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Subseção de Feira de Santana realizou 
I Ciclo de Palestras sobre Conciliação

Sob a coordenação do Núcleo 
de Apoio e a Diretoria da Subse-
ção, a Subseccional de Feira de 
Santana realizou, no último dia 
11 de maio, o I Ciclo de Pales-
tras com o tema Conciliação.

Voltado principalmente aos 
candidatos selecionados para 
atuarem como conciliadores, o 
evento superou as expectativas, 
com o auditório lotado nos dois 
turnos e participação de dezenas 
de inscritos.

Iniciando os trabalhos o dire-
tor da Subseção, juiz federal Eudóxio Cês-
pedes Paes, convidou a professora Yanna 
Amorim, Mediadora do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, para a palestra de 
abertura, com o tema: “Política pública de 
conciliação no Brasil - normativos aplicá-
veis”. Em seguida, aconteceu a palestra da 
juíza federal Andréia Guimarães do Nasci-
mento, com a temática “Princípios forma-
dores da conciliação”. 

No turno vespertino, os juízes federais 
Marcel Peres e Robson Mascarenhas dis-

correram respectivamente sobre “Apresen-
tação à conciliação” e “A dinâmica da con-
ciliação prévia”. 

A palestra de encerramento ficou a car-
go do procurador federal da AGU Marllon 
Boaventura, com “Especificidades da con-
ciliação em matéria previdenciária – treina-
mento de advogados públicos e prepostos”. 

Presentes, compondo a mesa dos tra-
balhos, o procurador federal junto ao INSS, 
Rui Mariano Silva Carvalho e o represen-
tante da Ordem dos Advogados do Brasil, 
José Laércio Carneiro Rios.

COMENTÁRIOS

“O evento foi engrandecedor 
para mim e para os demais parti-
cipantes, creio eu. Além de trazer 
um esclarecimento do real signifi-
cado para a palavra “conciliação”, 
deixou claro sua importância para 
a sociedade, ajudando a desafogar 
o Judiciário”. Grazielly Almeida - 
Conciliadora voluntária.

“A divulgação do evento atingiu 
uma quantidade muito grande de 
pessoas interessadas no tema. Des-

taco o esmero com que foi pensado cada 
detalhe”. Nelma Barbosa - Advogada.

“A estrutura do evento foi excelente, 
com organização atenciosa com os parti-
cipantes. Será um dia a recordar futura-
mente, por toda a atenção dispensada e 
conteúdo absorvido”. Arly Roqueline Fon-
tes - Jornalista.

O evento teve o aoio da Associação dos 
Servidores da Justiça Federal - ASSERJUF, 
que colaborou patrocinando o coffebreak 
do I Ciclo de Palestras.

16ª Vara condena servidor por ter 
apresentado atestado médico falso 

Documento trazia CID de hemorragia umbilical de recém-nascido 
O juiz federal da 16ª Vara Iran Esmeral-

do Leite, em ação civil pública movida pelo 
MPF contra o servidor público federal do 
IPHAN Marcello Cordeiro de Andrade, con-
denou o réu ao pagamento da multa civil 
de 20% sobre sua remuneração.

Segundo o MPF, o servidor ausentou-
-se do serviço sem justificativa por três 
dia e após os descontos pelas faltas não 
abonadas, apresentou um atestado médi-
co informando ter comparecido ao Hospital 
e Maternidade Presidente, localizado em 
São Paulo, havendo necessidade de que o 
mesmo permanecesse afastado de suas ati-
vidades profissionais  por haver contraído 
doença capitulada no código CID P-51.

Foram detectadas inconsistências no 
atestado médico fornecido, uma vez que 
o código CID P-51 refere-se à doença "he-
morragia umbilical do recém-nascido", mo-
tivo pelo qual foi instaurado o procedimen-
to administrativo disciplinar. 

No curso das apurações, constatou-
-se que o médico que expediu o atestado 
nunca  trabalhou no Hospital e Maternida-
de Presidente, local onde supostamente o 
acionado teria recebido atendimento, tam-
pouco emitiu atestado em nome do acio-
nado. Apurou-se, ainda, que a assinatura 
lançada no documento é falsa e a Diretoria 
Clínica do Hospital não localizou, em seus 
sistemas, registro de comparecimento do 
acionado na data da emissão do atestado 
médico.

O presidente do IPHAN aplicou ao réu a 
penalidade de suspensão por 90 dias, em 
razão da apresentação do atestado médico 
falso com a finalidade de compensar faltas 
injustificadas.

Segundo a sentença, “não houve en-
riquecimento ilícito ou prejuízo finan-
ceiro, uma vez que a União descobriu a 
fraude antes de estornar o dinheiro re-

ferentes às faltas injustificadas. O mes-
mo, contudo, não se pode falar quanto à 
violação aos princípios que orientam a 
administração”.

Diz o julgador: “É que a conduta do 
réu – ao valer-se de atestado falso para 
justificar as faltas que lhe foram atribu-
ídas pela chefia, quando antes já havia 
entregado folha de frequência em que 
afirmara a presença nos dias faltantes, a 
par de violar os princípios da moralidade, 
revela sua deslealdade para com a ins-
tituição a que serve, bem como desres-
peito às normas legais, apresentando um 
desvalor que impede seu enquadramento 
como mera irregularidade”.

E continua a sentença: De início, não 
há que se falar em ressarcimento integral 
do dano, haja vista que o réu não logrou 
seu intento de obter o estorno dos dias 
descontados pela administração. Quanto à 
perda da função pública, não me parece 
ser uma medida razoável, proporcional e 
necessária à punição pelo ato praticado 
pelo requerido, que é servidor com longa 
vida funcional, não tendo sido noticiado 
outro comportamento análogo pelo réu 
praticado”.

E finaliza a sentença o juiz federal da 
16ª Vara, registrando que, internamente, 
quando da apuração acerca da conduta 
do réu pela administração, foi o mesmo 
penalizado com a suspensão por 90 dias, 
o que transparece a demasia da punição 
com a perda do cargo na hipótese.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

07/05/2007 - Servidores aposenta-
dos tiveram uma tarde especial - Na úl-
tima quinta-feira, 03/05, a ASSERJUF 
promoveu um emocionante encontro 
com servidores aposentados da Justiça 
Federal. O evento ocorreu na sala de al-
moço dos magistrados, no restaurante 
desta Seccional.

Os nossos colegas aposentados fo-
ram convidados pela Associação dos 
Servidores e, já por telefone, muitos 
comentaram que se sentiam especial-
mente homenageados pela lembrança, 
pois há tempos sentiam saudades do 
ambiente da Justiça Federal.

Outras homenagens virão. A diretora 
da SECAD, Isa Perpétua, entregou, pes-
soalmente, a cada um dos aposentados 
presentes um convite oficial para a sole-
nidade especialmente dedicada aos ser-
vidores que fizeram a história da Justiça 
Federal na Bahia nesses 40 anos.

Além do chá especial, com direito a 
mesas de frios, tortas, sucos e gulosei-
mas, foi feita uma vivência de grupo pela 
psicóloga organizacional Catarine Hage, 
conveniada com a ASSERJUF, que bus-
cou resgatar momentos especiais do pe-
ríodo em que eles aqui laboraram.

Os servidores aposentados deram 
entrevistas para um filme que está sen-
do feito para ser exibido durante a sole-
nidade do próximo dia 14, quando serão 
lançados um selo comemorativo dos 40 
anos da Justiça Federal na Bahia, com a 
presença de representante do Correios, e 
a 7ª edição da Revista Jurídica da Seção 
Judiciária da Bahia.
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