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Aniversariantes
Hoje: Thaís Queirós Souza (NUCRE), Maiara Brenda (23ª Vara), Suzane Nascimento 
(NUCJU) e Maria da Conceição Ferreira (CS Gestão & Serviço). 
Amanhã: Tereza Cristina Lustosa (5ª Vara), Jeiel Macedo (Itabuna), Águido Miranda Bar-
reto (NUCJU), Alex Barbosa Caldeira (22ª Vara), Fernanda Gomes (NUCRE) e Milena 
Santos (Campo Formoso). 
Sábado: Antonio de Jesus Groba (17ª Vara), Simone Areas (SECAD), Luis Eduardo Espi-
nheira (Barreiras), Romario Santana (18ª Vara), Manoel Pinto Neto (NUCJU), Amanda 
Santos (Ilhéus) e Marinalva Pereira (CS Gestão & Serviço). 
Domingo: Iran Esmeraldo Leite, juiz federal da 16ª Vara e diretor do Foro, Manoel Paim 
Filho (NUCJU), Eliete Lamego (NUBES) e Gabriel Cajaíba (Jequié). 
Segunda-feira: Almir Marques dos Santos (Eunápolis), Ronnie Cleuber Moreira (Guanam-
bi), Carmen Rosa Fonseca (22ª Vara), Márcio Augusto Nepomuceno (NUASG), Luciana 
Pereira Slva (17ª Vara), Amanda Menezes (Turma Recursal), Flavia Gomes (Guanambi), 
Saulo de Tarso Azevedo (Itabuna) e Raissa Novaes (2ª Vara). 
Terça-feira: Ana Sueli Macedo Araujo (NUBES), Fernando Heiji Horota (Jequié), Juliana 
da Arcela Souza (Irecê) e Renata Zacarias de Carvalho (Feira de Santana). 
Quarta-feira: Sheila Ferraz Gondim (3ª Vara), Delvane Pinheiro (Feira de Santana), José 
Airton Patricio Barros (NUCJU), Celia Gonçalves Duarte (Juazeiro), Matheus Requião 
Oliveira (Turma Recursal), Victoria Maria Orrico (14ª Vara), Sonia de Jesus Custodio 
(Contrate) e Augusto Emanoel Santos (VIPAC). 
Quinta-feira: Anne Gabrielle Dias Siqueira (Teixeira de Freitas).

Parabéns

O juiz federal Sérgio Moro afir-
mou que há um “abuso do direito de 
defesa” sendo perpetrado por alguns 
dos advogados que atuam no âmbito 
da operação Lava Jato.

A crítica está expressa em sen-
tença que condenou o ex-diretor da 
Petrobras Jorge Zelada a 12 anos e 
dois meses de prisão pelos crimes 
de corrução passiva e lavagem de 
dinheiro, além de multa.

“A Defesa de Jorge Luiz Zelada 
não apresentou qualquer prova ou 
mesmo esclarecimentos sobre a ori-
gem e natureza desses valores, como se 
eles não existissem. Ao invés disso, apre-
sentou diversos requerimentos probatórios 
sobre questões laterais e sem importância. 
O que ocorre neste caso e, infelizmente 
em alguns outros no âmbito da assim de-
nominada Operação Lavajato, é, com todo 
o respeito, abuso do direito de defesa.”

Moro afirma que parte das defesas, ao 
invés de discutir o mérito e esclarecer os 
fatos centrais do processo, “apresenta inú-
meros requerimentos probatórios destina-
dos a procrastinar o final da ação penal”.

“No processo ou fora dele, em manifes-
tos ou entrevistas a jornais, reclamam da 
condução do processo, imaginando uma 
fantasiosa perseguição aos seus clientes, 
sem, porém, refutar as provas apresenta-
das pela Acusação, e não só as declara-
ções do colaboradores, mas a prova docu-
mental que, em geral, as acompanha.”

4ª Vara condena servidora 
por subtração de valores 

de depósito em conta judicial
A juíza federal da 4ª Vara Cláudia To-

rinho Scarpa, em ação civil pública de 
improbidade administrativa movida pelo 
Ministério Público Federal contra a servi-
dora da Justiça do Trabalho Mary da Na-
tividade Novato Leão Costa e o advoga-
do Fernando José de Oliveira, condenou 
ambos a ressarcirem integralmente o dano 
ao erário no valor de R$ 156.143,87, em 
partes iguais, bem como a pagarem multa 
civil no valor da R$ 20 mil, cada um, além 
da perda da função pública da primeira, 
suspensão dos direitos políticos por cinco 
anos e a proibição de contratar com Poder 
Público pelo mesmo período.

O MPF demonstrou que a primeira ré, 
em coautoria com o advogado Fernando 
José de Oliveira, aproveitou-se da condição 
de diretora adjunta da Secretaria da Vara 
do Trabalho de Santo Amaro e subtraiu di-
versas quantias de dinheiro que estavam 
depositadas em conta bancária à disposi-
ção daquele Juízo laboral, além de ter sub-
traído autos e falsificado documentos para 
garantir a ocultação e a continuidade dos 
ilícitos entre os anos de 2004 e 2007. 

A ré subtraiu quantias relacionadas a 
precatórios de processos antigos, notada-
mente naqueles em relação aos quais já 

não havia nenhum contato com o verdadei-
ro advogado dos reclamantes.

Foram juntados aos autos: inquérito ci-
vil, processo administrativo disciplinar, in-
quérito policial da ação penal e termo de 
depoimento do diretor de Secretaria que 
descobriu as condutas ímprobas. Há tam-
bém acórdão do TCU que julgou irregulares 
as contas da primeira ré, condenando-a so-
lidariamente com o segundo réu ao ressar-
cimento do dano. Além da farta documen-
tação acostada aos autos, os depoimentos 
prestados em audiência corroboraram as 
práticas ímprobas dos réus.

Foi fornecida pelo segundo réu uma 
gravação de uma conversa de cerca de 30 
minutos com a primeira ré, que esclareceu 
a forma como se deram os fatos investiga-
dos, não tendo a servidora sequer contes-
tado a autoria do diálogo, mas tão somente 
a integridade da gravação, a qual restou 
comprovada pela Polícia Federal.

Segundo a sentença da juíza federal da 
4ª Vara: “Sobre a gravação, impende des-
tacar o entendimento do STF no sentido 
de que “é lícita a gravação ambiental rea-
lizada por um dos interlocutores sem o co-
nhecimento do outro, podendo ela ser uti-
lizada como prova em processo judicial”.

Juiz Sérgio Moro critica “abuso 
do direito de defesa” na Lava Jato

Para Moro, trata-se de um “efeito cola-
teral negativo” do modelo processual ad-
versarial, “no qual a parte não raramente 
exacerba a defesa de seus interesses em 
detrimento da Justiça, formulando reque-
rimentos ou promovendo discussões que, 
ao invés de buscarem elucidar o caso, têm 
por objetivo obscurecê- lo ou atrasar a sua 
resolução”.

Embora se compreendam esses exces-
sos, conforme destacou o juiz, “não são eles 
menos censuráveis”, considerando os preju-
ízos gerados para a resolução dos casos.

“Repetindo o ex-presidente da Supre-
ma Corte norte americana Warren Burger, 
‘todos os profissionais jurídicos tornaram-
se tão hipnotizados com os estímulos do 
combate nas salas dos tribunais, que nós 
tendemos a nos esquecer que somos os 
responsáveis por curar os conflitos’ [e não 
por estimulá -los, meu acréscimo].”

Administração não pode realizar 
descontos em folha de pagamento 
sem a devida anuência do servidor
A 1ª Turma do TRF1, por unanimida-

de, confirmou sentença que, nos autos de 
mandado de segurança, determinou que o 
Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Goiás cessasse os descontos nos proventos 
de servidores do órgão, de valores recebi-
dos por força de decisão judicial. A decisão 
foi proferida depois da análise de recurso 
em que a entidade defendia a regularidade 
dos descontos ao argumento de que a Ad-
ministração cumpriu o estabelecido no art. 
46, § 3º da Lei nº 8.112/90.

O relator, juiz federal convocado Wagner 
Alves de Souza, citou entendimento do STJ 

e do TRF1 no sentido de que, “quanto à 
devolução dos valores percebidos de boa-
-fé por servidores públicos, nos casos que 
resultarem de equívoco da Administração 
e para os quais não houve participação do 
beneficiário, é no sentido de que não há 
necessidade de ressarcimento”.

O magistrado ponderou, no entanto, 
que essa regra não é absoluta. “Essa po-
sição não afasta a possibilidade de exigir 
restituição de valores percebidos em de-
corrência de decisão judicial [..]. Isso por-
que o recebimento de valores amparado 
por uma decisão judicial de caráter pre-

cário não caracteriza a existência de 
boa-fé, uma vez que a Administração, 
em momento nenhum, gerou expecta-
tiva de definitividade quanto ao direi-
to pleiteado”, disse.

O relator destacou que para a Ad-
ministração proceder à restituição 
dos valores pagos a servidor público, 
mesmo que por força de decisão pos-
teriormente reformada, deve observar, 
previamente, o devido processo legal, 
a ampla defesa e o contraditório. “De 
acordo com a jurisprudência deste Tri-
bunal, não se deve admitir que des-
contos em folha de pagamento sejam 
realizados pela Administração, com 
base nos princípios da autotutela e 
da autoexecutoriedade, sem a prévia 
anuência do servidor”, esclareceu.

TRF1 suspende expediente na sede 
desta Seccional nos dias 5 e 10/02
O presidente do TRF da 1ª Região assinou o despacho PRESI 174 deferindo o pedido 

de suspensão do expediente forense na sede da Seção Judiciária da Bahia  (Salvador) nos 
dias 5 e 10 de fevereiro, com a devida compensação, que deverá ser informada à COGER.

A respectiva portaria será divulgada em breve.


