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Aniversariantes  
Hoje: Dra. Mei Lin Lopes Wu Bandei-
ra, juíza federal da 4ª Turma Recursal, 
Adenilton de Oliveira (Stefanini), Mária 
Rúbia Matos (Paulo Afonso)  e Sérgio de 
Oliveira (11ª Vara). Amanhã: Dr. Anto-
nio Oswaldo Scarpa, juiz federal da 17ª 
Vara, Alexsandra da Cruz Neiva (12ª 
Vara), Carlos Antonio Alves (20ª Vara), 
Jandira Leite Ferreira dos Santos Cos-
ta (NUCJU) Jerses Cerqueira de Souza 
(Restaurante Gradin Grill) e Miguel Ân-
gelo Barbosa Aguiar (19ª Vara).

Parabéns!!!

TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Itabuna que condenou policias 
rodoviários federais por corrupção

Denúncia foi destaque no programa “Fantástico”
A 3ª Turma do TRF1 manteve, por 

unanimidade,  sentença da 1ª Vara da 
Subseção de Itabuna que condenou dois 
policiais rodoviários federais acusados de 
receber propina para liberar o transporte 
de madeira extraída ilegalmente da mata 
atlântica. O caso foi denunciado em re-
portagem exibida no programa “Fantás-
tico”. Com a decisão, ficam mantidas as 
sanções de perda dos cargos públicos e 
de pagamento de multa no valor de três 
vezes a remuneração que os acusados 
recebiam. Um delegado da Polícia Civil 
também foi condenado, mas não recorreu 
da sentença.

A reportagem, exibida em 1999, 
acompanha o denunciante que havia 
descoberto a fraude, desde a aquisição 
da madeira clandestina até seu transpor-
te da Bahia para o Espírito Santo, para 
comprovar a fragilidade dos órgãos de fis-
calização. No posto da Polícia Rodoviária 
Federal na BR-101 de Camacã, os dois 
réus propõem o pagamento de R$ 200 
para liberar o caminhão, mas aceitam R$ 
160 do denunciante. A negociação foi re-
gistrada por uma câmera escondida.

Denunciados pelo MPF, os dois poli-
ciais e o delegado passaram a responder 
por improbidade administrativa e foram 
condenados pela 1ª Vara da Subseção de 
Itabuna. Os policiais recorreram ao TRF1 
alegando cerceamento de defesa, viola-
ção ao princípio da isonomia e ausência 
de fundamentação da sentença, além de 
contestarem a veracidade do vídeo.

O relator, desembargador federal 
Mário César Ribeiro, manteve integral-
mente a sentença e rebateu os argu-
mentos, um a um, com base na lei e em 
precedentes jurisprudenciais do TRF1. 
Com relação às imagens exibidas na re-
portagem, o relator frisou que o Laudo 
de Exame em Material Audio Visual não 
deixou dúvidas quando à originalidade, 
bem como quanto à inexistência de so-
breposição de imagens, dublagem ou 
demais efeitos que comprometessem 
sua veracidade.

“A fita de vídeo não sofreu manipula-
ção fraudulenta, de sorte que se mostra 
apta a demonstrar os fatos narrados na 
inicial, que explicita os diálogos esta-
belecidos entre o noticiante e os réus”, 

sublinhou o magistrado. Além disso, o 
depoimento de quatro testemunhas e de 
dois peritos criminais federais confirmam 
a versão apresentada pelo denunciante, 
que não pode ser confirmada em juízo 
devido à sua morte, ocorrida em dezem-
bro de 2009 após um acidente de carro.

“Por fim, cabe ressaltar, que se se 
tratasse de uma ‘armadilha’ para apa-
nhar servidores honestos, como susten-
tado pela defesa dos réus, o desfecho do 
fato seria outro, onde os policiais dariam 
voz de prisão ao corruptor”, ressaltou 
Mário César Ribeiro. “As provas constan-
tes dos autos demonstram que os réus 
agiram com dolo e má-fé ao exigirem, 
utilizando-se de seus cargos de poli-
ciais rodoviários federais, dinheiro para 
liberarem caminhão que transportava 
madeira irregular, violando princípios 
norteadores da Administração Pública”, 
concluiu o relator.

Com a decisão, os réus deverão per-
der os cargos públicos e pagar a multa 
imposta pela Vara de Itabuna.

Fonte: TRF1

Comissão do Congresso aprova projeto de lei 
que regulamenta greve no serviço público

O Congresso Nacional deu o primeiro 
passo para tentar regulamentar o direito 
de greve do serviço público, previsto na 
Constituição de 1988. Uma comissão de 
deputados e senadores aprovou na última 
terça-feira um projeto de lei com regras 
"mais brandas" para os trabalhadores que 
as discutidas inicialmente para discipli-
nar as paralisações do funcionalismo.

O projeto prevê que todos os serviços 
essenciais aos cidadãos devem manter 
pelo menos 60% do seu efetivo total em 
pleno funcionamento durante a paralisa-
ção dos funcionários. A proposta seguirá 
para votação no plenário do Senado e, 
em seguida, na Câmara dos Deputados.

Numa lista de 23 serviços, constam 
como essenciais, entre outros, emer-
gência hospitalar, tratamento de água 
e esgoto, produção e distribuição de 
energia elétrica, gás e combustíveis, 
serviços de necropsia, transporte cole-
tivo, diplomático, aqueles relacionados 
à educação infantil e ao ensino funda-
mental, segurança pública e controle 
do tráfego aéreo.

O projeto fixa em 10 dias o prazo para 
que a greve seja comunicada oficialmen-
te ao poder público e à sociedade e impe-
de que haja greve no serviço público 60 
dias antes das eleições.

Serão criadas mesas de negociação 
para garantir que governo e servidores 
mantenham diálogo durante a paralisa-
ção, independentemente das tratativas 
da entidade sindical ou da comissão elei-
ta para representar os servidores nas ne-
gociações coletivas ou em juízo.

O texto suspende o pagamento de sa-
lário durante o período em que o servi-
dor não trabalhar para fazer greve, assim 
como não os contabiliza como tempo de 
serviço. A exceção para esses descontos 
ocorre se houver acordo expresso em ne-
gociação coletiva ou em decisão judicial 
que declare a greve legal para compensa-
ção dos dias não trabalhados.

Por outro lado, o poder público fede-
ral, municipal ou estadual é impedido de 
demitir, exonerar, substituir, transferir ou 
adotar qualquer medida em desfavor do 
funcionário durante a paralisação.

O fim da greve pode ser decretado 
de três formas: decisão dos filiados à 
categoria; acordo com o poder público 
ou cumprimento de sentença arbitral; e 
decisão tomada pelo Poder Judiciário. O 
abuso do direito de greve será declarado 
se a paralisação continuar mesmo após 
o acerto firmado por meio das três hipó-
teses.

Os servidores precisam voltar às ativi-
dades 24 horas após o fim do movimen-
to. Se isso não ocorrer, o projeto permite 
a cobrança de multa diária da entidade 
sindical responsável, em valor proporcio-
nal à sua condição econômica e à rele-
vância do serviço público ou atividade 
estatal afetada, a ser fixada pelo Judiciá-
rio. Os servidores que não retornarem no 
prazo também ficam sujeitos a processo 
administrativo disciplinar.

O texto impede que militares, PMs e 
bombeiros entrem em greve. O projeto 
suspende também o porte de armas dos 
agentes públicos que aderirem à parali-
sação, "durante os atos e manifestações 
referentes ao seu exercício".

Uso prolongado 
de calmantes eleva 
o risco de Alzheimer  

Usar por mais de três meses cal-
mantes à base de benzodiazepínicos 
(como Rivotril, Valium, Lexotan e Lo-
rax) pode elevar o risco de Alzheimer. 
Essa é a constatação de uma pesqui-
sa realizada por estudiosos canaden-
ses e franceses e que contou com a 
participação de 8.980 pessoas com 
mais de 66 anos. Apesar do resul-
tado, a razão da associação entre a 
doença e o medicamento não foi en-
contrada.

Utilizar por mais de três meses 
calmantes da família dos benzodiaze-
pínicos pode elevar em 51% o risco 
de desenvolver Alzheimer. Todos os 
participantes foram acompanhados 
durante um período de seis anos. Do 
total, 1.796 tinham o diagnóstico de 
Alzheimer no início do estudo. Cerca 
de metade dos que apresentavam a 
doença usou, em algum momento da 
vida, benzodiazepínicos — ante 40% 
dos que eram saudáveis. 

Na pesquisa, não foi relatada a 
mesma relação para os que utiliza-
ram o medicamento por menos de 
três meses. “É fundamental incentivar 
os médicos a levar em consideração 
tanto os riscos, quanto os benefícios 
ao iniciarem uma terapia com esse 
calmante”, afirmou Sophie Billioti de 
Gage, líder do estudo e estudante da 
Universidade de Bordeux, na França, 
à revista americana Time.

Sua
Saúde


