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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pedro Alberto Calmon Holliday, juiz federal da 2ª Vara de Itabuna, Márcia 
Santana de Souza (Bom Jesus da Lapa),  Daiane Teixeira de Souza (Irecê), Cristiano 
José Cabral (7ª Vara), José Rosa (23ª Vara), Marcelo Rocha e Tárcio Oliveira (ambos 
da Turma Recursal),Soraia Borges Pereira e Kátia Arnold (ambas do NUCAF), Camila 
Campos Maciel e André Brandão (ambos de Itabuna). Amanhã: Ikaro Amorim (6ª 
Vara), Mucio Cunha (Barreiras), Floripes Feitosa (NUCAF), Jacqueline Benevides (Ju-
azeiro) e Macio Profeta Oliveira (Alagoinhas).

Parabéns!!!

Projetos estratégicos  
monitorados pelo SEI
Os projetos estratégicos aprovados pela 

Resolução n. 313, do CJF, já estão sendo 
documentados e passaram a ser monitora-
dos com a ajuda de módulo específico do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

As áreas de estratégia da Justiça Fe-
deral se reuniram em março no CJF para 
a finalização do módulo, em desenvolvi-
mento desde 2012. A intenção com o uso 
do módulo de projetos do SEI é dar total 
transparência ao andamento dos projetos 
estratégicos nacionais, possibilitando, as-
sim, o acompanhamento das ações que 
vão impulsionar a concretização dos ma-
crodesafios do Poder Judiciário.

O acesso ao SEI será feito por banner 
localizado na página de Gestão Estratégica 
do Portal da Justiça Federal, onde também 
serão divulgadas as principais novidades, 
bem como as perguntas frequentes. 

Ministro Lewandowski 
defende reajuste dos 

servidores do Judiciário
O presidente do STF desmentiu o rela-

tório do Ministério do Planejamento que 
aponta um impacto de R$ 25 bilhões nas 
contas públicas que o reajuste aos servido-
res do Poder Judiciário provocará nos pró-
ximos quatro anos. 

De acordo com Lewandowski, uma 
nota técnica produzida pelo STF indica 
que o impacto deverá ser de R$ 10 bi-
lhões nos próximos cinco anos. A proposta 
aprovada pela comissão do Senado prevê 
um reajuste que varia de 53% a 78,56%, 
segundo a função exercida por cada servi-
dor. O pagamento será escalonado.

Questionado por jornalistas sobre o re-
ajuste em tempos de ajuste fiscal, Lewan-
dowski disse que os servidores do Judici-
ário estão há anos sem reposição salarial 
e que o projeto permite a instituição de 
um plano de carreira no Poder. “Como ci-
dadão compreendo as dificuldades pelas 
quais passa o país. Claro que vamos cola-
borar para que o Brasil retome desenvol-
vimento. Mas, por outro lado, como chefe 
do Poder Judiciário, tenho que cuidar dos 
servidores da Justiça que estão com seus 
vencimentos defasados. Eles precisam do 
reajuste”, defendeu.

Justiça Federal em Itabuna condena 
ex-prefeito de Itaju do Colônia

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Itabuna, Maízia Seal Carvalho 
Pamponet, condenou o ex-prefeito de Itaju 
do Colônia em ação civil pública por im-
probidade administrativa movida pelo MPF.

Edivaldo Souza Lima, ex-prefeito do 
Município de Itaju do Colônia, foi denun-
cidado por não prestar contas das verbas 
repassadas pela União referentes ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação.

A juíza federal condenou o réu à sus-
pensão dos direitos por quatro anos e ao 
pagamento de multa no valor de quatro 
vezes a remuneração que percebia como 
prefeito, devidamente corrigida.

O réu, em 2008, recebeu R$ 
429.298,58 para custeio do FUNDEB, 
sendo que nos meses de novembro e de-
zembro o repasse foi de R$ 85.460,13, 
valor gasto sem que as contas fossem apre-
sentadas, pelo que houve a instauração de 
Tomadas de Contas pelo TCM.

Tendo o prazo para prestação de con-
tas se encerrado em 2009 e mesmo sendo 
oferecidas diversas oportunidades para que 
comprovasse a lisura de sua administração, 
o réu manteve-se omisso, configurando ato 
de improbidade atribuído ao requerido, 
consistente na violação de princípios bási-
cos norteadores da administração pública.

Segundo a magistrada: “Não sobejam 
dúvidas que o requerido, [...] deixou de 
cumprir a obrigação que lhe competia - 

comprovar a regularidade da aplicação 
dos recursos por meio da denominada 
prestação de contas – sem que apresen-
tasse qualquer justificativa para o des-
cumprimento da determinação legal de 
prestá-las, seja na via administrativa, seja 
perante o juízo”.

E continua: “O dever de prestar con-
tas é inerente ao cargo público ocupado 
e prescinde de qualquer notificação, que 
apenas é expedida em vista do descumpri-
mento deste dever pelo gestor responsável. 
[...] Mesmo após propositura da presente 
ação, intimado a apresentar manifestação 
por escrito, nos termos do art. 17, § 7°, 
Lei n° 8.429/92, o requerido não se desin-
cumbiu do ônus legal de prestar contas, 
o que poderia ter evitado o recebimento 
da ação, deixando também de justificar a 
omissão inclusive após sua citação. Assim 
sendo, a responsabilidade do requerido é 
indene de dúvidas, já que era o gestor mu-
nicipal à época dos fatos narrados na pe-
tição inicial e, em momento algum, nega 
sua omissão, nem prova que tenha presta-
do contas, ainda que serodiamente”.

A julgadora afirma que a inércia do réu, 
mesmo diante do trâmite da ação civil pú-
blica por ato de improbidade administrativa, 
mostra-se capaz de caracterizar inclusive o 
dolo específico de afronta aos princípios da 
administração pública, diante da manifesta 
negativa à publicidade dos atos da gestão 
municipal, e não apenas o dolo genérico, 
que, por si só, já se prestaria à configuração 
do ato próprio de improbidade.

Segunda ação improcedente - Já em 
outra ação civil pública, movida pelo MPF 
contra o mesmo ex-prefeito, a magistra-
da julgou que o autor não logrou êxito em 
demonstrar com razoável margem de se-
gurança, que teriam sido praticadas pelo 
ex-gestor municipal as condutas previstas 
no art. 10, caput, XI e art. 11, caput da Lei 
n. 8.429/92, concluindo pela ausência de 
prova de prejuízo ao erário, dolo ou culpa, 
descaracterizando ato de improbidade.

Nesta segunda ação, o MPF alegou que 
o ex-prefeito, em 2007, aplicou verbas do 
FUNDEB de R$ 55.214,50 de forma con-
trária à legislação, o que teria sido compro-
vado por inquérito civil e parecer do TCM.

A juíza verificou que as despesas glosa-
das em face dos recursos do FUNDEB com 
desvio de finalidade se referem a quantias 
cuja restituição ao Fundo deveria ser feita 
com recursos do próprio município, o que 
evidencia inexistência de dano ao erário.

Da simples leitura do parecer do TCM, 
segundo a magistrada, é possível inferir 
que houve mera irregularidade na gestão 
das verbas, para cuja solução, de nature-
za contábil/financeira, bastaria a realização 
de transferência entre contas bancárias do 
próprio município.

Segundo a julgadora:“Em relação aos 
valores glosados, não há como dizer que o 
requerido agiu com a má-fé que configura 
o ato de improbidade, apesar de poten-
cialmente evidenciarem irregularidades 
administrativas”.

Jornalista critica 
projeto salarial dos 

servidores e se retrata
O comentarista do R7, Ricardo Kots-

cho, escreveu no seu blog Balaio do 
Kotscho duras críticas ao reajuste dos 
servidores do Judiciário mas, diante dos 
comentários dos servidores na sua coluna 
no R7, Ricardo Kotscho reconheceu que 
errou e se retratou dizendo:

“Caros leitores, poucas vezes na histó-
ria deste blog fui tão criticado por escrever 
um texto [...] E com toda razão, como pude 
concluir, depois de ler todos os comentá-
rios enviados por servidores do Judiciário.
[...] Errei ao não me informar melhor sobre 
a situação do funcionalismo de carreira, 
que não usa toga e até hoje não tem uma 
data-base para a reposição dos seus salá-
rios, de acordo com a inflação do período, 
como a maioria dos outros trabalhadores.

“Peço desculpas a eles e aos demais 
leitores e recomendo que leiam os depoi-
mentos destes servidores publicados na 
área de comentários, mostrando o outro 
lado da medalha. Internet é bom por cau-
sa disso: aqui, neste espaço democrático, 
quando erramos, podemos fazer as cor-
reções necessárias. Ninguém é dono da 
verdade”.

O Retrato de 
Dorian Gray 

Pub l i cado 
i n i c i a lmen te 
em 1890 em 
uma revista 
mensal, O Re-
trato de Dorian 
Gray só se tor-
nou livro após 
os editores  do 
periódico cen-
surarem várias 
partes do ori-
ginal, sem o 
consentimento 
do seu autor, 
Oscar Wilde. 
Ainda assim, 
a obra gerou muita polêmica e foi du-
ramente criticada, sendo considerada 
ofensiva pelos críticos conservadores 
da época.

A trama se passa na Inglaterra vito-
riana, quando o hedonista Lorde Henry 
Wotton presencia o belo jovem Dorian 
Gray posar para o artista Basil Hallward. 
Influenciado pelo henonismo de Lorde 
Henry, Dorian passa a acreditar que a 
beleza é o único aspecto da vida que 
vale a pena, desejando que o seu retrato 
envelheça em seu lugar.

A partir daí Dorian Gray se torna cada 
vez mais narcisista e passa a explorar 
sensualidade e devassidão com luxúria 
e crueldade com os que são atraídos por 
ele. Enquanto isso, o seu quadro enve-
lhece e se torna cada vez mais hediondo 
devido à corrupção moral do belíssimo 
jovem Dorian.

Oscar Wilde buscou várias refe-
rências para construir a obra, sendo a  
principal a lenda alemã de Fausto, mé-
dico e  alquimista que faz pacto com 
o demônio Mefistófeles para se tornar 
um profissional de sucesso em troca 
de sua alma.

No livro também há influências em si 
mesmo. Oscar já declarou que o pintor 
Basil Hallward era o que ele pensava de 
si mesmo, Lorde Henry era o que o mun-
do pensava dele enquanto Dorian Gray 
era o que ele gostaria de ser.
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