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Aniversariantes
Hoje: Carlos D’Avila Teixeira, juiz fede-
ral da 13ª Vara, Tales Matos Amorim 
(Vitoria da Conquista), Lycia Maria Sá 
de Figueiredo Nora (Ilhéus), Denival 
Pereira dos Santos (COJUES), Patrícia 
Soares Santos (Feira de Santana), Al-
berto Ribeiro dos Santos (VIPAC), Tâ-
nia Rebouças e Vera Lucia dos Santos 
(ambas da 8ª Vara). Amanhã: Catarina 
Braga Linder (Juazeiro), Antônio Edson 
Mascarenhas (Feira de Santana), Jessi-
ca Fernandes Mota (Guanambi), Neildes 
Souza Pereira e Aline Cristiane Aguiar 
Pereira (ambas da Turma Recursal).
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Margem
da Palavra

Consumo de copos descartáveis
pela Seção Judiciária da Bahia

Brilhante a matéria do Justiça Fede-
ral Hoje do último dia 13/1, chamando 
a atenção sobre a necessidade da racio-
nalização e o uso responsável de copos 
descartáveis nesta seccional através da 
demonstração do consumo por unidade. 

Lembro que o período para degra-
dação dos copos plásticos na natureza 
pode chegar a mais de 400 anos já que 
não são biodegradáveis, sendo alta-
mente danosos ao meio ambiente por 
serem derivados de petróleo, que tam-
bém gera resíduos muito tóxicos.

Entretanto, registro que o excelen-
te demonstrativo feito delo JFH poderia 
levar em conta também o consumo per 
capta, uma vez que o número de servi-
dores por unidade, seja administrativa 
ou judicial, é bastante variável. 

Por exemplo: temos núcleos gigan-
tescos, como o NUCJU, que conta com 
seis seções, incluindo a CEMAN, bem 
como o NUCRE, também com várias se-
ções. No outro extremo, temos unidades 
com reduzido número de servidores.

Josemi Alves-NUCJU/SEDAJ

Justiça Federal em Feira de Santana 
condena servidora do INSS em R$ 880 mil

Ação contra outra servidora do INSS é julgada improcedente em Itabuna
A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 

de Feira de Santana Karin AlmeidaWhe 
de Medeiros, em ação civil pública por 
improbidade administrativa, condenou 
a analista previdenciária do INSS Paula 
Verena Carneiro Cordeiro a ressarcir ao 
instituto R$ 440.034,30, devidamente 
atualizados, com juros, multa no mesmo 
valor, suspensão dos direitos políticos por 
oito anos e proibição de contratar com o 
Poder Público por cinco anos.

A ré foi responsável por dezenas de 
concessões indevidas de benefícios previ-
denciários com o objetivo de lograr proveito 
econômico ilícito, causando lesão ao patri-
mônio público. 

Diversos benefícios de auxílio-doença 
foram concedidos pela ré quando os bene-
ficiários já haviam perdido a qualidade de 
segurados por não mais contribuirem para 
a Previdência ou nunca terem sido contri-
buintes. 

Diversos outros auxílio-doença foram 
concedidos sem observância dos requisi-
tos básicos para concessão, inclusive sem 
submeter os segurados a uma nova perícia 
para investigar a incapacidade, em total 
afronta ao seu dever funcional.

A julgadora indeferiu o pedido de re-
paração por dano moral coletivo. “Em que 
pese natural desconforto e desassossego 
da sociedade em casos dessa natureza, 
tais sentimentos não geram, de per si, a 
obrigação de indenizar por danos morais 
coletivos. Não demonstrou o Parquet que 
os fatos tenham causado repercussão in-
tensa na comunidade a ponto de se con-
cluir que seria vítima de dano moral. Este 
não ocorre de forma automática. Assim 
fosse, toda e qualquer ação civil por ato 
de improbidade teria que contemplar a 
respectiva reparação por dano moral cole-
tivo, banalizando tão importante instituto 
do direito civil”, consignou a sentença.

Em outra ação civil pública por impro-
bidade administrativa movida pelo INSS e 
MPF contra a servidora do INSS Rosilene 
Gonçalves, a juíza federal da 1ª Vara da 
Subseção de Itabuna, Maízia Pamponet 
julgou improcedente a ação na qual os au-
tores acusam a serventuária de conceder 
aposentadorias irregularmente com supos-
to prejuízo ao erário de R$ 358.110,08. 

A julgadora consignou que a prova oral 
produzida e o procedimento administrativo 
disciplinar que instruiu a petição inicial não 
se mostraram suficientes para caracterizar 
a conduta ímproba dolosa ou culposa da 
ré, forma esta admitida para a hipótese de 
dano ao erário.

Concluiu a juíza federal que “o INSS 
e o MPF não se desincumbiram satisfa-
toriamente do ônus processual que lhes 
competia, deixando ruir a tese aventada 
na inicial, levando a conclusão de impro-
cedência da demanda”.

Ajufe reafirma compromisso dos 
juízes federais brasileiros com 

enfrentamento à corrupção eleitoral
O secretário-geral da Ajufe, Roberto Ve-

loso, participou da reunião de lançamento 
da campanha contra o caixa 2 nas eleições 
de 2016. Além da Associação, participam 
da iniciativa a OAB, a CNBB e o Movimen-
to de Combate à Corrupção Eleitoral.

Em seu discurso, Veloso reafirmou o 
compromisso dos juízes federais brasileiros 
com o enfrentamento à corrupção eleito-
ral. “Nós, juízes federais, estamos irmana-
dos com essa luta para que o caixa 2 deixe 
de existir nas eleições”.

O dirigente da Ajufe manifestou apoio 
à proposta de que se instale, em todas as 
cidades brasileiras, um comitê fiscalizar 
dos gastos de campanha. “Essa prestação 
de contas não pode ser ficção. Combater o 
caixa 2 é combater a corrupção eleitoral”.

Um dos objetivos é evitar a diminuição 
da representação das camadas populares 
nos cargos eletivos. Daí a necessidade des-
ses comitês. O gasto excessivo está inaces-
sível àqueles com menor poder aquisitivo.

O magistrado sustenta que esse acom-
panhamento é importante porque, nos mu-
nicípios com até 10 mil eleitores, a legisla-
ção impõe limites de gastos. No caso das 
campanhas para prefeito, ele não deve ul-
trapassar R$ 100 mil. Para os candidatos a 
vereador, o teto será de R$ 10 mil.

Veloso ainda fez referências a outras 
vitórias alcançadas recentemente, como 
a Lei da Ficha Limpa e a decisão do STF 
que vedou o financiamento privado de 
campanhas.

Fonte: AJUFE

Nova versão 
do PAe-SEI entra 

em funcionamento
Já está em funcionamento nova versão 

do PAe-SEI. A ferramenta que agora tem 
corretor ortográfico e traz novidades:

1. “Ativar recursos de acessibilidade” no 
cadastro de usuário. Muda o conteúdo da 
dica exibida ao passar o mouse sobre um 
processo no Controle de Processos

2. Botão Incluir Documento no Controle 
de Processos - permite incluir um documen-
to em vários processos simultaneamente. 

3. Processos em Acompanhamento Es-
pecial - será exibido um ícone ao lado do 
número do processo na árvore;

4. Novo menu, que pode ser acessado 
também por meio das teclas de atalho;

5. Duplicar processo permite escolher o 
interessado entre os cadastros temporários 
e cadastrar interessado inexistente;

6. Unidades de protocolo - agora podem 
cancelar documentos externos inseridos 
por ela em processos de outras unidades;

7. Novas opções na solicitação de Retor-
no Programado (em dias corridos ou úteis);

8. Nova funcionalidade “Iniciar Proces-
so Relacionado” - gera novo processo e o 
relaciona automaticamente;

9. Nova funcionalidade “Encaminhar / 
Reenviar e-mail” - disponível ao clicar em 
e-mail na árvore de processo e envio de e-
-mail opção cópia oculta;

10. Editor Web - adicionadas opções 
para texto Subscrito e Sobrescrito;

11. Adicionado tratamento para senhas 
contendo caracteres especiais;

12. A versão anterior não deixava con-
cluir o processo na unidade se existisse re-
torno programado pendente para uma uni-
dade desativada, o que agora será possível.


