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Aniversariantes
Hoje: Luiz Cláudio Falcão Leoni (14ª 

Vara), Emanuela dos Santos (SECAD), 
Mariana Ribeiro (2ª Vara), Ramon dos 
Santos (NUCAF) e Ivonete Monteiro 
(CS Gestão & Serviço). Amanhã: Liana 
Ribas de Almeida (12ª Vara), Sayonara 
Bittencourt (3ª Vara), Iraneide Santa-
na (Alagoinhas) e Luan Santos (Turma 
Recursal). Domingo: Fábio José Cha-
ves (3ª Vara), Flávio Henrique de Oli-
veira Abreu (8ª Vara), Patrícia Moraes 
de Menezes (18ª Vara), Raimundo Bar-
ros (NUCRE), Luciano Soares (CEF), 
Ana Cristina Ferreira (Mega Service) e 
Alexsandro Moura (Tectenge). Segun-
da-feira: Elizabete Muniz (7ª Vara), 
Renata Silva (NUCRE), Rodrigo Jesus 
da Silva (NUCJU), Kadja Teles (CEF) e 
Inoilson Tavares (VIPAC).

Parabéns

Brasil tem 131 
magistrados em 

situação de risco
O Brasil tem hoje 131 magistrados 

em situação de risco, em 36 tribunais do 
país. Esse é um dos principais resultados 
do Diagnóstico da Segurança Institucional 
do Poder Judiciário, divulgado durante a 
1ª Reunião Nacional das Comissões de Se-
gurança do Poder Judiciário. Com 23 ma-
gistrados em situação de risco, o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é a 
Corte com o maior número de magistrados 
nesta situação.

De acordo com a pesquisa, apresentada 
pelo Grupo de Trabalho do Comitê Gestor 
de Segurança do CNJ, apesar do número 
de ameaças, em 58% dos órgãos nunca foi 
disponibilizado aos magistrados um curso 
de segurança pessoal.

A pesquisa mostra que 97% dos órgãos 
do Judiciário contam com uma unidade de 
segurança institucional em sua estrutura, 
mas muitas unidades ainda não têm profis-
sionais especializados da área. Quase 24 
mil pessoas trabalham na área de seguran-
ça, sendo 15.036 vigilantes terceirizados, 
5.491 mil servidores e 3.453 agentes de 
segurança pública (policiais militares, civis 
ou federais e bombeiros militares).

Os funcionários do Judiciário atuando 
na área de segurança representam 2% dos 
servidores e 11,2% dos terceirizados sendo 
que 20 tribunais não contam com servido-
res do quadro próprio especializado na área.

A pesquisa agora encontra-se em uma 
segunda fase, direcionada apenas aos tri-
bunais que relataram casos de ameaças 
a magistrados. Em 69% dos casos a au-
toria das ameaças é conhecida. Os casos 
de ameaça foram registrados na polícia em 
65% das situações relatadas.

CNJ não pode interferir na atividade 
jurisdicional dos magistrados

O Conselho Nacional de Justiça, em-
bora incluído na estrutura constitucional 
do Poder Judiciário, é um órgão de cará-
ter eminentemente administrativo e não 
pode interferir na atividade jurisdicional 
dos magistrados e tribunais. Com esse en-
tendimento, o ministro Celso de Mello, do 
STF, concedeu um mandado de segurança 
para cassar ato da Corregedoria Nacional 
de Justiça que suspendeu a eficácia de de-
cisão com conteúdo jurisdicional.

A deliberação da corregedora nacional 
de Justiça suspendeu decisão de desem-

bargador do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 
que, em sede de medida 
cautelar incidental, de-
terminou o levantamento 
de quantia depositada 
em juízo em favor de uma 
empresa, impetrante do 
mandado de segurança 
no Supremo. Em maio do 
ano passado, o ministro 
deferiu liminar, suspen-
dendo os efeitos da deci-
são proferida no âmbito 
do CNJ.

Ao conceder o mandado de segurança, 
o ministro destacou a incompetência abso-
luta do CNJ para intervir em processos e 
decisões de natureza jurisdicional. Segun-
do ele, a deliberação invalidada pelo defe-
rimento do mandado de segurança excedeu 
os limites que a Constituição Federal con-
feriu ao CNJ e aos órgãos e agentes que o 
integram, pois estes dispõem unicamente 
de competência para o exercício de atribui-
ções meramente administrativas.

O ministro Celso de Mello observou que 
a Constituição não permite ao CNJ fiscali-
zar, reexaminar e suspender os efeitos de-
correntes de atos, sentenças ou acórdãos 
de natureza jurisdicional. “Não se revela 
juridicamente possível, ainda que em situ-
ação excepcionalíssima, a interferência de 
órgão ou de agente administrativo em ato 
de conteúdo jurisdicional, pois, como tem 
decidido esta corte suprema, o Conselho 
Nacional de Justiça não possui atribuição 
constitucional para fiscalizar, reexaminar 
ou suspender decisões emanadas de ju-
ízes e tribunais proferidas em processos 
de natureza jurisdicional”, disse o decano, 
citando vários precedentes firmados pelo 
próprio Supremo. 

Juíza federal de Itabuna condena 
ex-prefeito de Santa Luzia por improbidade

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna Maízia Pamponet, em ação ci-
vil publica por improbidade administrativa 
movida pelo MPF, condenou Ismar Jaco-
bina de Santana, ex-prefeito do Município 
de Santa Luzia, à suspensão dos direitos 
políticos por quatro anos e pagamento de 
multa no valor de quatro vezes a remunera-
ção que percebia como prefeito, corrigida.

Segundo o MPF o ex-gestor aplicou ver-
bas do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização 
de Profissionais da Educação (FUNDEB) de 
forma contrária à legislação, conforme apu-
rado em inquéritos civis, afirmando que a 
conduta do requerido acarretou danos ao 
erário, além de violar os princípios que re-
gem a Administração Pública.

A julgadora entendeu que 
apenas em parte assiste ra-
zão ao MPF, pois, embora não 
existam nos autos elementos 
de convicção que comprovem a 
alegada ocorrência de dano ao 
erário, é possível concluir pela 
infringência dos princípios da 
Administração Pública.

No que toca às despesas 
glosadas em face da aplicação 
dos recursos do FUNDEB com 
desvio de finalidade, a juíza ve-
rificou que se referem a quantias 

cuja restituição ao Fundo deveria ser feita 
com recursos do próprio Município, pelo 
que não haveria de se falar em dano ao 
erário em relação a esse ponto, tanto é que 
o próprio MPF sequer indica a sua ocorrên-
cia na hipótese.

Já no que diz respeito aos recursos 
do FUNDEB que teriam sido gastos sem 
qualquer suporte documental nos anos de 
2008 e 2009, fato apontado como causa-
dor do prejuízo de mais de R$ 75 mil, a 
magistrada não viu provas nos autos sufi-
cientes para demonstrar o suposto dano ao 
erário. Quanto à saída de mais de R$ 24 
mil da conta do FUNDEB, a julgadora en-
tendeu que foram apresentados documen-
tos que evidenciam que o débito decorreu 
de tecnicidades da Corte de Contas, sem 
confirmação do desfalque do erário.

“Embora não tenha sido configurada 
a prática de ato lesivo ao erário, consta 
dos autos provas suficientes do elemento 
volitivo do ato descrito no art. 11, da Lei 

n° 8.429/92, no sentido de caracterizar 
o propósito, na conduta do requerido, de 
praticar ato atentatório aos princípios da 
Administração Pública.” declarou, afir-
mando não haver dúvidas de que as ver-
bas do FUNDEB foram usadas de modo 
irregular. 

E continua a sentença: “Apesar de as 
irregularidades não implicarem neces-
sariamente a prática de ato ímprobo, no 
presente caso, a recorrente utilização das 
verbas para operações estranhas à fina-
lidade constitucionalmente estabelecida 
representa evidente violação aos princí-
pios administrativos, especialmente o da 
legalidade e o da moralidade”.

Ainda que não se tenha observado o ale-
gado dano ao erário, o desvio na gestão dos 
recursos do FUNDEB durante quatro exer-
cícios ofende a regularidade administrativa, 
eis que a boa ordem da Administração exi-
ge que as verbas e rendas sejam aplicadas 
em conformidade com a destinação prévia 
que lhes é determinada e não consoante a 
vontade do Chefe do Poder Executivo.

E finaliza: “O expediente de transfe-
rências utilizado pelo requerido, além 
de afrontar preceitos legais contratuais, 
corrobora a já verificada destinação in-
correta dos recursos, restando evidente a 
conduta ímproba do requerido, vez que o 
modo como conduziu a aplicação de ver-
bas públicas, sobretudo diante da nature-
za e destinação da verba, demonstra total 
descaso com a aplicação dos recursos em 
voga e manifesta violação aos princípios 
basilares da Administração Pública.”

Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Julho 04 08
18 22

Agosto 08 12
22 26

Setembro 05 09
19 23

Outubro 03 07
19 21

Novembro 07 11
21 25

Dezembro 05 09
Recesso Recesso

Calendário de solicitação 
de material-2º semestre

A Portaria 190, de 23/11/2015, da DI-
REF, estabelece o calendário para solicita-
ção de material em 2016.


