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Aniversariantes
Hoje: Clóvis Barreto Reis Filho (Irecê). 
Amanhã: Andréa Oliveira D’Almeida 
Monteiro (14ª Vara), Denise Nóbrega 
(NUCRE), Maria Carmen Coelho (NU-
CJU), Reinaldo Lopes Rocha (NUASG), 
Luciana Amorim Trindade (9ª Vara). 
Domingo: Manuela Ferreira Maciel (4ª 
Vara), Marcos Túlio Vilasboas (19ª Vara), 
Francisco das Chagas Silva (Juazeiro), 
Vinícius Curi de Souza (NUCRE), Kari-
ne Cavalcante Cortes (Turma Recursal), 
Vanessa de Oliveira (8ª Vara), Vitório 
Batista da Silva (15ª Vara), Maria Rita 
Cerqueira (Barreiras), Tamara Teixeira, 
Diego Novais  e Hugo Rios Trindade (os 
três de Guanambi).  Segunda-feira: Nil-
za Costa dos Reis, juíza federal da 8ª 
Vara, Larissa Davi Cabus (18ª Vara), Fa-
bíola Fátima Pita Bispo (4ª Vara). 
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Funpresp-Jud lança 
Portal do Patrocinador

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Ju-
diciário (Funpresp-Jud) lançou no último dia 1º de julho o Portal do Patrocinador (www.
funprespjud.com.br/patrocinador), destinado ao compartilhamento de informações e de 
documentos entre a entidade e o órgão patrocinador. A iniciativa tem o intuito de oferecer 
mais segurança, integridade e agilidade. 

A criação do portal também atende ao disposto na Resolução Conjunta nº 1, de 23 
de junho de 2015, que foi assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo 
procurador-Geral da República. O dispositivo orienta os órgãos do Poder Judiciário da 
União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público sobre 
o Regime de Previdência Complementar, estabelecendo procedimentos operacionais.

O lançamento do Portal do Patrocinador foi feito no I Encontro Regionais da Funpresp-
-Jud, que aconteceu de 15 a 29 de junho, nas cinco regiões brasileiras. Atualmente, a 
ferramenta está disponível para acesso de servidores da área de gestão de pessoas e de 
comunicação. O sistema permite o envio de ficha de adesão ou termo de oferta ao plano 
de benefícios, do mapa resumo, da solicitação de alteração de percentual de contribuição 
e da ordem bancária.

12ª Vara condena pró-reitor 
à perda de função pública

O juiz federal da 12ª Vara Ávio Novaes 
julgou procedente ação civil pública movi-
da pelo MPF contra o pró-reitor de Exten-
são da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia, condenando-o a perda da função 
pública/cargo público de professor assis-
tente na área de Tecnologia de Empreendi-
mentos Solidários da UFRB, multa de R$ 
29 mil, corrigida monetariamente e juros 
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, 
tendo como base o art. 12, III, da Lei n. 
8.429/92.

O MPF relatou que o pró-reitor inscre-
veu-se no concurso público para docente 
daquela instituição, sendo aprovado em 1º 
lugar na única vaga para o cargo de profes-
sor assistente. Como pró-reitor e membro 
do Conselho Acadêmico da Universidade, 
ele participou de sessões deliberativas 
acerca do certame, quando teve acesso a 
informações privilegiadas antes da publica-
ção do edital.

Além de ter conhecimento prévio das 
regras do certame, o réu participou do 
amoldamento dessas regras ao imiscuir-se 
nos requisitos de inscrição, conteúdo pro-
gramático, barema de títulos etc.

Para o autor, a conduta do réu seria ato 
ímprobo, ferindo princípios da isonomia, 
da impessoalidade, da moralidade admi-
nistrativa e da eficiência.

Segundo a sentença, as próprias atri-
buições regimentais do CONAC contra-
-indicariam que seus membros participas-
sem de concursos públicos para docentes 
efetivos e substitutos da UFRB, conforme 
infere-se da leitura do item 8 do art. 3º do 
Regimento Interno do CONAC: ‘compete 
ao referido conselho, dentre outras atri-
buições, “VIII – normatizar a organização 

e a realização de concursos públicos para 
docentes efetivos e substitutos e apreciar 
os pedidos de preenchimento de vagas”.

O magistrado compara a participação 
de membro do CONAC no concurso para 
docente da UFRB a uma empresas concor-
rente em uma licitação, participar do nor-
mativo para o correspondente certame, o 
que vilipendia, de per si, a isonomia espe-
rada nas seleções públicas.

Diz o julgador: “A simples participa-
ção do requerido nas reuniões prévias ao 
certame, inclusive na reunião de delimi-
tação do barema de títulos, tendo logra-
do aprovação na primeira colocação para 
a única vaga disponibilizada para o cargo 
de professor assistente na área de Tecno-
logia de Empreendimentos Solidários, em 
virtude da nota obtida na prova de títulos, 
por certo vai de encontro aos deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições”

A conduta do pró-reitor, mantendo-se 
volitivamente no certame até a aprovação 
em primeiro lugar, a despeito das vanta-
gens em relação aos concorrentes, “emol-
dura traço de desonestidade a ultrapassar 
as barreiras de eventual desorganização e/
ou inabilidade administrativa, que pode-
ria indicar mera irregularidade, mormente 
quando há de se esperar que, estando ele 
na condição de pró-reitor, por certo tinha 
consciência de que a sua condição de 
membro do CONAC o mantinha em vanta-
gem em relação aos demais postulantes.”

O magistrado não vislumbrou justifica-
tiva para a pena de ressarcimento integral 
do dano, já que não se provou que o reque-
rido exerceu a docência. Também afastou 
a pena de suspensão dos direitos políticos 

e proibição de contratar com o Poder Pú-
blico já que são penas aplicadas em casos 
de maior relevância, razão pela qual são 
demasiadas e desproporcionais na hipóte-
se, tendo em vista que a repercussão res-
tara adstrita à UFRB e não houve efetivo 
prejuízo à Administração Pública.

A imposição de multa leva em consi-
deração que o valor poderia ser de até 
cem vezes o da remuneração dos agen-
tes. Assim, o julgador considerou razo-
ável uma multa correspondente a oito 
vezes o valor atualizado da remuneração 
prevista no edital para o cargo de profes-
sor assistente. 

Radares do CAB 
voltam a funcionar

A Superintendência de Trânsito de Sal-
vador (Transalvador) informou na tarde da 
última terça-feira que os dois radares que 
estavam inativos na 4º Avenida do Centro 
Administrativo da Bahia voltariam a funcio-
nar a partir desta quarta-feira, 29/7. 

Os equipamentos tinham sido desativa-
dos após multar motoristas que trafegavam 
na via com velocidade superior a 50 km/h. 
A velocidade máxima permitida é 60 km/h. 
De acordo com o órgão, o conserto dos ra-
dares já foi realizado e os motoristas que 
estiverem trafegando dentro da velocidade 
permitida não serão multados.

Ainda segundo a Transalvador, novas 
placas foram instaladas na avenida infor-
mando a velocidade permitida. Na última 
semana, o órgão comunicou que os moto-
ristas autuados entre os dias 6 de março e 
26 de junho, tiveram as multas e os pontos 
na carteira cancelados. 

Quem já pagou a multa deve ir até a 
sede da Transalvador, localizada no Vale 
dos Barris e solicitar o reembolso. Para 
isso, os condutores precisam ter em mãos 
o comprovante de pagamento e a Carteira 
Nacional de Habilitação.

Documentos sobre 
cliente de advogado 

investigado podem ser 
apreendidos pela PF
Quando advogados são investigados, 

o Estatuto da Advocacia libera o uso de 
documentos apreendidos referentes a 
clientes se eles também são apontados 
como partícipes ou coautores da mesma 
causa. Foi o que afirmou o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Ri-
cardo Lewandowski, ao permitir que au-
toridades usem material apreendido com 
advogados na chamada operação poli-
teia — desdobramento da “operação lava 
jato”, voltado a políticos com prerrogativa 
de foro.

Ele rejeitou um pedido da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil. A OAB-DF pedia que, no 
cumprimento dos mandados de busca e 
apreensão expedidos pelo ministro Teori 
Zavascki e executados em escritórios de 
advocacia, fossem observados os pará-
grafos 6º e 7º do artigo 7º da Lei Federal 
8.906/1994.

O texto proíbe “a utilização dos docu-
mentos, das mídias e dos objetos perten-
centes a clientes do advogado averigua-
do, bem como dos demais instrumentos 
de trabalho que contenham informações 
sobre clientes”. 

Entretanto, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal apontou uma ressalva na 
própria lei. A restrição “não se estende a 
clientes do advogado averiguado que es-
tejam sendo formalmente investigados 
como seus partícipes ou coautores pela 
prática do mesmo crime que deu causa à 
quebra da inviolabilidade”.

Dessa forma, o ministro Ricardo Lewan-
dowski determinou que “as autoridades 
responsáveis pela investigação em curso 
cumpram estritamente os dispositivos le-
gais citados”, até melhor exame da ques-
tão pelo ministro Teori Zavascki, relator da 
investigação, “que decidirá, com a verti-
calidade que o caso requer, sobre a de-
volução do material apreendido que não 
diga respeito aos fatos investigados”.

Fonte: Consultor Jurídico


