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Aniversariantes
Hoje: Aline Trevisan (Turma Recursal), 
Tales Eduardo Salu (Bom Jesus da 
Lapa), Carlos Arruda (Paulo Afonso) e 
Igor Caldeira (NUCJU). Amanhã: Ta-
tiana Granja (2ª Vara), Lindóia Santa-
na (11ª Vara), Joemisson Oliveira (1ª 
Vara) e Damares Santos Peixe (Campo 
Formoso). Domingo: Adina Sidnay Teles 
(Ilhéus), Vilma Lúcia Farias (Itabuna), 
Juliane Maria Ribeiro (Irecê), Camila 
Almeida Ribeiro (NUCRE), Gabriel An-
dion Solter (4ª Vara) e Marinaldo de An-
drade Dantas Júnior (VIPAC). Segunda-
-feira: Lisiane dos Santos (1ª Vara) e 
Berta Cristina de Moraes (Itabuna).
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AJUFE declara apoio a Sérgio Moro

Em nota divulgada na terça-feira, 
23/06, a Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) – mais influente entidade 
da toga federal – manifestou ‘total apoio’ ao 
juiz federal Sérgio Moro, titular da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, onde tramita a Opera-
ção Lava Jato.

Moro tem recebido sucessivas críti-
cas, principalmente de empreiteiras e de 
advogados dos executivos capturados na 
Operação Erga Omnes, nova fase da Lava 
Jato. Advogados atribuem ‘abusos’ e ‘ex-
cessos’ na condução do processo.

“A Ajufe não vai admitir alegações ge-
néricas e infundadas de que as prisões 
decretadas nessa 14.ª fase da Operação 
Lava Jato violariam direitos e garantias 
dos cidadãos. A Ajufe também não vai ad-
mitir ataques pessoais de qualquer tipo, 
principalmente declarações que possam 
colocar em dúvida a lisura, eficiência e 

independência dos magistrados federais 
brasileiros”, alerta a associação.

“A pedido da Polícia Federal e do Mi-
nistério Público Federal e da Polícia Fede-
ral, o magistrado decretou recentemente 
uma série de medidas, entre elas a prisão 
de executivos de grandes empresas que, 
segundo as investigações, estariam envol-
vidos em crimes de corrupção e formação 
de cartel”, assinala o texto da entidade dos 
juízes federais.

“Vale destacar que as decisões toma-
das pelo juiz federal Sérgio Moro no curso 
desse processo são devidamente funda-
mentadas em consonância com a legisla-
ção penal brasileira e o devido processo 
legal”, assinala a nota.

Ainda segundo o texto, no exercício de 
suas atribuições constitucionais, Sérgio 
Moro ‘tem demonstrado equilíbrio e senso 
de justiça’. As medidas cautelares, aplica-
das antes do trânsito em julgado do proces-
so criminal, estão sendo tomadas quando 
presentes os pressupostos e requisitos le-
gais, destaca a nota da Ajufe.

A entidade ressalta que ‘a quase totali-
dade’ das decisões de Moro não foram re-
formadas pelas instâncias superiores.

“A Ajufe manifesta apoio irrestrito e 
confiança no trabalho desenvolvido com 
responsabilidade pela Justiça Federal do 
Paraná, a partir da investigação da Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal”, 
finaliza o texto, subscrito por Antônio César 
Bochenek, presidente da Associação dos 
Juízes Federais.

Fonte: O Estado de São Paulo

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeito do Município 

de Malhada de Pedras por improbidade 
O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 

de Vitória da Conquista Fábio Stief Mar-
mund condenou o ex-prefeito do Município 
de Malhada de Pedras, Ramon dos Santos, 
e a Macro Construtora Ltda em uma ação 
civil pública por improbidade administrati-
va movida pelo MPF.

O magistrado impôs aos réus as penas 
de: a) ressarcimento do dano causado no 
valor de R$ 1.248.429,23, solidariamen-
te, ressalvado o custo básico do serviço 
efetivamente prestado; b) pagamento de 
multa civil de 20% do valor do dano; c) 
proibição de contratar com o Poder Pú-
blico ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
por cinco anos. 

Segundo a denúncia, nos exercícios de 
2001 a 2003, o ex-prefeito, agindo em 
conluio com outros réus, teria malversado 
recursos públicos federais repassados pela 
União e pela FUNASA. Os atos ilícitos fo-
ram descortinados a partir de fiscalização 
da CGU e se referem a convênios para 
construção de 21 unidades habitacionais, 
uma quadra poliesportiva, obras de melho-
rias sanitárias e domiciliares e execução de 
Sistema e Abastecimento de Água. 

Segundo a sentença, “o dano ao erário 
é manifesto, uma vez que a licitação vicia-
da privou o Município da possibilidade de 
escolha de outros fornecedores, cujo preço 
poderia ter sido menor. Além disso, par-
te da verba recebida para a execução do 
Convênio 3652/01 teve destinação irre-
gular e desconhecida, o que fez com que 
as obras do referido convênio só fossem 
concluídas muito tempo depois da data 
estimada, por iniciativa dos gestores que 

sucederam o acusado, com recursos da 
Prefeitura Municipal, em franco prejuízo 
à sociedade e ao erário”.

Para o julgador, em tal contexto, não há 
como se deixar de concluir que o réu tenha 
querido, ou ao menos assumido o risco do 
resultado lesivo aos cofres públicos fede-
rais, no importe correspondente ao valor 
dos serviços inexecutados.

E continua a sentença afirmando que: 
“ainda que assim não fosse, não é dema-
siado relembrar que o ato de improbidade 
administrativa que se imputa ao réu, por-
que se subsume à hipótese do art. 10, da 
Lei n. 8.429/92, contenta-se com a culpa, 
vale dizer, com a conduta negligente ou 
imprudente que causa prejuízos ao patri-
mônio público, ainda que de forma não 
deliberada e sem assunção do risco de 
produzir tal resultado”

Quanto à Macro Construtora Ltda o juiz 
considerou que a empresa concorreu para a 
prática da licitação fraudulenta, dela se be-
neficiando, sendo corresponsável pelo ato 
ímprobo, na forma do art. 3º, c/c art. 10, 
caput, c/c inciso VIII, da Lei nº 8.429/92.

Mudança nos pedidos 
de licença médica a 
partir de 1º de julho
Os novos pedidos de licença para tra-

tamento da própria saúde e por motivo de 
doença em pessoa da família não deverão 
mais ser encaminhados por meio de pro-
cesso eletrônico no SEI. 

A partir de 1º/07/2015, a emissão 
de atestado médico por perícia (ou junta) 
médica, ou a homologação do atestado 
médico particular, será feita em um novo 
sistema (CIT-SAÚDE) que irá encaminhar, 
automaticamente, a informação da homo-
logação/emissão de atestado ao NUCRE, 
para a concessão da Licença Médica. As-
sim, bastará que o servidor se submeta à 
perícia médica, sendo desnecessário que 
inicie um processo no SEI para a conces-
são da licença. 

As licenças para tratamento da própria 
saúde e por motivo de doença em pessoa 
da família serão sempre concedidas nos 
exatos termos do atestado médico, sendo 
vedada a dedução de dias de afastamento 
em razão de o servidor ter trabalhado du-
rante a licença médica. Assim, o servidor 
em gozo de uma destas licenças que se 
julgar apto a retornar à atividade deverá se 
submeter a uma nova perícia médica, nos 
termos do art. 1º, §§ 1º e 4º, da Resolução 
nº 159/2011 do CJF.

Juízes federais de 
Rondônia manifestam 
apoio aos servidores
O diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Rondônia, juiz federal Dimis da Costa 
Braga, juntamente com outros oito magis-
trados daquela Seção Judiciária, manifes-
taram apoio ao movimento dos servidores 
em nota pública datada do último dia 
18/6. Diz, entre outras coisas, o texto:

“...O Poder Judiciário Federal, em es-
pecial a Justiça Federal, sempre foi reco-
nhecido na sociedade brasileira como um 
modelo de inclusiva, célere e eficiente 
prestação jurisdicional, e pela sua per-
manente evolução e modernização diante 
do crescente aumento das demandas ju-
diciais. Isso só ocorreu devido a presença 
do fator humano, representado por seus 
servidores, capacitados e dotados de alto 
nível técnico, sempre em constante apri-
moramento.

Entretanto, o congelamento salarial 
tem levado a um quadro de significativas 
baixas de servidores qualificados, refle-
xo direto da redução do poder de compra 
sofrida em face das perdas decorrentes 
da inflação acumulada e da crescente 
diferença entre as remunerações rece-
bidas por servidores que exercem fun-
ções equivalentes nos outros Poderes da 
União.

[...] É imprescindível que os servidores 
do Poder Judiciário - um dos pilares do 
Estado Democrático de Direito -, tenham 
adequada retribuição pelo essencial tra-
balho desenvolvido, a fim de assegurar o 
bom funcionamento da Instituição, não 
sendo aceitável que sua autonomia, como 
prevista na Constituição, reste desaten-
dida, como se tem observado nos últimos 
anos, em que pleitos dessa natureza não 
têm recebido o devido encaminhamento 
e aprovação pelo Parlamento.

Desse modo, os magistrados que com-
põem a Seção Judiciária de Rondônia 
vem manifestar seu integral apoio às rei-
vindicações da categoria constantes do 
PLC 28/2015, que trata da recomposição 
dos salários da categoria diante das per-
das inflacionárias ocorridas nos últimos 
nove anos, bem como do plano de carrei-
ra do Poder Judiciário da União[...] 

Desse modo, os magistrados que in-
tegram a Seção Judiciária de Rondônia 
reiteram a sua irrestrita solidariedade à 
postura combativa dos servidores nesta 
Justiça Federal, que respalda a atuação 
do Presidente do STF, no sentido de exi-
gir com firmeza a imediata submissão e 
apreciação do projeto dos servidores do 
Poder Judiciário pelo plenário do Senado 
Federal”.


