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Aniversariantes
Hoje: Marcos Clebe Profeta (Campo 
Formoso), Mariana Mendonça Lima 
(Turma Recursal), Nahon Francisco 
Castro (NUCJU), Gabriel Gonçalves 
(17ª Vara) e João Henrique de Araújo 
(Feira de Santana). 
Amanhã: José Carlos da Silva Neves 
(Vitória da Conquista), Shirlei dos San-
tos Oliveira (Campo Formoso) e Leandro 
Estrela da Silva (4ª Vara). 
Domingo: Karin Almeida Weh de Me-
deiros, juíza federal da 1ª Vara de Feira 
de Santana, Jamylle de Mello Santos 
Leahy (11ª Vara), Laira Braga e Castro 
(NUCRE), Roberto Gomes Correia Filho 
(Alagoinhas), Emanuelle Stuart Dia-
mantino Lima (14ª Vara), Mariana Fer-
reira Moreira Santos (NUCRE), Nilton 
Correia dos Santos (VIPAC), Suzanna 
Karla Silva do Nascimento e Pollyanna 
Quintela Falconery (ambos de Feira de 
Santana). 
Segunda-feira: Maria Tereza Neves da 
Rocha Lobo (NUCRE), Ondina Rita Ur-
bano Lau (22ª vara) e Maurício Lima de 
Oliveira Filho (2ª Vara).
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Fenajufe recorre de 
decisão do CNJ de 

corte de ponto a TRs
A Fenajufe entrou com Recurso Admi-

nistrativo contra decisão liminar do CNJ 
que determina corte de ponto dos servi-
dores em greve, a todos os TRFs, TRTs e 
TREs do país. 

 A liminar do conselheiro Fabiano Silvei-
ra foi motivada por um pedido do Conselho 
Federal da OAB ao CNJ, para estender os 
efeitos de decisão semelhante,  do mesmo 
conselheiro, proferida contra servidores em 
greve dos TRTs da 1º e 5º Regiões. 

 No recurso, a Fenajufe pede que seja 
afastada a ordem de corte de ponto e que 
seja extinto o processo que originou a de-
cisão do CNJ. 

 Na avaliação da Fenajufe, além de pro-
mover grave ataque ao direito de greve e 
extrapolar os limites de sua competência, 
o CNJ vai contra seu próprio entendimento 
e também contra a jurisprudência do STF, 
que reconhecem a autonomia dos órgãos 
para negociar os dias parados.     

 Fonte: SINDJUFE-BA

Câmara aprova aposentadoria 
compulsória aos 75 anos 

para servidor público
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta 

quarta-feira, 23/9, o Projeto de Lei Comple-
mentar 124/15, do Senado, que regulamen-
ta a aposentadoria compulsória por idade 
aos 75 anos para o servidor público, com 
proventos proporcionais. Devido às mudan-
ças, a matéria retornará ao Senado.

 O texto aprovado pelos parlamenta-
res, por 355 votos a 32, contou com duas 
emendas acatadas pelo relator da matéria, 
deputado Sóstenes Cavalcante (PSD-RJ), 
em nome das comissões permanentes. A 
aposentadoria compulsória é aplicada ape-
nas quando o servidor optar por permane-
cer em serviço até essa idade.

 A exigência da regulamentação por 
meio de lei complementar derivou da 
Emenda Constitucional 88, de 2015, que 
aumentou, de forma imediata, de 70 para 
75 anos o limite de aposentadoria compul-
sória para os ministros do STF, dos tribu-
nais superiores e do TCU.

De acordo com o texto da emenda cons-
titucional, somente por meio de lei comple-
mentar o aumento do limite também pode-
rá ser estendido aos servidores efetivos da 
União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios.

 Todos os partidos se posicionaram 
favoravelmente à regulamentação, entre-
tanto, o deputado Rubens Pereira Júnior 
(PCdoB-MA) alertou que o projeto tem ví-
cio de iniciativa, pois segundo ele, trata-se 
de matéria sobre pessoal e cabe somente 
ao Executivo encaminhar o projeto para 
análise do Congresso.

 Além dos servidores públicos civis 
dessas esferas de governo, incluídas suas 
autarquias e fundações, a aposentadoria 
aos 75 anos também será aplicada aos 
membros do Poder Judiciário; do Ministé-
rio Público; das defensorias públicas; e dos 
tribunais e dos conselhos de contas.

Hoje é o último dia do
IX Encontro de Corais
Servidores e magistrados podem conferir 

hoje as últimas apresentações do IX Encon-
tro de Corais da Justiça Federal da Bahia 
que nesta edição homenageia os Beatles. 

Hoje se apresentarão das 15h às 17h 
o Grupo Cantarolando (anfitrião), o Coral 
Som na Caixa (da Caixa Econômica), o Co-
ral Novos Cantos, o Coral Salvador Card, 
o Coral da Universidade do Recôncavo e o 
Coral dos Advogados.

Justiça Federal em Irecê condena 
ex-prefeito de Morro do Chapéu

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Irecê Gilberto Pimentel Gomes Jr., em ação 
civil pública de improbidade administrati-
va movida pelo MPF contra Edigar Doura-
do Lima, ex-prefeito de Morro do Chapéu, 
condenou o ex-gestor a multa civil de duas 
remunerações percebidas como prefeito, 
corrigida monetariamente, além da suspen-
são dos direitos políticos por três anos e 
proibição de contratar com o Poder Público 
pelo mesmo período. O magistrado consi-
derou que não houve dano ao erário e não 
condenou o réu à devolução de valores. 

Segundo o autor o ex-prefeito cometeu 
irregularidades na administração de re-
cursos federais oriundos do Ministério da 
Previdência destinados à implementação 
do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) em Morro do Chapéu. A ver-
ba foi repassada para custear despesas dos 
Programas Bolsa Criança Cidadã e Jornada 
Escolar Ampliada,

Auditoria realizada constatou irregulari-
dades na aplicação dos recursos, além da 
falta de prestação de contas, concluindo-
-se que o PETI foi executado de forma de-
ficitária pois detectou-se grande evasão de 
crianças e adolescentes que deveriam estar 
vinculadas à 'Jornada Escolar Ampliada', 
em decorrência, em especial, da falta de 
transporte escolar - a cargo da Prefeitura, 
conforme explicitado no Programa -, e de 
falta de equipamentos para acondiciona-
mento adequado dos alimentos servidos. 

As escolas estavam em estado precário, 
com falta de água, carteiras escolares que-
bradas, pisos deteriorados, paredes sujas e 
mal conservadas e uma delas com risco de 
desmoronamento. Não havia boa ilumina-
ção, ventilação e condições de higiene sani-
tárias adequadas, fator de risco à saúde das 
crianças e adolescentes.

Os recursos para a manutenção da 'Jor-
nada Escolar Ampliada' foram dirigidos a fi-
nalidades que não à aquisição de materiais 
escolares, pedagógicos e esportivos com 
desvio de finalidade e sem licitação 

O ex-gestor efetuou o pagamento do 
montante de R$ 38.547,89 com vistas a 
regularizar as pendências relativas ao PETI 
dos exercícios 2003 e 2004, tendo a Se-
cretaria Nacional de Assistência Social infor-
mado que as metas do programa em 2003 
foram "atendidas em sua totalidade e/ou que 
eventuais saldos de metas foram desconta-
dos", encontrando-se sua prestação de con-
tas aprovada sem qualquer ressalva.

Com relação ao PETI, no exercício de 
2004, o mesmo órgão noticia que as me-
tas não foram atingidas em sua totalidade, 
mas que foi solicitada a devolução de saldo 
de metas não executadas e não desconta-
das, tendo o ex-gestor procedido à regulari-
zação da situação, encontrando-se aprova-
da, com ressalvas, a respectiva prestação 
de contas.

No Termo de Aprovação consta que o 
saldo de metas não executadas não com-
prometeu a execução do objeto não se de-
monstrando irregularidade nas licitações.

Para o magistrado, se a Administração 
Pública num primeiro momento informa 
irregularidades, mas a mesma Adminis-
tração, posteriormente, conclui que está 
tudo regular, torna-se inviável condenar 
o gestor por improbidade com base nos 
primeiros documentos que perdem a força 
diante das conclusões finais.

Segundo o juiz, “o requerido apenas 
efetuou a prestação de contas muito tem-
po após o prazo regular e posteriormente 
ao ajuizamento da ação bem como da 
decretação da indisponibilidade de seus 

bens e mesmo do bloqueio de suas con-
tas via Bacenjud, ficando manifestamente 
notável que somente assim procedeu em 
razão da medida judicial deferida e da 
constrição dos seus bens.”

E continuou: “Tal comportamento não 
pode ser razoavelmente admitido no tra-
to com a coisa pública, impondo-se a sua 
responsabilização. Ressalto, assim, que 
não se trata de mero atraso na prestação 
de contas e sim de atraso injustificado 
e doloso o que implica despesa pública 
desnecessária, uma vez que movimenta 
diferentes órgãos estatais na tentativa de 
impelir o cumprimento de obrigação que 
deveria ser observada naturalmente”

O julgador se disse convencido da prá-
tica de ato realizado em desconformidade 
com preceito estabelecido na Lei de Impro-
bidade Administrativa, e que o requerido se 
enquadrou nos requisitos necessários para 
ser responsabilizado pela prática de atos 
desta natureza.


