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Aniversariantes
Hoje: Alessia de Alcantara Carvalho (Alagoinhas), Danilo Oliveira Morais (2ª Vara), Ana Claudia Nas-
cimento (21ª Vara), Marco Antonio Pondé de Brito (NUCRE) Raimundo Luiz Filho (Turma Recursal), 
Brás Batista Porto (Jequié), Josefa Eliene Santos (Paulo Afonso) e Leda Tatiana Fogueira Amaral 
(NUCJU).
Amanhã: Danilo Alves Nunes (Itabuna), Thaís Queirós Alves de Souza Pimentel (NUCRE) e Maria da 
Conceiçao Ferreira (CS Gestão). 
Domingo: Fernanda Freitas Gomes (NUCRE), Milena Silva Santos (Campo Formoso), Tereza Cristina 
Lustosa de Oliveira (5ª Vara), Jeiel Vaz Macedo (Itabuna) e  Águido Miranda Barreto (NUCJU). 
Segunda-feira: Antonio de Jesus Groba (17ª Vara), Simone Areas Alves (SECAD), Luis Eduardo de 
Carvalho Espinheira (Barreiras), Romario Santana Viana (18ª Vara), Manoel Pinto Rodrigues da Cos-
ta Neto (NUCJU) e Marinalva Pereira(CS Gestão).  

Parabéns!

TRF1 mantém sentença da 3ª Vara 
que validou demissão de servidora que 
recebeu pensão de segurada fantasma

A 1ª Turma do TRF1 negou provimen-
to à apelação de uma servidora contra 
sentença da 3ª Vara que julgou impro-
cedente pedido de nulidade do ato que a 
demitiu do cargo na Fundação Nacional 
de Saúde, negando-lhe a reintegração ao 
órgão e indenização por danos morais 
por ter sido acusada do recebimento de 
pensão civil de segurada “fantasma”.

A apelante alegou que foi indevi-
damente denunciada em Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, pois não ficou 
comprovado o envolvimento nas irregu-
laridades apontadas, além de ter tido a 
defesa cerceada. Apontou, ainda, que 
os depósitos encontrados em sua conta 
foram feitos pela irmã para movimentar 
transações processuais e requereu, uma 
vez que fosse provada a sua inocência, o 
direito à reparação por danos morais por 
ter a imagem e moral denegridas.

O relator, desembargador federal Ja-
mil Oliveira, destacou que a pretensão 
da apelante de macular a comissão do 
PAD, alegando que este teria agido “cri-
minosamente, alterando a verdade dos 
fatos, caía no vazio por não ter qualquer 
elemento nos autos que apontasse nes-
se sentido”.

O magistrado esclareceu que o PAD 
foi instaurado para apurar irregularidades 
em face da autora e outros três servido-

res, sendo dois deles irmãos da ré. Para 
o desembargador, de acordo com o PAD 
não houve qualquer prejuízo à defesa da 
autora, sendo-lhe concedidas todas as 
oportunidades de exercer a ampla defesa 
e o contraditório.

O relator ressaltou também que a co-
missão processante concluiu que a au-
tora estava envolvida nas irregularidades 
apuradas, tendo recebido o pagamento 
de uma pensão civil em que as partes, 
instituidor (servidor falecido) e recebedor 
(dependente) eram fictícios, referidos no 
processo como “fantasmas”.

Os valores do benefício fraudulento 
(que alcançaram o montante de apro-
ximadamente R$ 72 mil) foram depo-
sitados na conta corrente da autora. O 
magistrado ponderou que pouco importa 
se a apelante inseriu dados falsos no sis-
tema, “já que sua responsabilização de-
correu de ter sim recebido indevidamente 
tais valores oriundos de fraude”.

O desembargador Jamil asseverou 
que o “mero recebimento de recursos 
públicos indevidamente por parte da ser-
vidora já tipifica situação passível de de-
missão do serviço público”, e que não há 
nos autos provas da sua inocência, fican-
do demonstrada a absoluta legalidade do 
ato de demissão da autora.

Fonte: TRF1

ENAP tem curso sobre gestão 
da informação e documentação

A Escola Nacional de Administração Pública está com inscrições abertas para servidores até 27/4 
para o curso “Gestão da Informação e Documentação – Conceitos básicos em Gestão documental”. O 
curso acontece de 2 a 22 de maio. A inscrição deve ser feita em: www.enap.gov.br. 

Entre os objetivos estão a definição da gestão de informação e documentos, a descrição da relação 
entre gestão da informação, gestão da documentação e atividade de protocolo e o reconhecimento 
da importância dos conceitos básicos da gestão documental para o trabalho do dia a dia do servidor 
público.

Os principais tópicos a serem abordados são: conceitos básicos, características dos documentos, 
ciclo de vida dos documentos e gerenciamento de documentos arquivísticos. O curso tem carga ho-
rária de 20h e é gratuito. Para o cumprimento das atividades é sugerida uma dedicação média de 6 
horas por semana, uma vez que a ação educativa terá duração de três semanas.

Moro, Reynaldo Fonseca e De Sanctis 
estão na lista tríplice da AJUFE 

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil concluiu a consulta que resultou 
na lista tríplice de indicados à vaga de Te-
ori Zavascki no STF. A lista é composta 
pelo juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, pelo ministro do STJ 
Reynaldo Soares da Fonseca e pelo de-
sembargador do TRF3 Fausto De Sanctis. 

Moro recebeu 319 votos, Fonseca 318 
e De Sanctis 165. Participaram da votação 
761 associados da AJUFE, com direito a 
votar em até três candidatos. A relação 
de nomes da magistratura será entregue 
ao presidente Michel Temer como uma 
sugestão dos representantes da Justiça 
Federal para o preenchimento da vaga do 
relator da Lava Jato no Supremo.

A lista tríplice da AJUFE foi elabora-
da por meio de processo democrático e 
transparente, levando em conta a ava-
liação positiva que os magistrados rece-
bem de seus pares. A seleção ocorreu 
em duas fases. Do dia 24 ao dia 25, 
os associados puderam indicar nomes 

compor a lista prévia de candidatos. O 
único critério para a indicação na pri-
meira etapa era o magistrado ter mais 
de 35 anos, como determina o artigo 
101 da Constituição, que rege a compo-
sição do Supremo.

 As indicações da primeira fase de 
votação resultaram em uma relação de 
34 nomes. Do dia 26 ao dia 31, os pré-
-selecionados foram escolhidos por seus 
colegas de magistratura e os três mais 
votados deram origem à Lista Tríplice.

 A AJUFE entende que a recomposi-
ção do pleno do STF é de extrema impor-
tância para que a Suprema Corte volte do 
recesso do Judiciário sem restrições em 
sua rotina de trabalho. Com a morte do 
ministro Zavascki,  muitas dúvidas sur-
giram sobre o futuro da Operação Lava 
Jato no Supremo. Teori é oriundo da Jus-
tiça Federal, por isso, a AJUFE considera 
imprescindível que a vaga na Corte seja 
destinada à magistratura federal.              

Fonte: AJUFE


