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Hoje: Ana Claudia Oitaven Pamponet 
(3ª Vara), Ana Luiza Sampaio Simões 
de Carvalho (NUCJU), Antonieta Araújo 
Ferreira de Souza (SECAD), Lara Gonçal-
ves Ribeiro (Campo Formoso), Ana Paula 
dos Reis Meira (Jequié), Jéssica Alves de 
Carvalho (16ª Vara) e Élson Gualberto 
de Oliveira (VIPAC). 
Amanhã:  Kleber Correia Portela (NU-
COD), Tatiana da Cunha Almeida (17ª 
Vara), Salomão de Jesus Brito (CO-
JUES), Carlos Albeto Santos Carvalho 
Filho (Vitoria da Conquista), Evellyn Vi-
tória Rocha e Obeed Barbosa Grigório 
(ambos de Barreiras).
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TRF1 mantém decisão da 6ª Vara 
que negou alteração em dados 

de população em município baiano
A 7ª Turma do Tribunal Regional Fe-

deral da 1ª Região negou provimento ao 
agravo regimental interposto pelo mu-
nicípio baiano de Piraí do Norte contra 
decisão da 6ª Vara da Seção Judiciária 
da Bahia que negou seguimento a um 
agravo de instrumento, sob o fundamen-
to de que a matéria discutida no recurso 
demanda dilatação probatória, inviável 
nessa sede recursal.

Em suas razões, o agravante susten-
ta que existe prova inequívoca de suas 
alegações, conforme se pode verificar do 

Ofício DIEGEO 03/2015, que informa os 
limites dos municípios baianos de Piraí 
do Norte e Gandu, resolvendo a possível 
ausência de prova documental. 

Na decisão, a juíza federal Rosana 
Noya afirma que não houve nos autos 
prova inequívoca de que a Lei Estadual 
n. 13.195/2014 está sendo descumpri-
da, uma vez que ela apenas traça cri-
térios para os limites territoriais, mas 
não estabelece expressamente que o 
povoado de Tararanga está incluído no 
extensão territorial do Município de Piraí 
do Norte. 

O relator, desembargador federal José 
Amilcar Machado, entendeu ser “inviável 
a alteração de quantitativo populacional 
de município, tendo-se em vista que, na 
hipótese vertente, aquilatar a pertinên-
cia ou não dos argumentos deduzidos 
pelo agravante exige, sem sombra de 
dúvida, dilação probatória, não se po-
dendo falar, portanto, neste momento 
de cognição sumária, em prova inequí-
voca, requisito essencial para o deferi-
mento da antecipação de tutela”.

Ainda segundo o desembargador, “a 
fixação ou alteração das quotas referen-
tes aos fundos de participação dos muni-
cípios é tarefa que incumbe ao Tribunal 
de Contas da União (TCU), cabendo ao 
IBGE, tão somente, a realização do le-
vantamento populacional ou sua atua-
lização. O fato de o TCU depender dos 
dados alcançados pelo IBGE, para fixar 
os coeficientes do Fundo de Participação 
dos Municípios, não retira daquele, sua 
competência constitucional”, finalizou.

Fonte: TRF1

Solicitação de 
bens permanentes

A SEPAT informa que durante todo 
o mês de julho estará aberto o período 
de solicitação de bens permanentes de 
2015. Os pedidos devem ser justifica-
dos e encaminhados à SEPAT, via e-mail 
ou ofício, até o dia 31/07. As unidades 
podem relacionar móveis, equipamentos 
eletrônicos e de informática. A SEPAT 
pretende agilizar o processo de compra 
e pede que a solicitação seja enviada o 
mais breve possível.

A juíza federal da 4ª Vara Cláudia da 
Costa Tourinho Scarpa, em ação civil 
pública movida pelo Ministério Público 
Federal condenou a ré Lúcia Maria de 
Souza Barbosa à perda da função públi-
ca e suspensão dos seus direitos políticos 
pelo prazo de oito anos 

Segundo o MPF, a ré respondeu a 
processo administrativo disciplinar. Na 
qualidade de agente administrativa da 
Receita Federal, entre 2003 e 2004, 
quando emitiu, irregularmente, uma sé-
rie de certidões negativas de débitos e 
certidões positivas com efeito de nega-
tivas, utilizando-se de sua própria senha 
em terminais da Agência da Receita Fe-
deral em Cruz das Almas, onde estava 
em exercício à época, em benefício de 
inúmeros contribuintes com pendências 
fiscais impeditivas à obtenção das referi-
das certidões.

4ª Vara condena ex-servidora 
da Receita Federal por improbidade

A Comissão de Inquérito concluiu 
que a ré se valeu do cargo para lograr 
proveito de terceiros, em detrimento da 
dignidade da função pública e, em ra-
zão de tais fatos, foi demitida do serviço 
público. Posteriormente, em razão de 
novos fatos, a ré respondeu a outro pro-
cesso administrativo disciplinar, cujos 
fatos são objeto de Ação Civil Pública 
em trâmite na 14ª Vara desta Seção Ju-
diciária, que também culminou com sua 
demissão.

A acionada tinha vinte anos de servi-
ço público federal, dos quais doze anos 
foram exercidos na chefia da Agência da 
Receita Federal em Cruz das Almas, onde 
foram praticados os fatos delituosos, o 
que demonstraria que a ré detinha certa 
experiência com seu trabalho, descartan-
do, assim, a possibilidade de alegação de 
erro ou desconhecimento.

Para o MPF há evidente lesão ao 
erário e enriquecimento sem causa em 
favor dos contribuintes favorecidos por 
atuação da acionada, implicando a prá-
tica de tais atos na incidência das pe-
nalidades previstas no art. 12 da Lei n. 
8.429/92, o que envolveria perda da 
função pública e multa civil, em grada-
ção correspondente ao potencial lesivo 
dos atos perpetrados.

Para a julgadora, não restaram dúvi-
das de que a conduta da ré enquadra-se 
nos arts. 9º e 10º da Lei de Improbidade 
Administrativa, sujeitando-se às sanções 
de seu art. 12, à exceção da imposição 
de multa civil, haja vista não ter compro-
vado acréscimo patrimonial da requeren-
te.Considerando as sanções já aplicadas 
à ré, entendeu a juíza que ela deve per-
der a função pública e ter suspensos os 
direitos políticos por oito anos.

Servidores contestam 
dados do governo sobre 
reajuste do Judiciário
O Sindicato dos Trabalhadores do 

Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União no Distrito Federal (Sindjus) 
contestou na última quinta-feira, 2/7, os 
valores divulgados na quarta pelo Minis-
tério do Planejamento sobre o impacto 
que o reajuste dos salários dos servidores 
traria para as contas públicas.

Os sindicalistas dizem que o reajus-
te de 78% incide sobre o nível A1 de 
auxiliar judiciário, que não existe mais. 
“O Judiciário deixou de contratar esses 
auxiliares, existem somente alguns re-
manescentes nos últimos níveis da car-
reira”, dizem.

Eles afirmam ainda que não buscam 
reajuste, mas recomposição da inflação 
acumulada de 2004 a 2015, que é de 
49%. E pedem para a presidente Dilma 
Rousseff sancionar a PLC 28/2015, que 
foi aprovado pelo Senado.  O custo total 
do reajuste acumulado de 2015 a 2018 
será de R$ 25,7 bilhões, segundo o Pla-
nejamento. 

O ministro Nelson Barbosa disse que 
considera o reajuste para servidores do 
Poder Judiciário aprovado pelo Senado 
indefensável do ponto de vista social e 
fiscal. A presidente Dilma deve vetar o 
reajuste que varia de 59% a 78%. Em 
assembleia nesta semana, foi aprovada a 
continuidade da greve da categoria. 

O governo propôs no último dia 26 
reajuste de 21,3% para servidores do 
Executivo, dividido em parcelas de 5,5% 
em 2016, 5% em 2017, 4,8% em 2018 
e 4,5% em 2019. A proposta foi apre-
sentada ao STF para ser adotada como 
referência na negociação do reajuste com 
os servidores da Justiça.

Fonte: CONJUR

Juíza desconsidera 
testemunha por fotos 

e amizade no Facebook
As fotos publicadas no perfil do Fa-

cebook de uma trabalhadora que pedia  
reconhecimento de vínculo trabalhista 
motivaram a juíza Lilian Piovesan Pons-
soni, da 11ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte, a desconsiderar o depoimento 
de uma testemunha no processo.

No caso, a trabalhadora terceirizada 
ajuizou ação pedindo reconhecimento do 
vínculo de emprego direto com o hospital 
no qual trabalhava, afirmando que era di-
retamente subordinada aos seus prepos-
tos. Para provar suas alegações, indicou 
duas testemunhas. Porém, os depoimen-
tos de ambas foram desconsideradas.

Uma das testemunhas negou qual-
quer amizade com a trabalhadora. No 
entanto, a prestadora de serviços com 
quem a trabalhadora tinha vínculo formal 
exibiu fotos publicadas na página do Fa-
cebook , nas quais estavam somente ela 
e a testemunha e constavam as legendas 
"minha amiga irmã", "é amor demais!".

Para a juíza Lilian Piovesan, essas fo-
tos e legendas foram suficientes para de-
monstrar a amizade íntima entre ambas, 
levando-a a desconsiderar quaisquer in-
formações benéficas à reclamante e a ou-
vi-la apenas como informante, pela "cris-
talina parcialidade" de seu depoimento.


