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Aniversariantes
Hoje: Aroldo Aparecido de Andrade 
(Campo Formoso), João Marcelo de 
Souza Oggioni (21ª Vara), Nara Pere-
grino de Carvalho (Irecê), Danilo Costa 
Sousa (6ª Vara) e Lucas Sampaio Silva   
(24ª Vara). 
Amanhã: Luiz Antonio Guimarães Ma-
chado (NUASG), Maria Emilia Lamego 
Silva Flores (Ilhéus), Jessica Raiane 
Nascimento da Conceição (NUCRE), Jo-
nathas Jorge Santos Pedrosa (2ª Vara) e 
Laiane Chagas Ramos (Guanambi).
Domingo: Dorislei Sousa Novato Lauton 
(NUCRE), João Virgilio Mendes (NU-
CJU), Obede Pinheiro dos Santos (Cam-
po Formoso) e Lais Pacheco de Lima 
(10ª Vara). 
Segunda-feira: Romério Couto Miranda 
(Feira de Santana), Fernanda Cardo-
so Tourinho Aguiar (9ª Vara), Sebastião 
Jardim Bittencourt (Alagoinhas), Juliana 
Oliveira Mazzi Ribeiro (Juazeiro), Ste-
fanny Santos Domingos (Paulo Afonso).
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Juiz federal em Feira de Santana 
condena carteiro por retenção de 

correspondências e objetos postados

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção de 
Feira de Santana Eudóxio Cêspedes Paes, 
em ação civil pública por improbidade ad-
ministrativa movida pelo MPF contra Dioní-
sio Coutinho da Silva Neto, condenou o réu 
a multa de cinco vezes sua remuneração 
como carteiro, suspensão dos direitos polí-
ticos por três anos e proibição de contratar 
com o Poder Público por igual período. 

O funcionário, empregado público dos 
Correios de Feira de Santana, foi despedido 
por justa causa, por retenção de correspon-
dências e prejuízos a usuários dos serviços 
postais oferecidos pela empresa pública.

O réu relatou não poder carregar peso 
superior a quatro quilos e no percurso das 
rotas de trabalho havia pontos nos quais 
deixava parte das mercadorias a serem en-
tregues com o intuito de aliviar o peso.

O magistrado entendeu que restou de-
vidamente provada nos autos a conduta 
ímproba do acionado, tendo ele deixado 
de entregar diversas correspondências e 
objetos registrados aos seus proprietários, 
fatos confirmados pelo depoimento das 
testemunhas e pelo próprio acionado, que 
admitiu a prática dos atos descritos na 
inicial, sustentando, contudo, que isso era 
prática comum na agência dos Correios 
de Feira de Santana.

Segundo a sentença, o réu agiu cons-
ciente da violação de seus deveres como 
agente público, chegando a introduzir as-
sinaturas e números de identidade fictícios 
na LOEC (Lista de Objetos Entregues ao 
Carteiro) para que a sua conduta não fosse 
percebida pela empresa pública. 

Comprovando que suas ações não eram 
aprovadas pela empresa pública, seu su-
pervisor, à época, logo que soube das recla-
mações dos usuários, iniciou procedimento 
para apurar os atos ímprobos. 

Constatadas as ilegalidades, o aciona-
do devolveu 62 objetos registrados, quatro 
avisos de chegada, duas correspondências 
simples e dois objetos que estavam em seu 
poder, restando provada a omissão dolosa 
do seu ato de ofício, violando os princípios 
da moralidade, legalidade e eficiência do 
serviço público.

Para MPF, criminalizar 
desacato contraria 
pacto de San José

Na opinião do MPF, a conduta tipificada 
como crime de desacato, prevista no artigo 
331 do Código Penal, é incompatível com 
a Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos, conhecida como Pacto de San José 
da Costa Rica, por limitar a liberdade de 
expressão dos cidadãos, não sendo possível 
condenar alguém por crime descrito em nor-
ma incompatível com tratado internacional 
do qual o Brasil é signatário, diz o órgão, em 
parecer em processo que tramita no STJ.

Segundo o Código Penal, desacatar 
funcionário público no exercício da função 
ou em razão dela pode levar a até dois 
anos de prisão ou multa. O tipo, na ava-
liação do MPF, tem conceitos “vagos e 
imprecisos” e tem servido como meio de 
intimidação de cidadãos.

O MPF afirma que o STF firmou enten-
dimento de que os tratados internacionais 
de direitos humanos ratificados pelo país e 
incorporados ao direito interno na forma do 
art. 5º, §2º, da Constituição Federal, têm 
natureza supralegal.

“Se alguma norma de direito interno 
colide com as previsões da Convenção 
Americana sobre os Direitos Humanos 
para restringir a eficácia e o gozo dos di-
reitos e liberdade nela estabelecidos, as 
regras de interpretação aplicáveis deman-
dam a prevalência da norma do tratado e 
não a da legislação interna”, diz o  parecer 
do subprocurador-geral da República Nívio 
de Freitas Silva Filho.

TRF1 modifica sentença da 4ª Vara 
garantindo a estudante jubilado 

reintegração a universidade 
A 5ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

deu provimento à apelação interposta por 
um estudante universitário contra a senten-
ça proferida pela 4ª Vara desta Seção Ju-
diciária que extinguiu o processo sem reso-
lução do mérito, desconsiderando o pedido 
do autor para que fosse declarado nulo o 
ato da UFBA que o excluiu do Programa 
de Pós-Graduação do Instituto Nacional de 
Ciência da Informação.

O processo foi extinto no 1º grau sob 
fundamento de o aluno não possuindo in-
teresse de agir, tendo ajuizado ação cau-
telar na qual foi deferida liminar assegu-
rando-lhe a matrícula, não tendo, porém, 
ajuizado a ação ordinária cabível, o que 
ensejou a extinção da cautelar, além de 
ter abandonado o curso sem comunicar ao 
Juízo, mesmo amparado por liminar que 
perdurou por mais de três anos.

O demandante sustentou a ilegalidade de 
seu desligamento do Programa de Pós-Gra-
duação em virtude de o juiz não ter observa-
do o devido processo legal com as garantias 
do contraditório e da ampla defesa.

O relator, desembargador federal Néviton 
Guedes, destacou que o art. 207 da Cons-
tituição confere autonomia didático-científi-
ca, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, às universidades, bem como o 

direito de regulamentar seu funcionamento 
e editar as regras de acesso ao ensino supe-
rior, conforme a Lei n. 9.394/96. Todavia,  
ponderou que “mesmo reconhecendo a 
legitimidade do estabelecimento de regras 
pela instituição de ensino, deve ser obser-
vada, na esfera administrativa, a garantia 
constitucional da ampla defesa e do contra-
ditório, nos termos do art. 5º, incisos LIV e 
LV da Constituição Federal”.

O desembargador registrou que o autor 
fora reprovado em duas matérias no primei-
ro semestre de 2006 por não ter obtido nota 
suficiente, e, por falta, no segundo semestre 
do mesmo ano, sendo esta a razão do seu 
desligamento da instituição de ensino, de 
acordo com o previsto no art. 33, letra A 
das Normas Complementares para Cursos 
de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFBA. 
Entretanto, a própria Universidade esclare-
ceu que não foi instaurado procedimento 
administrativo para o jubilamento do autor.

O magistrado citou jurisprudência do 
TRF1 para concluir que “afigura-se ilegal 
o desligamento do estudante do Programa 
de Pós-Graduação do Instituto de Ciência 
da Informação (PPGCI) da UFBA, em vir-
tude de não ter sido observado, na espé-
cie, o devido processo legal, com as garan-
tias do contraditório e da ampla defesa”.  

Fonte: TRF1

Juízes federais reagem a PEC que 
limita gastos do Poder Público

Aprovada em primeiro turno na Câmara 
dos Deputados, a PEC 241/2016 impõe 
limite de gastos ao Poder Público pelos 
próximos 20 anos por meio de reajustes 
anuais orçamentários pelo IPCA.

A medida afeta todo o serviço público. 
Juízes federais trataram do assunto e de-
bateram formas de excluir o segmento dos 
cortes propostos pelo governo. A categoria 
alinha-se ao entendimento da Procuradoria-
-Geral da República e considera que a pro-
posta coloca em risco o funcionamento do 
sistema Judiciário do país.

“Com a PEC 241 o Executivo passará a 
ser o 'super poder', controlando os demais 
poderes e o Ministério Público por meio dos 
recursos financeiros. A longo prazo, o Judi-
ciário será obrigado a fechar varas diante 
da impossibilidade de contratação de novos 
juízes e servidores. A pretexto de controlar 
gastos, a medida irá dificultar o enfren-
tamento da corrupção, essa sim a raiz da 
crise econômica brasileira” afirma o presi-
dente da Ajufe, Roberto Veloso.

Para se adequar aos limites, salários, 
auxílios e indenizações serão afetados com 
a falta de aumentos reais. No caso do Judi-
ciário, a medida afetará a instalação de va-
ras, contratações e toda nova despesa para 
se adequar ao limite imposto pela PEC to-
mando por base o ano de 2016. Segundo a 
PEC, algum lugar terá de sofrer cortes para 
viabilizar a nova vara ou os novos cargos.

Na prática, a medida deve inviabilizar 
a instalação dos novos tribunais federais. 
Os juízes federais articulam alternativas 
junto aos parlamentares, como a possibili-
dade de abrir exceções ao limite fixado (por 
meio das emendas) ou revisar a PEC caso a 
economia do país melhore. Outra proposta 
dos magistrados federais é que o valor base 
não seja só o que foi efetivamente pago em 
2016. Eles querem que a conta inclua os 
restos a pagar e toda despesa obrigatória 
do ano.

A medida é ampla e afeta os gastos no 
âmbito federal dos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, além do Ministério 
Público da União. Se aprovada do jeito que 
foi proposta, os gastos em 2017 cresce-
rão ao limite de 7,2%, projeção do governo 
para a inflação acumulada em 12 meses 
de dezembro de 2016. 

A PEC ainda veda emendas parlamen-
tares para suplementar o total autorizado, 
e prevê uma série de sanções a quem de-
sobedecer o limite orçamentário: os órgãos 
federais ficarão proibidos de conceder qual-
quer reajuste aos servidores (exceto em 
caso de sentença judicial ou lei anterior), 
criar cargos e função ou alterar a estrutura 
de carreira que impliquem aumento de gas-
tos e abrir concurso público.

Para o presidente da Ajufe a PEC 241 
poderá reduzir as investigações contra a 
corrupção no país, inclusive a operação 
Lava Jato.


