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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:  Marcos Antônio dos Santos (Fei-
ra de Santana), Lindomar Querino de 
Queiroz (23ª Vara), Mario César Baptis-
ta de Andrade e Rommel Robatto  (am-
bos do NUCJU). Amanhã: Igor Rodrigo 
Silva Souza (1ª Vara), Marcos Paulo 
Miguel dos Anjos (Itabuna) e Priscila 
Aragão Moreira Carvalho (Barreiras).

Parabéns

Última aula do Curso 
Sobre Novo CPC com 
juiz Salomão Viana

Hoje acontece a última aula do Curso 
Sobre o Novo CPC ministrado pelo juiz fe-
deral Salomão Viana, das 14h às 16h no 
Auditório Ministro Dias Trindade.

CJF altera resolução 
que dispõe da lotação 

de magistrados federais
O Colegiado do Conselho da Justiça 

Federal aprovou proposta de resolução 
que altera dispositivos da Resolução n. 
1/2008, que trata de lotação, atribuições 
e funções, vitaliciamento, promoção, remo-
ção, permuta e trânsito de juízes no âmbito 
da Justiça Federal de primeiro grau.

Segundo o presidente do CJF, ministro 
Francisco Falcão, relator do processo, é 
preciso regulamentar a lotação dos magis-
trados para não tornar dispendioso para a 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados, o provimento de 
despesas durante o período de formação 
inicial, o que reduz custos referentes às 
expensas com diárias e passagens, bem 
como a possibilidade de autorização da 
extensão do prazo para providências de 
transferência e instalação de magistrados 
em sua nova lotação.

De acordo com o novo documento, du-
rante o curso de formação inicial e até que 
haja lotação nas respectivas unidades, os 
juízes ficarão à disposição da escola da ma-
gistratura federal.  Após o término do curso, 
o magistrado terá, no mínimo, 10 dias para 
entrar em exercício onde for lotado.

O texto explica ainda que as varas onde 
existem vagas para a lotação inicial dos juí-
zes federais substitutos serão definidas pela 
presidência do tribunal após a realização de 
concurso de remoção dentre os juízes que já 
estiverem no exercício das funções.

O CJF revogou o § 2º do art. 38 da Resolução n. 5/2008, que permitia cessão ou 
requisição de servidores em estágio probatório para cargos que não fossem de direção, 
chefia ou assessoramento de nível superior por entender que o dispositivo contrariava o 
regime jurídico dos servidores públicos e que não é viável criar hipóteses de cedência de 
servidores em estágio probatório, além das já previstas na legislação. 

A previsão legal visa restringir a cedência de servidores em estágio probatório, uma vez 
que nesse período o servidor é avaliado para verificar sua aptidão para as funções inerentes 
ao cargo. A cedência impede o acompanhamento e só pode ser permitida para o exercício 
de cargos de direção e assessoramento superiores, onde preponderaria o interesse da Ad-
ministração. O regime jurídico dos servidores só autoriza cessão em estágio probatório, na 
hipótese de exercício de cargos em comissão (DAS 6, 5 e 4, ou equivalentes).

Revogada permissão de cessão 
de servidores em estágio probatório

Ampliado prazo para 
compensação de dias 

trabalhados no recesso
O CJF ampliou o prazo para compensa-

ção de trabalho durante o recesso. A medida 
beneficia servidores que trabalharam no re-
cesso de dezembro/2014 a janeiro/2015 e 
não puderam compensar as horas em 2015. 
Com a iniciativa, eles poderão usufruir, até 
o fim de 2016, as folgas adquiridas. A am-
pliação do prazo se fez necessária diante 
da impossibilidade de conversão das horas 
trabalhadas em pecúnia e do impedimento 
de servidores usufruírem folgas este ano.

Segundo o ministro Mauro Campbell 
Marques, “A Lei nº 8.112/90, veda o en-
riquecimento sem causa, implicando a 
inafastabilidade de se conceder uma con-
traprestação ao servidor. (...) Verifico, por-
tanto, a oportunidade e conveniência da 
alteração e, em certa medida, mesmo sua 
necessidade, para, atendendo ao princípio 
da vedação à prestação de serviço público 
gratuito, resguardar a legalidade quanto à 
contraprestação devida aos servidores pú-
blicos enquadrados na hipótese".

O Conselho da Justiça Federal referen-
dou, na sessão desta segunda-feira,14/12 
decisão do presidente do Colegiado, mi-
nistro Francisco Falcão, que autorizou os 
Tribunais Regionais Federais a avaliarem e 
regulamentarem, como entenderem neces-
sário, o recesso forense na Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, no período de 
20 de dezembro de 2015 a 20 de janeiro 
de 2016.

A decisão ad referendum está funda-
mentada no entendimento de que o novo 
Código de Processo Civil - previsto para en-
trar em vigor no dia 17 de março de 2016 
- já prevê, em seu artigo 220, a suspensão 
dos prazos processuais no período indicado. 
A disposição indica que a medida passará a 
vigorar para os próximos anos, sem neces-
sidade de regulamentação pelos tribunais.

Em seu voto, o ministro Francisco Fal-
cão explicou que o pedido para ampliação 
do recesso forense de 2015 foi formulado 
pelo Conselho Federal da OAB. No ofício 
encaminhado ao CJF, a entidade solicitou 
a suspensão dos prazos, audiências e jul-
gamentos na Justiça Federal, bem como a 
vedação de publicação de notas de expe-
diente no período compreendido entre 20 
de dezembro de 2015 e 20 de janeiro de 
2016.

TRFs podem avaliar e regulamentar 
recesso de 20 de dezembro 

a  20 de janeiro
No pedido, o Conselho Federal da Or-

dem dos Advogados do Brasil (OAB) sus-
tenta que a demanda é uma reivindicação 
para assegurar período de descanso para 
os advogados brasileiros que não desfru-
tam de férias, em razão da necessidade 
de acompanhamento constante de pro-
cessos. Ainda de acordo com a entidade, 
o recesso forense ampliado para até 20 
de janeiro permite que os profissionais da 
advocacia reorganizem suas atividades.

Fonte: CJF

Juíza federal de Jequié condena ex-prefeito de 
Brejões por fraude em compra de ambulância 

Ação tem os mesmos réus da “Máfia das Sanguessugas” 
Em ação civil pública por improbidade 

administrativa movida pela União Federal, a 
juíza federal de Jequié Karine Rhem da Sil-
va condenou o ex-prefeito de Brejões Floris-
valdo Araújo e quatro outros réus por fraude 
em licitação para compra de ambulância.

O ex-gestor público e os réus Gileno 
Vieira de Almeida, Hildelson Mascarenhas 
dos Santos, Darci José Vedoin, Luiz An-
tônio Trevisan Vedoin, Olegário José dos 
Santos e Santa Maria Comércio e Repre-
sentações Ltda. deverão ressarcir o erário 
o valor de R$ 6.834,28, pagar multa civil 
de R$ 13.668,56, além de perderem fun-
ções públicas, terem suspensos os direitos 
políticos por 8 anos e serem proibidos de 
contratar com o Poder Público por 5 anos. 

Segundo a União, os réus foram res-
ponsáveis por fraude à licitação e superfa-
turamento na aquisição de uma ambulân-

cia por meio de convênio com o Ministério 
da Saúde por R$ 79.200,00 enquanto se 
poderia pagar o valor de R$ 72.563,36, 
sendo que, deste montante, R$ 6.780,36 
pertenceriam ao erário público federal. 

Segundo comprovou auditoria do Minis-
tério da Saúde e da CGU, a licitação não 
foi antecedida de pesquisa de preço; não 

consta na ata da reunião da tomada de pre-
ços, a identificação dos representantes das 
empresas que enviaram propostas nem foi 
apresentado processo de pagamento.

O réu, Luiz Antônio Trevisan Vedoin, em 
depoimento à 2ª Vara Criminal da Seção 
do Mato Grosso, afirmou que as empresas 
supostamente participantes da licitação ti-
nham como função “dar cobertura” à em-
presa vencedora em certames licitatórios. O 
esquema, descrito em minúcias, consistia 
em pagar propinas a deputados, prefeitos 
e funcionários públicos, para serem benefi-
ciados em licitações e contratos relaciona-
dos à venda de ambulâncias e aparelhos de 
atendimento hospitalar.

Além da fraude no processo licitatório, 
justifica-se que a conivência e a obtenção 
de lucros com desvio de verbas públicas 
afrontam os deveres de honestidade, im-
parcialidade, legalidade e lealdade às ins-
tituições, condutas praticadas pela parte ré 
que contribuíram para o dano ao erário.

Alega-se ainda que o gestor municipal 
descumpriu seu dever legal de zelar pelo 
patrimônio público e, utilizando-se do seu 
cargo, realizou procedimento licitatório di-
recionado e superfaturado, causando preju-
ízo aos cofres públicos.

Os membros da comissão de licitação 
também possuíam o dever de zelar pelo 
andamento lícito e moral do procedimento, 
sendo também responsáveis pelas irregu-
laridades e fraudes ocorridas, tendo agido, 
no mínimo, com conivência.

Conforme o próprio réu Luiz Vedoin de-
clarou, segundo o relatório de investigação 
parlamentar, ele e seu pai, Darci Vedoin, 
eram os principais integrantes do esquema 
denominado pela CPMI de “Sanguessuga”.

Carteiras do Pro-Social e da Unimed
Os beneficiários do Pro-Social que ainda não retiraram as novas carteiras da UNIMED e 

do Pro-Social (2015/2017) devem fazê-lo o mais rápido possível em função da proximidade 
do recesso e período de férias para evitar possíveis transtornos em caso de necessidade de 
atendimento médico, pois as carteiras antigas perderam a validade desde 30/10/2015.

As novas carteiras estão disponíveis na recepção do serviço médico-odontológico para 
os servidores lotados no Fórum Teixeira de Freitas. 

No prédio dos Juizados e Turmas Recursais, as novas carteiras podem ser retiradas na 
recepção do consultório médico.

Nas subseções, as carteiras estão nas SESAPs de cada unidade.


