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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Anete Mendonça Ribeiro dos 
Santos e Elisabete Medina (ambas do 
NUCJU), Maíra Novais e Marcela Leite 
(ambas de Itabuna). 
Amanhã: Ana Paula de Mello Borba 
(22ª Vara), Paulo Emilio Oliveira Couti-
nho (21ª Vara), Rosane Maria Carvalho 
da Silva (NUCJU), Paulo Augusto Rocha 
de Lima (Campo Formoso), João Augus-
to Martins Santos (Bom Jesus da Lapa), 
João de Matos Pereira de Souza Neto 
(NUTEC) e Tarzilia Mirtes de Souza Bar-
bosa (Guanambi).

Parabéns!!!

PJe e prazos processuais
A tramitação dos processos de forma 

eletrônica se reflete na contagem dos 
prazos, pois passam a ser considerados 
atos processuais no dia e hora de seu en-
vio ao PJe. 

As intimações serão feitas por meio ele-
trônico, dispensando a publicação no órgão 
oficial, inclusive eletrônico. A intimação 
será considerada realizada no dia em que 
o intimado efetivar a consulta eletrônica ao 
teor da intimação e que, caso a consulta 
seja feita em dia não útil, a intimação será 
considerada como realizada no primeiro 
dia útil seguinte. 

A consulta das intimações deve ser feita 
em até dez dias corridos, contados da data 
do envio, sob pena de ser considerada au-
tomaticamente realizada. Para a contagem 
desse prazo, o dia inicial a ser considerado 
deve o ser o dia seguinte ao da disponibili-
zação do ato de comunicação no sistema, 
independentemente de ser esse dia de ex-
pediente ou não no órgão. 

Em caso de indisponibilidade do Siste-
ma PJe, os prazos que vencerem no dia da 
ocorrência do problema serão prorrogados 
para o dia útil seguinte quando a indispo-
nibilidade for superior a 60 minutos entre 
6h e 23h ou se ocorrer entre 23h e 24h. 
Já as indisponibilidades ocorridas entre 0h 
e 6h dos dias de expediente forense e as 
ocorridas em feriados e finais de semana, 
a qualquer hora, não terão efeito de prorro-
gação dos prazos. 

Ainda quanto à contagem de prazos, o 
sistema considera como tempestivas, ou 
seja, dentro de prazo válido, as postulações 
encaminhas até as 24h do dia em que se 
encerra o prazo processual, não sendo con-
siderados o horário inicial de conexão do 
usuário à internet, o horário de acesso do 
usuário ao endereço eletrônico do Tribunal 
ou ao PJe e os horários registrados pelos 
equipamentos dos remetentes.

Digitalização de documentos – A Re-
solução n. 185/2013 do CNJ prevê que 
os órgãos do  que utilizarem o PJe devem 
manter equipamentos à disposição das 
partes, advogados e interessados para con-
sulta, digitalização e envio de peças pro-
cessuais e documentos em meio eletrônico. 
Essa norma assegura também o auxílio téc-
nico presencial às pessoas com deficiência 
e àquelas que comprovem idade igual ou 
superior a 60 anos. 

Caso haja a inviabilidade de digitaliza-
ção de documentos devido ao tamanho ou 
por dificuldades de leitura, volume ou for-
mato, a mesma Resolução 185 estabelece 
que os documentos devem ser apresen-
tados em secretaria no prazo de 10 dias, 
contados do envio de petição eletrônica co-
municando o fato. Após o encerramento do 
processo, os documentos são devolvidos, 
cabendo à parte preservá-los até o final do 
prazo para a propositura de ação rescisória, 
quando esta for admitida.

A juíza federal da Subseção Judiciária 
de Jequié Karine Costa Carlos Rhem da Sil-
va, em duas ações civis públicas de impro-
bidade administrativa movidas pelo MPF 
contra os ex-prefeitos dos Municípios de 
Marcionílio de Souza e Itagibá, condenou 
o ex-gestor público do primeiro município, 
Hudson Duarte Moreira, por não prestar 
contas de verba pública federal transferida 
pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome.

MARCIONÍLIO DE SOUZA

A magistrada reputou configurada a 
conduta ímproba do réu Hudson Duarte 
Moreira que gerou dano ao erário. Deter-
minou, na sentença o ressarcimento de 
R$ 54 mil, atualizado monetariamente e 
acrescido de juros de mora, à conta do 
Município já que não há nos autos prova 
da aplicação dos recursos em nenhuma 
finalidade pública, servindo essa medida 
não apenas para sanar a irregularidade 
constatada, mas também para prevenir a 
municipalidade da necessidade de obser-
vâncias às regras de regência.

Nesse sentido, a fim de regularizar a 
destinação dos recursos, estes devem ser 
devolvidos à conta do Município.

Em relação à preliminar de prescrição, 
a magistrada destaca que a pretensão de 
ressarcimento do prejuízo ao erário é im-
prescritível mas a ação foi ajuizada após o 
prazo, restando incontestável a incidência 
da prescrição quinquenal no que toca às 
demais penalidades, nos termos do art. 
23, I, da LIA. Deste modo, a preliminar 
aventada pelo réu merece acolhimento em 
relação às penalidades diversas do ressar-
cimento ao erário.

Assim, na qualidade de Gestor Público 
Municipal e responsável pela prestação de 
contas, o réu tinha o dever de zelar pelo 
seu fiel cumprimento, no que omitiu-se, in-
fringindo o disposto nos art. 11, VI, da Lei 
n. 8.429/1992. 

“Estando previsto em lei, a ordem de 
demonstrar toda e qualquer despesa, não 
apresentar a documentação  comprobató-
ria fere o princípio da legalidade, o que, 
por conseguinte, também impede a publi-
cidade dos gastos públicos”, entendeu a 
juíza federal.

Juíza federal de Jequié condena 
ex-prefeitos de Marcionílio de Souza e Itagibá

ITAGIBÁ
Em outra ação civil pública, desta vez 

contra Aurélio Vaz de Quadros, ex-prefeito 
de Itagibá, a magistrada condenou o ex-ges-
tor ao ressarcimento de R$ 105.300,35, 
com correção e juros legais; multa civil de 
30% do dano; perda da função pública;  
suspensão dos direitos políticos por cinco 
anos e proibição de contratar com o Poder 
Público pelo mesmo período.

O ex-prefeito aplicou irregularmente ver-
bas da Fundação Nacional da Saúde para 
execução de sistema de abastecimento de 
água no distrito de Acaraci, com recursos 
públicos federais de R$ 272.727,00. 

Houve liberação da 1ª parcela, referen-
te a 30% do total, já que a liberação das 
demais dependia da conclusão de 50% do 
objeto e aprovação da prestação parcial 
das contas, o que não ocorreu, já que só foi 
concluída apenas 32% da obra.

Em relação à construção de 291 uni-
dades sanitárias no Município, através do 
repasse de R$ 372.734,00 houve a libe-
ração de 30% dos recursos previstos, mas 
a conclusão de apenas 21% do convênio.

Ao descumprir as regras dos convênios, 
o gestor, além do notório desrespeito aos 
princípios constitucionais da legalidade e 
eficiência, também causou lesão ao patri-
mônio público, na medida em que invia-
bilizou a conclusão das obras e, com isso, 
inutilizou a totalidade dos recursos até en-
tão despendidos. Logo, a lesão ao erário 

decorre da situação em que a 
obra ficou, por culpa do gestor, 
causando o total desperdício 
dos recursos que foram nela 
empregados.

Diz a juíza: “Trata-se de 
grave forma de lesão ao erá-
rio público que, infelizmente, 
é bastante comum em nosso 
país, devendo ser repudiada 
com veemência”.

Como não restou compro-
vada nos autos a conclusão 

da obra ou qualquer motivo superior que 
justificasse seu abandono, é devida a repo-
sição ao erário federal da integralidade da 
verba recebida e não há motivo para que a 
parte executada seja levada em considera-
ção para o fim de obstar a pena de ressar-
cimento, já que não há qualquer utilidade 
pública para a parte concluída, como uma 
localidade beneficiada com o abastecimen-
to, sendo presumível, como é comum neste 
tipo de obra pública, que tenha se transfor-
mado em ruína.

No convênio para a construção de 100 
módulos sanitários em residências de dis-
tritos do Município, foram averiguadas 
mais de uma dezena de irregularidades.

Também não foi liberada a 2ª parcela, o 
que desencadeou a interrupção das obras. 
Concluídos 21 módulos, houve execução 
parcial em diversas residências que, ainda 
que de modo incompleto e longe do ideal, 
foram de alguma forma beneficiadas e va-
lorizadas com as obras.

Embora fizessem jus a um banheiro-
mais completo e em melhores condições 
de uso, tais residências, antes totalmente 
desprovidas de um módulo sanitário, pas-
saram a contar com um, ainda que em con-
dições que não são as ideais.

Assim, tendo o gestor recebido o repas-
se de 30% das verbas previstas e tendo 
concluído 21%, este percentual deve ser 
considerado para o ressarcimento, havendo 
o dever de restituir apenas do percentual de 
9% dos valores recebidos do erário federal.


