANDRE  LEITE  BORBA,  também  servidor  desta   Subseção  Judiciária,
afirmando que corria risco de vida, que sua casa tinha sido invadida e que estava
sendo perseguido.

[...]

8)  Às  22h10  do  dia  09/05/2016,  o  agente  de  segurança  FÁBIO  SETENTA
HORTÉLIO ligou para esta Diretora de Secretaria, a fim de informar que o Supervisor
da SEVIT da Seção Judiciária da Bahia, ANTÔNIO WALKER, o contatou e disse que
o  servidor  FERNANDO  DE  ABREU NASCIMENTO  ligou  para  o  seu celular
afirmando que estaria sendo ameaçado e que a Subseção Judiciária seria invadida no
dia  seguinte  e  que  todos os servidores seriam mortos,  solicitando que  agentes de
segurança  da  Seção Judiciária  da  Bahia  reforçassem a  segurança  no prédio  desta
Subseção.

 

Vale ressaltar que tais ocorrências culminaram na instauração do já referido processo
sigiloso, visando apurar a aptidão do servidor para o cargo.

Consta ainda dos autos, diversos relatórios e laudos médicos, inclusive do INSS –
datado de 27.11.2010 –, quando o servidor ainda trabalhava na iniciativa privada, cujo diagnóstico é
“Esquizofrenia paranóide”, ou seja, indicam os laudos que, muito antes de o recorrente ingressar no
serviço público, já era portador de doença que o impedia de exercer o cargo de Agente de Segurança e
Transporte. Aqui, importa registrar que também instruem os autos laudos médicos oficiais, elaborados
no curso  do processo,  os quais atestam que  o  servidor  não pode  exercer a  função de  agente  de
segurança em razão de seu quadro psíquico, situação que também culminou na remoção do servidor da
Subseção Judiciária de Eunápolis para a Seção Judiciária da Bahia, ao fim ter acompanhamento médico
especializado.

Enfim, no contexto acima delineado, a atitude do magistrado de colocar o servidor
para exercer suas atividades na Secretaria da Vara nada mais significa do que uma medida de cautela,
visando resguardar a segurança não só do magistrado e dos servidores, como do próprio recorrente,
medida essa que não merece repreensão.

Desta feita, observo que a avaliação do servidor pautou-se no serviço realizado, no
exercício  das  atribuições  do  cargo  efetivo  ocupado  por  ele,  onde  este  não  demonstrou  aptidão,
conforme já exposto acima.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso.

É o voto.

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Augusto de Sousa, Desembargador Federal,
em 12/12/2017, às 12:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5106895 e o código CRC 70A397EC.
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