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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Bianca Boaventura de Oliveira 
Lacerda (Vitória da Conquista), Thaine 
Rodrigues da Silva (Feira de Santana), 
Mércia Fernanda dos Santos (Contrate), 
Glaucia Silva (Itabuna) e Leonardo Sou-
za (18ª Vara). Amanhã: Marlene Pinho 
de Oliveira (7ª Vara), Allan Emmanuel 
da Silva Ribeiro (22ª Vara), Jorge Perei-
ra de Araújo Filho (NUCJU), Jeferson de 
Brito Novais e Joelma Pinheiro da Silva 
(ambos de Vitória da Conquista). Domin-
go: Dayse Santiago Cardoso (Campo For-
moso), Ricardo Rodrigues Sá (NUASG), 
Vinicius Gama Costa (NUASG) e Tiago 
Moreira Araújo (Vitória da Conquista). 
Segunda-feira: Cássia Ribeiro da Silva 
Baqueiro (NUCJU), Marcos dos Santos 
Cabral (Campo Formoso), Kabir Vidal Pi-
menta da Silva (Vitória da Conquista), 
Aline Gomes da Silva (11ª Vara), Gracy 
Baliza Silva (Guanambi) e Paulo Freire 
de Souza (Paulo Afonso).

Parabéns!!!

CJF estende auxílio pré-escolar
a menores que completam
seis anos após 31 de março

Os servidores da Justiça Federal, com dependentes impedidos de ingressar no ensino 
fundamental porque completam seis anos de idade depois de 31 de março, terão direito 
a continuar recebendo o auxílio pré-escolar até dezembro do ano em que o se deu o im-
pedimento. A decisão altera a Resolução n. 4, de 2008, e foi tomada na sessão de 25 de 
maio, pelo CJF, após voto vista do conselheiro e desembargador federal Tadaaqui Hirose, 
modificando em parte o voto da relatora, ministra Laurita Vaz.

A relatora destacou que a controvérsia residia no fato de que a redação atual da re-
solução do CJF sobre a matéria prevê que o servidor perca o direito ao auxílio no mês 
subsequente àquele em que o dependente completar seis anos. Porém, de acordo com a 
Resolução n. 1, de 2010, do Conselho Nacional de Educação, crianças que aniversariam 
após 31 de março são impedidas de ser matriculadas no ensino fundamental.

“Não há nos textos normativos pertinentes à resolução do caso qualquer disposição 
que impeça seja efetivada a suscitada alteração”, afirmou 
a ministra. Para ela, se o próprio ordenamento jurídico pre-
vê o dever de permanência da criança na pré-escola por 
mais um ano letivo, não pode a legislação negar assistência 
a esse período em que o menor está legalmente impedido 
de cursar o ensino fundamental.

Com a decisão, o texto dos artigos passa a ser o se-
guinte: “Art. 78. O auxílio pré-escolar será pago a cada 
criança na faixa etária compreendida desde o nascimento 
até o mês em que completar 6 (seis) anos de idade, inclu-
sive, que se enquadre nas condições abaixo, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 88 desta Resolução: 
[...] Art. 88. [...] Parágrafo único. Na hipótese do depen-
dente completar 6 (seis) anos de idade e ficar impedido 
de ingressar no ensino fundamental, em razão de disposi-
ções do Conselho Nacional de Educação ou de outro órgão 
competente, o pagamento do benefício será realizado até 
o mês de dezembro do respectivo ano, mediante requeri-
mento específico do magistrado ou servidor em que de-
clare o referido impedimento, podendo a Administração, 
a qualquer tempo, solicitar comprovantes da permanência 
do dependente na pré-escola”.  

NUCRE tem horário 
para atendimento a 
servidores e público
A DIREF publicou a portaria 90/2015 

na qual fixou horário para atendimento aos 
servidores e ao público em geral nas Se-
ções de Cadastro (SECAP), de Legislação 
(SELEP), Pagamentro (SEPAG) e Desenvol-
vimento e Avaliação de Recursos (SEDER).

As três primeiras seções funcionarão 
das 12h às 16h para atendendimento aos 
servidores desta Seccional e das Subseções 
e ao público externo, tanto pessoalmente 
quanto por telefone. Na SEDER, o mesmo 
atendimento será das 14h às 18h.

Estes horários também se referem ao 
atendimento no balcão para entrega, rece-
bimento e protocolo de documentos. 

A decisão leva em conta a crescente 
demanda por serviços, pedidos de informa-
ções e solicitações dirigidas rotineiramente 
às quatro seções do NUCRE, o que vem 
comprometendo a realização das suas ati-
vidades internas, em face das diversas in-
terrupções durante o expediente para aten-
dimento externo.

Tal medida, que inclusive já é pratica-
da pelo TRF1 e pela Seção Judiciária de 
Minas Gerais, visa a otimizar e racionalizar 
os processos de trabalho, à agilidade e à 
qualidade dos serviços. 

Servidores, magistrados e o público em 
geral poderão utilizar o atendimento das 
seções por meio dos e-mails: secap.ba@
trf1.jus.br, selep.ba@trf1.jus.br, sepag.
ba@trf1.jus.br e seder.ba@trf1.jus.br.

Treinamento 
Os servidores que publicam atos ad-

ministrativos na Seção Judiciária e Subse-
ções terão treinamento hoje, às 15 horas, 
no auditório desta Seccional por meio de 
videoconferência.

3ª Vara condena ex-prefeito de Lauro de 
Freitas por pagamento indevido de verba 

de convênio com Fundação Palmares
O juiz federal da 3ª Vara Pompeu de 

Sousa Brasil, em ação civil pública por im-
probidade movida pelo Ministério Público 
Federal, condenou o ex-prefeito de Lauro 
de Freitas, Marcelo Gonçalves de Abreu, ao 
ressarcimento à prefeitura municipal de R$ 
47.940,00, a ser atualizado monetaria-
mente; à suspensão dos direitos políticos 
por cinco anos e ao pagamento de multa 
civil de R$ 5 mil.

O magistrado julgou o ex-gestor mu-
nicipal como incurso nas sanções do art. 
12, II e III, da Lei 8.429/92 atendendo 
ao pedido do MPF que demonstrou que 
então prefeito firmara contrato com um 
artista plástico com vistas à realização 
do projeto "Afro Cultural”, através de 
convênio com a União Federal/Fundação 
Cultural Palmares objetivando a elabora-
ção de obras de arte como estátuas de 
orixás e bustos para o "Terminal Turístico 
Mãe Mirinha", no valor de R$ 140 mil 
dos quais R$ 120 mil seriam repassados 
pela Fundação Cultural Palmares (recur-
sos da União) e R$ 20 mil viriam como 
contrapartida do município.

O ex-prefeito autorizou pagamentos in-
tegrais embora não tenha sido produzido 
todo o material já que não foram entregues 
peças no valor de R$ 47.940,00, entre 
elas três estátuas de orixás.

O réu alegou sua ilegitimidade passiva 
afirmando que apenas assinou os cheques 
mediante "atestados de cumprimento" 
emitidos por terceiros, acusando ainda 
a incompetência da Justiça Federal para 
processar a demanda, em razão da ine-
xistência de lesão ao patrimônio federal, e 
porque, como era agente político, a com-
petência seria da Câmara Municipal de 
Lauro de Freitas para julgá-lo por crime de 
responsabilidade.

O julgador lembrou que a Lei 8.429/92 
objetiva a punição pela prática de atos de 
improbidade por qualquer agente público 
em detrimento da Administração Direta ou 
Indireta e que “agente público" é, confor-
me definição do art.2° da LIA, "todo aquele 
que exerce, ainda que transitoriamente e 
sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencio-
nadas no artigo anterior". 

Nas palavras do magistrado: “Admitir 
que o prefeito apenas "assina os che-
ques", não se responsabilizando sobre a 
destinação dos recursos públicos, e sim 
os diversos estamentos administrativos 
que lhe antecedem até a concretização 
da despesa, tomaria impossível a con-
denação de qualquer dirigente do setor 
público, que sempre buscaria escudar-
-se nos atos precedentes praticados por 

seus subordinados. Não há qualquer ra-
zoabilidade nisso. Quanto à competência 
do Foro Federal, [...] os supostos atos de 
improbidade foram praticados em detri-
mento dos cofres da União (repasse via 
Fundação Cultural Palmares), disso de-
rivando a legitimidade ativa do MPF, a 
quem compete a tutela do patrimônio 
público federal, sendo desimportante o 
desinteresse da Fundação Cultural Pal-
mares em participar da lide.”

Continua a sentença: “Os depoimentos 
colhidos, ainda quando buscam destacar a 
ausência de interferência direta do então 
prefeito nos atos que culminaram com os 
pagamentos indevidos, revelam, em ver-
dade, a omissão do gestor, quando menos 
incúria, negligência com a coisa pública, 
ao dispensar-se de sequer indagar se a 
assinatura final nos procedimentos finan-
ceiros correspondia também à finalização 
das obras/serviços contratados”
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