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Aniversariantes
Hoje: Dayse Santiago da Silva Cardoso 
(Campo Formoso), Ricardo Rodrigues 
Sá e Vinicius Gama Costa (ambos do 
NUASG).
Amanhã: Cássia Ribeiro da Silva Ba-
queiro (NUCJU), Kabir Vidal Pimenta 
da Silva (Vitória da Conquista), Ali-
ne Gomes da Silva (11ª Vara), Paulo 
Freire de Souza (Paulo Afonso) e Pau-
lo Roberto Mendes (CEF). 

Parabéns

Corregedoria arquiva processo contra 
Sérgio Moro por condução coercitiva

de ex-presidente da República
A corregedora nacional de Justiça, 

ministra Nancy Andrighi, arquivou nesta 
segunda-feira, 30/05, duas representações 
movidas contra o juiz federal Sérgio Moro.  
Uma das ações pedia que Moro fosse de-
clarado suspeito na condução da “lava 
jato” por ter ordenado “condução coercitiva 
desnecessária” do ex-presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva para prestar depoimento 
na Polícia Federal no começo de março.

Para a corregedora, as eventuais infra-
ções quanto à condução coercitiva de Lula 
já estão sob análise da Corregedoria Regio-
nal da Justiça Federal da 4ª Região. “Ana-
lisar a conduta do magistrado, simultânea 
e paralelamente à atuação da correge-
doria local, caracterizaria duplicidade de 
persecução, podendo, inclusive, culminar 
com a prolação de decisões conflitantes, 
consequência indesejável e contrária à 
efetividade do procedimento apuratório”, 
disse, citando precedentes do CNJ. 

A outra representação arquivada nesta 
segunda foi feita por um advogado alago-
ano que pediu o afastamento de Moro da 
condução da operação por suposta parcia-
lidade; violação de sigilo das intercepta-
ções telefônicas; usurpação de competên-
cia do STF por conta das interceptações 
telefônicas da presidente afastada Dilma 
Rousseff, que detém prerrogativa de foro 
por função; e interceptação telefônica de 
ramal pertencente a escritório de advoga-
dos do ex-presidente Lula.

A corregedora afirmou que a questão da 
usurpação da competência do STF já está 

sendo analisada pelo próprio Supremo nos 
autos da Reclamação 23.457/PR, o que 
impossibilita a atuação no caso. Sobre a 
suposta parcialidade de Moro, bem como a 
violação das prerrogativas profissionais dos 
advogados, ela disse que são matérias com 
“evidentes contornos de natureza jurisdi-
cional”, hipótese em que não se cogita a 
intervenção do CNJ, conforme disposto no 
artigo 103-B, § 4º, da Constituição. “A Cor-
regedoria Nacional de Justiça não detém 
atribuição que autoriza a invalidade atos 
praticados no curso de ações judiciais.” 
Sobre o levantamento do sigilo da investi-
gação, ela disse que já é matéria em análise 
pela Corregedoria Regional da 4ª Região.

Segundo o CNJ, com os arquivamen-
tos desta segunda, seguem tramitando na 
Corregedoria do órgão apenas duas das 14 
representações apresentadas contra Moro 
desde o início de março.

Fonte: CONJUR

Alterada resolução que coíbe 
nepotismo no Judiciário

O CNJ alterou a Resolução n. 7/2005 
para abarcar outras situações possíveis de 
nepotismo no Poder Judiciário. Com a mu-
dança, a prática passa a ser reconhecida na 
contratação, independentemente da modali-
dade de licitação, de empresas que tenham 
em seu quadro societário cônjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau de juízes e 
servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados à área 
de licitação do tribunal. Até então, a previ-
são valia somente para os casos de dispensa 
ou inexigibilidade de licitação.

A decisão se deu na 13ª sessão do Ple-
nário Virtual do Conselho. O voto do relator, 
conselheiro Carlos Eduardo Dias, foi moti-
vado pela necessidade de aperfeiçoamento, 
passados dez anos da Resolução, de acordo 
com a evolução social e jurisprudencial. A 
alteração busca adequar a norma ao enten-
dimento adotado em duas consultas julga-
das pelo Conselho nas quais se indagava se 
era permitido contratar por licitação comum 
empresas que tivessem em seu quadro so-
cietários parentes até 3º grau de juiz atuante 
na jurisdição do tribunal.

De acordo com o voto do conselheiro, 
o entendimento jurisprudencial vem se 

consolidando no sentido de vedar todas as 
hipóteses em que a participação na licita-
ção carregue risco potencial de ofensa aos 
princípios constitucionais da impessoalida-
de, isonomia e da seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, indepen-
dente da modalidade da licitação.

Outra alteração na Resolução nº 7/2005 
foi proibir também contratações cujo pro-
cedimento licitatório tenha sido iniciado 
quando os magistrados e servidores que 
causaram a incompatibilidade por nepo-
tismo estavam no exercício dos respectivos 
cargos e funções, assim como as licitações 
iniciadas até seis meses após o desliga-
mento do cargo. 

 Tal vedação se justifica pelo fato de as 
contratações se iniciarem com a elaboração 
dos estudos técnicos preliminares, onde se 
analisa a sua viabilidade. Assim, conforme 
o voto, é fácil perceber que uma eventu-
al influência com objetivo de “direcionar” 
o objeto da contratação pode ser exercida 
desde o início do procedimento, ou seja, 
muito antes da escolha da forma de seleção 
ou da oferta do preço do serviço, e se esten-
de após o término do exercício dos cargos 
e funções geradores da incompatibilidade.

Fonte: CNJ

Em sentença-poema, juiz federal 
anula multa do Ibama a idosa

O juiz Federal Waldemar Cláudio de Car-
valho, da 14ª Vara do DF, deixou de lado 
as formalidades do texto jurídico e escreveu 
uma sentença-poema que anulou uma mul-
ta aplicada pelo Ibama a uma idosa pela 
posse de uma arara canindé. Em 77 versos, 
o magistrado descreveu o imbróglio, funda-
mentou a decisão e ainda deu um "puxão de 
orelha" na administração pública por deixar 
que o caso prosseguisse na Justiça.

De acordo com a sentença, a mulher te-
ria sido multada em R$ 5 mil por manter a 
ave em cativeiro sem autorização ambien-
tal. A autora contou que o animal pertencia 
ao irmão desde 93, e ficou aos seus cuida-
dos após o falecimento do familiar. 

Em seu texto, o juiz diz que a idosa ten-
tou entregar a ave ao zoológico após ouvir 
reclamações dos vizinhos por conta do ba-
rulho, mas não teve sucesso. A arara foi, 
então, entregue à polícia, e meses depois 
veio a multa. Ela recorreu à Justiça para 
anular a cobrança.

Carvalho citou o decreto 6.514/08, que 
dispõe sobre infrações ao meio ambiente e  
estabelece que, quando o agente esponta-
neamente entrega o animal ao órgão com-
petente, deve a autoridade deixar de apli-
car as sanções previstas. Confira o texto:

"Uma Arara Canindé devolvida/ por 
quem não a capturou,/ nem fazia dela 
meio de vida,/ tampouco a maltratou.

Entretanto foi motivo/da multa ora con-
testada,/cobrada pelo IBAMA/ por guarda 
irregular desavisada.

Desde o ano passado,/a presente ação 
não se findou,/mesmo estando a Justiça 
abarrotada/com mais esse feito se ocupou.

São cinco mil reais cobrados/por posse 
dessa bela ave já domesticada,/ainda que 
herdada/do irmão da autora ora executada.

Pássaro esse há muito tempo na fa-
mília./Desde 1993, cuidado pelo falecido 
irmão./Há pouco tempo repassado à au-
tora pela cunhada,/ que não dispunha de 
recursos ou espaço para sua manutenção.

Pensando em ajudar, apesar de 
desempregada,/a autora já sexagenária, 
sem antecedentes criminais,/ leva o bicho 
barulhento para o quintal arborizado de 
seu lar,/ mas logo é denunciada pelos vizi-
nhos importunados a reclamar.

Tentando dessa encrenca se desfa-
zer,/ Procura ao Zoológico a arara entre-
gar./Diante da recusa daquele órgão em 
aceitar,/à cunhada apela pesarosa para o 
pássaro devolver.

Nesse ínterim de denúncias, idas e 
vindas,/e até visita policial em sua casa,/
assustada e sem saber o que fazer,/entre-
ga a ave na delegacia mais próxima,/na 
esperança desse imbróglio resolver.

Note-se que sequer se pode falar pro-
priamente em "cativeiro",/para a multa 
aplicada se justificar,/pois a ave ficava na 
varanda, transitando entre as árvores do 
quintal./Nulidade flagrante, portanto, do 
Auto de Infração n° 549554-D.

É bem verdade que não havia a devi-
da autorização para guarda daquela ave./
Mas por outro lado, também não restou 
configurada sua apreensão de ofício pelo 
IBAMA,/Fazendo incidir, na hipótese, 
o dispositivo § 5º do art. 24 do Decreto 
6.514/08,/Que exime de qualquer sanção 
o agente que espontaneamente entregar 
àquele órgão o espécime silvestre.

Quanto recurso despendido:/salário, 
tempo, papel e atos demandados,/para 
movimentar o Judiciário/com mais essa 
demanda desnecessária.

Bastaria usar a Administração o bom 
senso,/não multar essa simples mulher/
que até pediu perdão ou pena alternativa/
para um delito que referido decreto já lhe 
havia dispensado sanção.

Mas a pretexto de fazer cumprir a lei,/a 
Administração descura-se de sua finalida-
de,/que seria um bem maior,/interpretar 
melhor a legislação ou mesmo realizar a 
equidade.

Isso faz a todos perguntar,/para que 
serve o Direito, afinal,/senão aos litígios 
evitar?/Ao menos caberia agora refletir:

Se a autora procurou o Poder Público/
para a ave rara entregar,/para que insistir 
em puni-la ainda agora,/desconsiderando 
a própria legislação pertinente?

Ora, as sanções devem ser razoáveis,/
proporcionais à infração cometida,/mas 
beira o absurdo,/quando dos fatos distor-
cidas.

Nunca quis a autora delito ambiental 
cometer,/tanto assim que procurou à lei 
sua conduta ajustar./Mas precisou buscar 
a Defensoria Pública/para do arbítrio se de-
fender.

Não se trata, no caso, de crime insigni-
ficante,/Menos ainda de redução propor-
cional da multa aplicada,/mas de afastar 
a própria ilicitude,/porquanto inexiste dolo 
ou negligência na conduta analisada.

Sendo assim, outra alternativa não há/
até por uma questão de justiça,/com base 
no art. 587, I, NCPC, este processo ex-
terminar,/provendo o pedido da autora, na 
linha do seguinte precedente.

Sem custas ou honorários,/pois muito 
até agora se gastou./Só cumpre por última 
formalidade fazer publicar,/essa sentença 
para depois arquivar.”

Fonte: www.migalhas.com.br


