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Aniversariantes
Hoje: Ana Maria de Freitas Dantas (18ª 
Vara), Darwin Rocha Neto (23ª Vara) e 
Antônia Martins (Delta). Amanhã: Eli-
zabete Regina Campelo Dias (SECAD), 
Maria Rita de Souza Alcântara (15ª 
Vara), Zacarias Vitorino de Oliveira Fi-
lho (SECAD) e Adherbal Genaro Gomes 
Neto (Alagoinhas). Domingo: Valterlita 
Silva do Espírito Santo (Turma Recur-
sal) e Ginalva Maria dos Santos (Delta). 
Segunda-feira: Nélio Leal Vilas Boas 
(NUCJU), Zilma Aparecida Ribeiro Ro-
cha (22ª Vara), Juliana Bárbara Viera 
de Macêdo Santos (11ª Vara) e Kamila 
Vianna Curvelo da Silva (12ª Vara).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Fede-
ral Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do 
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pervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: 
SECOS. Diagramação e Impressão: SETEDI. Tira-
gem: 24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Margem
da Palavra

Nota de agradecimento 
Por Beth Alves

Solidariedade, generosidade e 
partilha de conhecimentos são sen-
timentos e atitudes que podemos 
atribuir a Isa Perpétua, servidora  da 
4ª Vara, a dona Albertina, nossa co-
peira experiente e segura e a Rogério 
Santana, supervisor de  segurança da 
Seção Judiciária. 

Os três receberam um convite para 
fazer palestras educativas a população 
de baixa renda no Centro Comunitário 
da Pituba e deram seus recados com 
competência, segurança e conheci-
mento do assunto, beneficiando 25 
pessoas, muitas delas passando pela 
primeira vez na vida por um treina-
mento de qualificação profissional.

Os beneficiários são pessoas de-
sempregadas, dependentes  de ces-
tas básicas e atendidas pelo projeto 
Empreender, que busca inseri-las no 
mercado de trabalho como autônomas 
ou como empregados com carteira 
assinada. A ideia básica do projeto é 
a quebra da dependência  a institui-
ções de benemerência e do hábito de 
mendicância.

O Centro Comunitário da Pituba fica 
na Alameda Verona, 158, logo atrás da 
APAE e destina-se a abrigar todos os 
movimentos e pastorais da comunida-
de da Igreja Nossa Senhora da Luz e 
oferece 18 projetos de promoção social 
nas áreas de educação, saúde e cidada-
nia assumidos por voluntários, já tendo 
atendido e capacitado mais de 2.500 
pessoas desde 2.007 em ações de as-
sistência júrídica, psicológica e odonto-
lógica. Muitos dos funcionários de ser-
viços gerais da Justiça Federal já foram 
atendidos e podem testemunhar a qua-
lidade do que é oferecido por exemplo 
na área de odontologia.

 O Centro Comunitário é sustentado 
pela comunidade  da igreja através de 
doações e do que se arrecada na Feira 
Anual de Integração, que mobiliza cer-
ca de mil voluntários, nos meses de ou-
tubro. Cada um dos 18 projetos é admi-
nistrado por uma coordenação própria 
ligados à direção geral dos projetos.

Na Justiça Federal, há vários ser-
vidores que são voluntários, como Isa 
Perpétua, Álvaro Reis, Osvaldino Fer-
reira e Rita Olívia. Quem desejar se en-
gajar no projeto pode nos procurar pelo 
telefone 3353.1196. Qualquer adesão 
será muito bem recebida e, mesmo 
com pouco tempo disponível, sempre é 
possível fazer algo de útil partilhando 
o que sabe ou  o que gosta de fazer 
em favor de quem realmente precisa 
reescrever sua história de vida.

STJ condena Petrobrás a pagar 
R$ 40 milhões a pescadores baianos

A Petrobras terá de pagar mais de R$ 40 
milhões a um grupo de pescadores baianos 
afetados, em 2009, por um vazamento de 
óleo na baía de Todos os Santos.

Com o acidente, cerca de 2 mil litros de 
água oleosa atingiram a praia de Caípe de 
Baixo próximo da Refinaria Landulpho Alves 
e do Terminal de Madre de Deus. O líquido 
contaminou a área e prejudicou a pesca.

O Superior Tribunal de Justiça julgou 
o caso e resolveu que a petroleira terá de 

Lançamento de livro
A obra “As Novas Reformas Processu-

ais Penais”, de autoria do advogado crimi-
nalista Fabiano Pimentel, será lançada no 
próximo dia 21/03, às 19h, na sede da Es-
cola Superior de Advocacia Orlando Gomes 
- ESAD, ao lado do Fórum Ruy Barbosa.

Fabiano Pimentel é conselheiro Estadu-
al da OAB/Bahia e da Associação Brasileira 
dos Advogados Criminalistas; membro do 
Instituto dos Advogados da Bahia e do Ins-
tituto Baiano de Direito Processual Penal; 
especialista em Ciências Criminais e mestre 
em Direito Público pela UFBA e professor 
de Direito Processual Penal da Universida-
de do Estado da Bahia.

A 2ª Turma do TRF 1 negou por una-
nimidade provimento a apelação da Fun-
dação Nacional de Saúde para reformar 
sentença que determinara suspensão de 
descontos nos proventos de um servidor 
público que recebeu valores superiores 
aos devidos por erro da administração.

A Funasa alegou que o recebimento 
do valor pelo funcionário, mesmo que 
de boa-fé, não sana a ilegalidade do ato 
administrativo e nem afasta o enrique-
cimento sem causa. Afirmou ainda que, 
detectado o erro no pagamento, a Admi-
nistração tem o dever de cobrar do servi-
dor os valores indevidamente pagos. 

A desembargadora federal Neuza Al-
ves, esclareceu que a questão da devo-
lução ao erário de valores indevidamente 
recebidos já está pacificada segundo ju-
risprudência do STJ e do próprio TRF1.

Segundo seu voto, para que o ônus 
do pagamento indevido não caia sobre 

Servidor é eximido de devolver valores que 
recebeu a mais por erro da administração

o servidor, são necessários três requisi-
tos: que ele tenha percebido as verbas 
de boa-fé; que não tenha concorrido para 
sua percepção e que o pagamento te-
nha decorrido de erro da administração. 
“É incabível o desconto das diferenças 
recebidas indevidamente pelo servidor, 
em decorrência de errônea interpretação 
ou má aplicação da lei pela Administra-
ção Pública, quando constatada a boa-
fé do beneficiário”, afirmou Neuza Alves, 
citando precedente do STJ.

A relatora ressaltou que a redução do 
pagamento do servidor, ainda que sob o 
impulso do poder-dever de a Administra-
ção anular atos ilegais, deve tal conduta 

ser antecedida do devido processo le-
gal, segundo o STF. De acordo com essa 
orientação, nos processos perante o TCU, 
asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar 
revogação de ato administrativo que be-
neficie o interessado.

“Portanto, não pode a Administração 
apoiar-se em seu poder-dever de revi-
são em louvor à legalidade e, unilate-
ralmente, rever situações consolidadas. 
Antes, deveria instaurar procedimento 
administrativo, com contraditório e am-
pla defesa, tendente a ajustar a situa-
ção alegadamente ilegal”, completou a 
desembargadora federal.

indenizar 6.644 pessoas da região, repre-
sentadas pela Federação de Pescadores e 
Aquicultores da Bahia.

A decisão do STJ determina que cada 
pescador receba R$ 500 por mês, pelo pe-
ríodo de um ano. Ao todo, isso representa 
R$ 39,8 milhões, valor que ainda precisa 
ser corrigido pela inflação no período. 

A empresa ainda pode entrar com em-
bargo de declaração. O mérito da questão, 
no entanto, não deve ser alterado.

Servidor toma posse em novo cargo
O servidor Gustavo Mamede Santana Xará, que desde o ano de 2010 exercia o cargo 

de analista judiciário na Seção Judiciária de Guanambi, no último dia 14/03 foi empossa-
do pelo diretor do Foro, juiz federal Ávio Novaes, no cargo de Oficial de Justiça, lotado na 
mesma Seção Judiciária em que já vinha atuando.

Prestigiaram a sua posse a diretores da SECAD, Sandra Barco Nogueira, o diretor do 
NUCRE, Luiz Quaresma de Mello Neto, além das suas irmãs Ana Cláudia Xará, servidora 
da DIREF, e Camila Santana Xará, bem como o seu pai José Mamede Cáo Xará. 


