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(COJUES), Maria Claudia Rocha (CEF), 
Carlos Alexandre Souza (Contrate), 
Marcela Evangelista e José Raimundo 
Néri (ambos do NUASG).Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos, distribui-
ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 
1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Prazo máximo para 
convocação de juízes 
auxiliares será de dois 

anos, decide CNJ
A convocação de magistrados auxilia-

res para atuar no CNJ, nos tribunais es-
taduais, regionais, militares e superiores 
terá de ser de no máximo dois anos, pror-
rogável por igual período. As regras sobre 
o tema estão na Resolução 209/2015, 
aprovada pelo CNJ.

Com a nova resolução, ficou definido 
também que, uma vez convocados, os 
magistrados não podem atender a novas 
convocações pelo dobro do período conta-
do desde o fim do afastamento até o limite 
de quatro anos. A regra se aplica inclusive 
para atuação em órgãos distintos ou para 
concorrer a vagas em conselhos ou tribu-
nais superiores.

Também ficou definido que os magis-
trados que já tiverem ultrapassado quatro 
anos como convocados na data de publi-
cação da resolução devem voltar para suas 
respectivas jurisdições até 31/1/2016. A 
resolução não se aplica a magistrados atu-
ando em substituição nem àqueles convo-
cados pelos ministros do Supremo, e entra 
em vigor a partir da data de publicação, 
revogando todas as disposições contrárias.

Até então, a convocação de juízes para 
substituição e auxílio em tribunais estadu-
ais e federais era regulada pela Resolução 
CNJ 72/2009, que não incluía os tribunais 
superiores e conselhos. Embora não detalhe 
a quantidade de convocações no Judiciário, 
o relatório Justiça em Números 2015 indi-
ca que, dos 22,4 mil cargos de magistrados 
existentes em 2014, 4,9 mil estavam vagos 
e 631 magistrados estavam afastados.

Padronização necessária - A resolução 
considera a necessidade de se padronizar 
o tema nacionalmente, uma vez que inú-
meras convocações são renovadas sem 
limitação temporal, trazendo prejuízos às 
carreiras e ao serviço público em geral.

“Esse assunto estava na Presidência 
há muito tempo, e resolvi dar andamen-
to em comunhão com preocupações da 
corregedora, que tem viajando o país e 
percebido que o primeiro grau está des-
falcado de juízes, pois muitos são convo-
cados”, disse o ministro Ricardo Lewan-
dowski, presidente do CNJ.

De acordo com a corregedora Nancy 
Andrighi, a resolução resultará no aumen-
to da qualidade e da produtividade do pri-
meiro grau. “Os magistrados que estão há 
tanto tempo fora vão retornar com outra 
visão, mas o que precisamos hoje é juízes 
na jurisdição”, disse a ministra, destacan-
do que há casos concretos em que os ju-
ízes estão afastados da jurisdição há pelo 
menos uma década.

Juíza federal de Jequié julga improcedente 
ação contra ex-prefeito de Ubatã

Em outro processo, magistrada condena dois réus em R$ 326 mil 
A juíza federal da Subseção de Jequié 

Karine Costa Carlos Rhem da Silva, em 
ação civil pública movida pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação 
contra a Escola Maria Rosa e seu presi-
dente Reivaldo Moreira Fagundes con-
denou a primeira ré a devolver ao FNDE 
R$ 326.700,00, devidamente atualizado 
monetariamente e acrescido de juros de 
mora, quantia recebida em razão do Pro-
grama Brasil Alfabetizado, por não haver 
nos autos prova da aplicação dos recursos 
em nenhuma finalidade pública, além de 
multa de metade do prejuízo, corrigida mo-
netariamente e proibição de contratar com 
o Poder Público por cinco anos.

O segundo réu, como demonstrou não 
possuir o cuidado necessário com recursos 
públicos, também foi condenado à perda 
de eventual função pública e suspensão 
dos direitos políticos por cinco anos.

No entendimento da juíza, os réus apli-
caram irregularmente recursos públicos do 
Programa Brasil Alfabetizado sendo que 
auditoria comprovou ausência de docu-
mentação comprobatória da execução de 
convênio com o FNDE. 

Os documentos apresentados pelos 
réus não representam uma prestação de 
contas, não passando de uma sequência 
de folhas de frequência, notas jornalísticas, 
panfletos do Programa, relação/processos 
de pagamento, recibos etc, desprovidos de 
qualquer ordem lógica ou referência a um 
outro documento que lhes sistematize, não 
havendo como se aferir qualquer credibili-
dade da documentação apresentada. 

No final do processo, a ré trouxe o com-
provante de protocolo da documentação 
tida como “prestação de contas” junto ao 
FNDE. Para a magistrada, não se tratou de 
simples atraso, mas de atraso exagerado e 
desarrazoado, que demonstra dolo e má-
-fé pois só em data muito posterior à ins-
tauração de tomada de contas especial, ao 
ajuizamento da ação de improbidade e seis 
anos após o prazo final para a prestação de 
contas é que os requeridos protocolaram a 
documentação em questão, o que configu-
ra o ato de improbidade administrativa.

AÇÃO IMPROCEDENTE 

Em outra ação civil pública desta vez 
movida pelo FNDE e Município de Ubatã 
contra Adailton Ramos Magalhães, ex-
-prefeito daquele município, a magistrada 
julgou improcedente a ação.

Os autores pretendiam que o réu fosse 
condenado por improbidade administrativa 
por não prestar contas de recursos federais 
do FNDE repassados ao Município.

Segundo a juíza federal, “Sendo a ação 
de improbidade administrativa medida 
grave, as severas penalidades impostas na 
Lei nº 8.429/1992 devem ser aplicadas 
com absoluta prudência, de modo que não 
se punam comportamentos cuja subsun-
ção aos contornos legais não tenha restado 
induvidosa no curso do processo”.

Na sentença a julgadora considerou não 
haver nos autos elementos aptos a com-
provar o ato ímprobo descrito na inicial. 
As provas demonstraram o contrário, que 
o demandado efetivamente prestou as con-
tas relativas aos recursos repassados pelo 
FNDE, por conta dos convênios.

Há convênios ainda pendentes de análi-
se pelo órgão, em razão de irregularidades 
constatadas na prestação de contas, mas 
em nenhum momento ficou demonstrado 
que houve omissão na prestação de contas 
pelo ex-gestor do Município de Ubatã.

Algumas prestações de contas de con-
vênios foram encaminhada intempesti-
vamente, mas aprovada com ressalvas 
Em outro convênio, restou comprovada a 
apresentação das contas, não configuran-
do danos e/ou enriquecimento ilícito ao 
gestor.

Finalizando a sentença, a magistrada 
apontou: “Considerando que o único fun-
damento da lide é a omissão na prestação 
de contas, não há embasamento fático ou 
jurídico que dê consistência ao deferi-
mento do pleito, seja porque não se liga 
diretamente a alegada conduta omissi-
va, seja porque é oriundo de atraso e/ou 
defeitos na referida prestação, fato que 
como já visto não é reconhecido como ato 
ímprobo”.

“O Rapto de Perséfone” e “Apolo e Dafne”, de Bernini
Estas são duas esculturas do grande artista barroco 

italiano Gian Lorenzo Bernini, produzidas entre 1621 
e 1625. Feitas em mármore, representam mitos da 
mitologia grega. Com mais de 2 metros, estão expos-
tas na Galleria Borghese em Roma.

Segundo a lenda, o rapto de Perséfone por Hades 
(imagem abaixo)  acontece quando a filha da deusa 
Deméter encanta o deus obscuro com a sua beleza que 
decide raptá-la e levá-la às profundezas da Terra, pro-
vocando a ira de Deméter que decide punir o mundo 

com a fome.

A segunda obra (ao 
lado direito) retrata o 
mito de Apolo, o mais 
belo e autoconfiante 
deus do Olimpo. Devido 
à sua arrogância, Cupi-
do resolveu castigá-lo 
com a flecha do amor. 
Para a ninfa Dafne, Cupido reservou uma flecha de chum-
bo, o que fazia a ninfa recusar, enojada, o amor de Apolo. 
A escultura retrata o momento em que Apolo a perseguia 
na floresta enquanto ela se transformava num loureiro.

Nos dois trabalhos, fica nítido o enorme talento e 
sensibilidade de Bernini ao transformar o duro mármore 
em delicadas curvas, rostos dramáticos e anatomias fiéis 
ao corpo humano. 
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