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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Daniela de Araújo (6ª Vara), 
Emanuel de Almeida (Feira de San-
tana), Liz Fonseca dos Santos (22ª 
Vara), Carlos Otávio de Sousa e Jú-
lio Cesar Encarnação (ambos da 24ª 
Vara). Amanhã: Andréa Monteiro (NU-
CJU), Lorena Ribeiro (20ª Vara), Saulo 
Sampaio Andrade (Teixeira de Freitas), 
Carlos Eduardo Fagundes (1ª Vara), 
Tarsila Almeida (Ilhéus), Yasmim Sou-
sa (Vitória da Conquista), Aury Coeli 
Rocha e Gustavo Brito de Ávila (ambos 
da Turma Recursal).Parabéns!!!
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O exercício do cargo de advogado da 
União tem atribuições inerentes à advo-
cacia, submetendo-se, portanto, à norma 
regulamentadora da profissão, nesse caso, 
o comando da Lei 8.906/1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Essa foi a fundamentação adotada 
pela 7ª Turma do TRF 1 para reformar, 
por unanimidade, sentença da 10ª Vara 
que, nos autos de mandado de seguran-
ça contra ato do presidente do Conselho 
Federal da OAB, concedeu ao impetrante 
o direito de eximir-se da obrigatoriedade 
de inscrição na Ordem e do pagamento de 
anuidades.

Em suas razões recursais, a OAB ale-
gou, em síntese, ser obrigatório o registro 
e o pagamento de anuidades ao argumen-
to de que a “advocacia pública, apesar da 

TRF1 reforma sentença da 10ª Vara 
obrigando os advogados da União 

inscritos na OAB a pagarem anuidades

distinção constitucional, também se sub-
mete às disposições contidas no Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil”.

O Colegiado entendeu que a OAB tem 
razão em suas alegações. “Nos termos da 

Lei Complementar 73/93, para a inves-
tidura no cargo de advogado da União, 
exigem-se dois anos de prática forense, e 
a OAB tem representante na banca exami-
nadora para ingresso da carreira. Então, o 
exercício do referido cargo tem atribuições 
inerentes à advocacia; portanto, submete-
-se à norma regulamentadora da profis-
são”, destacou o relator, juiz federal convo-
cado Antonio Claudio Macedo em seu voto.

O magistrado ainda ressaltou que, 
conforme o disposto no artigo 46 da Lei 
8.906/94, “a OAB tem a competência 
para fixar e cobrar, sem quaisquer distin-
ções entre advogados inscritos, as anuida-
des, preços de serviços, bem como aplicar 
multas. Inexiste fundamento legal que de-
sobrigue do pagamento de anuidades os 
advogados da União inscritos na OAB”.

Fonte: TRF1

A cada cinco segundos, 
uma nova ação 

é proposta no país
A magistratura brasileira quer que o Es-

tado, empresas e agências reguladoras as-
sumam sua responsabilidade na montanha 
de processos que diariamente é levada ao 
Judiciário. Levantamento feito pela Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros mostra 
que a cada cinco segundos uma nova ação 
é proposta no país.

“O Judiciário é usado hoje como uma es-
tratégia de negócios das empresas. É mais 
vantajoso que elas sejam demandadas na 
Justiça do que revisem seus procedimentos 
para fazer valer os direitos dos cidadãos e 
consumidores”, critica Sérgio Junkes, vice-
-presidente da AMB e coordenador da pes-
quisa, feita durante um ano a partir do ban-
co de dados de 11 tribunais. Os números 
englobam JEFs, 1ª e 2ª instâncias.

O presidente da Associação Paulista dos 
Magistrados, Jayme de Oliveira, reforça a 
percepção. “As empresas não podem con-
tinuar ignorando a realidade e achar que 
o litígio é mais vantajoso do que respeitar 
o consumidor”, declarou. Segundo o juiz, 
não é incomum a jurisprudência ser favorá-
vel ao consumidor, e as empresas continu-
arem desrespeitando o direito reconhecido.

Se o serviço prestado fosse de melhor 
qualidade, se houvesse investimentos no 
atendimento ao consumidor, se o Estado 
usasse outros meios, além da Justiça, 
para fazer as suas cobranças, 42 milhões 
de processos a menos estariam sob res-
ponsabilidade dos juízes.

No Tribunal de Justiça de São Paulo, os 
100 maiores litigantes entraram com 5 mi-
lhões de ações entre 2010 e 2013. Mais 
de 3 milhões dessas ações foram propostas 
por municípios paulistas. O setor financeiro 
aparece em segundo lugar.

Entre os setores que mais são alvo de 
processos estão os bancos, o INSS, a ad-
ministração pública estadual, a telefonia, o 
comércio e os planos de saúde.

Fonte: CONJUR

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeito de Boa Nova 

em R$ 150 mil por fraude em licitação
O juiz federal da 1ª Vara da Subseção de 

Vitória da Conquista João Batista de Castro 
Junior, em ação civil publica movida pelo 
MPF, condenou Antônio Ferreira Oliveira Fi-
lho (ex-prefeito do Município de Boa Nova), 
Sebastião Henrique Moitinho Brito e Fran-
cisco José Ribeiro Silva, a multa civil solidá-
ria de R$ 100 mil; ressarcimento integral e 
solidário ao erário de R$ 50.823,54, com 
correção monetária e juros; perda de função 
pública, suspensão dos direitos políticos por 
cinco anos; e proibição de contratar com o 
Poder Público por dez anos.

Segundo a sentença, Antônio Ferreira 
Oliveira Filho era o artífice do esquema 
ímprobo. Ele deflagrou uma licitação vicia-
da e direcionou a contratação da empresa 
RPS Francisco José Ribeiro Silva, benefi-
ciário declarado do pagamento, tendo este 
composto montagem para se apropriar de 
recursos públicos. Já Sebastião Henrique 
Moitinho exercia cargo de confiança do 
prefeito, espécie de factótum, que simulta-
neamente exercia tríplice atribuição de se-
cretário de finanças, presidente da comis-
são de licitação e chefe do setor contábil. 

A CGU, auditando os pagamentos fei-
tos por serviços de transporte, deparou 
com nota fiscal avulsa de R$ 178.605,08, 
tendo o recibo referente a essa nota feito 
remissão a dois cheques emitidos contra 
a conta do FUNDEB cujos valores são R$ 
127.781,54 e R$ 50.823,54.

Todavia, este último foi confeccionado 
em favor de RPS – Francisco José Ribeiro 
Silva, tendo, havido falsificação de docu-
mento para justificar pagamento realizado 
para particular sem qualquer causa lícita 
aparente, já que a informação prestada 
pelo atual Prefeito de Boa Nova é inconclu-
siva sobre as escolas efetivamente contem-
pladas com execução de obras.

Como bem deixou claro o MPF, não hou-
ve definição precisa das escolas contem-
pladas com as obras licitadas, o que fere 
a Lei 8.666/93, que exige caracterização 
adequada e clara do objeto das licitações. 

Sebastião Henrique Moitinho participou 
do certame simultaneamente como secre-
tário de finanças, presidente da Comis-
são de Licitação e chefe do setor contábil, 
numa atitude acintosamente anulatória das 
fronteiras conceituais de controle interno 
da administração pública que cada órgão 
exerce em relação ao outro em nome dos 
princípios da impessoalidade e eficiência.

O magistrado inocentou Adonias da Ro-
cha Pires de Oliveira (ex-prefeito de Boa 
Nova) e Nélio Santos Silva julgando impro-
cedentes os pedidos de condenação em re-
lação a carta convite relativa a contrato de 
repasse de R$ 121.200,00, para constru-
ção de uma quadra poliesportiva em escola 
municipal. 

O juiz ressaltou que o próprio MPF ad-
mitiu que a obra foi integralmente realiza-
da. Para o magistrado, “a acusação cifrou-
-se na convicção de que o procedimento 
não passou de grosseira montagem mas 
a questão não tem a densidade ilícita 
divisada pela CGU e pelo MPF. Não pelo 
menos com o pecúlio probante que ambos 
agenciaram”

Em outra acusação, desta vez relativa a 
contratação de empresa para execução de 
obras de engenharia civil para reconstrução 
de uma escola municipal, a CGU constatou 
a ausência de itens essenciais no certame 
como a data em que as propostas seriam 
julgadas, além de que os convites não 
constavam dos autos nem o ato convoca-
tório detalhou quais serviços seriam feitos. 

Segundo a sentença, “isso, por só, não 
configura grave irregularidade ímproba, 
até pela modalidade licitatória em causa, 
já que não houve suspeita nem acusação 
de fracionamento. Está-se aqui diante da 
irresponsabilidade denunciatória movida 
pelas mais baixas motivações politiquei-
ras, que terminam por mobilizar o Minis-
tério Público e, por via de consequência, 
o Judiciário, com falsa aparência de zelo 
pela coisa pública”

Na visão do julgador, a situação foi des-
velada no depoimento de uma testemunha, 
depoimento comprovadamente mentiroso e 
que foi acertadamente impugnado pelo Ju-
ízo. E concluiu o magistrado que “Não ha-
vendo comprovação de prejuízo ao erário 
e nem inexecução da obra, como o MPF 
admite, sem ilegalidade, mas meras irre-
gularidades nos instrumentos convocató-
rios, não há como tomar como verdadeira 
a acusação de improbidade.”

Prazo para aderir ao 
RPC expira em 13/10 
O NUCRE informa que o prazo de 24 

meses para aderir ao Regime de Previdência 
Complementar - RPC, previsto no art. 3º, 
§7º, da Lei n. 12.618/2012, termina em 
13/10. O pedido de alteração do regime 
previdenciário, mediante prévia e expressa 
opção, acarreta mudanças nas regras de 
aposentadoria e de participação na FUN-
PRESP-JUD. A opção é irretratável e irrevo-
gável, conforme previsto no § 8º do art. 3º 
da Lei n. 12.618/2012. Dúvidas sobre este 
assunto poderão ser sanadas pela SECAP 
(ramal: 2659) ou SELEP (ramal: 2611).

SINDJUFE informa fim 
da greve dos servidores

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário Federal na Bahia informa que a 
greve dos servidores, iniciada em 16/6, foi 
suspensa. O retorno ao trabalho está pro-
gramado para hoje.


