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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rita Liliana Paim Senna (NU-
CRE), Diana Garcia da Silva Boccane-
ra (15ª Vara) e Josebelle Sousa Pereira 
(Alagoinhas).
Amanhã: Ilton Viera Leão (SECAD), 
Antonio Ribeiro Cardoso (NUCJU), 
Aline Campos Barreto (Caixa Econô-
mica Federal) e Guilherme Telles Filho 
(Áquila).

Parabéns!!!

Tribunal confirma 
sentença de juiz federal 

de Paulo Afonso
A 4ª Turma do TRF1, de forma unâni-

me, negou provimento a recurso apresenta-
do pelo FNDE contra sentença do juiz fede-
ral Ailton Schramm de Rocha, da Subseção 
de Paulo Afonso que rejeitou o pedido do 
MPF nos autos de ação civil pública por 
improbidade administrativa.

Para a Turma, o mero atraso na presta-
ção de contas não se configura como ato de 
improbidade administrativa. O FNDE afir-
mava que o recorrido deixou de apresentar 
tempestivamente as contas referentes ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
de 2004, o que se configura ato ímprobo 
por lesão aos princípios da Administração 
Pública, em especial, o da publicidade.

A relatora, juíza federal convocada Ro-
simayre Carvalho, entendeu que a senten-
ça não merece reforma. “Diante da res-
trita previsão legal, que não contempla 
o advérbio “intempestivamente”, não há 
como se admitir uma interpretação ex-
tensiva dessa norma, para admitir a sua 
incidência nas hipóteses em que a pres-
tação de contas ocorra com atraso, nota-
damente para fins de aplicação de pena-
lidades, sob pena de ofensa ao princípio 
da legalidade estrita”, explicou.

“O atraso na prestação de contas não 
traduz o ato de improbidade administra-
tiva descrito na Lei 8.429/92, que é clara 
ao definir a falta de probidade daquele 
que deixar de prestar contas, quando 
esteja obrigado a fazê-lo. Não restando 
demonstrada a má-fé do apelado, não há 
que se falar na possibilidade jurídica de 
sua punição com base na Lei de Impro-
bidade, pela prática do ato que lhe foi 
imputado”. 

O diretor do Foro 
da Seção Judiciária da 
Bahia, juiz federal Ávio 
Novaes, em razão da 
grande quantidade de 
processos aguardando 
expedição de requisi-
ção de pequeno valor 
(RPVs) na Subseção 
de Guanambi, enviou 
para lá um reforço de 
dois experientes servi-
dores da Subseção de 
Vitória da Conquista 
para auxiliar na reali-
zação de um mutirão, após analisar pedido 
formulado e fundamentado pelo juiz federal 
diretor daquela Subseção, demonstrando 
sua preocupação em resolver a situação. 

Para tanto, foram designados os servi-
dores Paulo Emílio Coutinho, diretor da Se-
cretaria da 2ª Vara de Vitória da Conquista, 
e Lucas Gusmão. Eles se juntaram ao gru-
po formado pelos servidores de Guanambi: 
Whallisson Frota, Zilmacia Pimentel, Ivete 
Teixeira e Diego Novais que recebeu total 
colaboração do diretor da Secretaria daque-
la Subseção, Raimundo Calixo, que esteve 
sempre à disposição do grupo, resolvendo 
as pendências com agilidade e eficiência.

Registre-se o apoio e a liberação dos 
servidores, incluindo o diretor da Secre-
taria, pelo titular da 2ª Vara de Vitória da 
Conquista, juiz federal Fábio Rogério Fran-
ça Souza.Com essa equipe, a Subseção de 
Guanambi organizou de 08 a 13/04, um 
mutirão no qual foram expedidas 963 RPVs 
no JEF, totalizando R$ 10.704.743,06 e 8 
RPVs na Vara, no valor de R$ 53.998,18, 
alcançando o total de R$ 10.758.741.24.

Mutirão na Subseção de Guanambi 
gera mais de R$ 10 milhões em RPVs

Segundo Paulo Emílio Coutinho, a equi-
pe demonstrou exemplo de compromisso 
com o serviço público, envidando todos os 
esforços para alcançar a meta de expedir 
todas as RPVs pendentes. 

Paulo Emílio dedica um agradecimento 
especial pela  disposição e determinação 
do colega Lucas Gusmão, que, nas suas 
palavras, de forma eficiente e cautelosa, 
tem, ao longo da sua trajetória na Justiça 
Federal, realizado um serviço público de 
excelência.

A equipe do mutirão trabalhou com o 
equivalente a duas estantes e meia de pro-
cessos, como a da foto acima.

Margem
da Palavra

Investindo em pessoas
No último dia 19/04, juntamente 

com outros servidores, estive presente 
à inauguração da nova sede da Subse-
ção Judiciária de Alagoinhas e assim 
conhecermos  as novas instalações da-
quela unidade da Justiça Federal.

De tudo que pude presenciar naque-
le dia gostaria de compartilhar alguns 
detalhes com os caros leitores do JFH:  
A solenidade foi bem organizada, agra-
dável, um momento ímpar! Os oradores 
foram claros e bem objetivos em seus 
pronunciamentos. 

Da equipe que trabalhou ardua-
mente, não se deixando vencer pelo 
cansaço para que a inauguração ocor-
resse naquela data, presenciamos, 
em seus rostos, o prazer de missão 
executada com sucesso. Um trabalho 
realizado com muito amor e profis-
sionalismo para que todos os que ali 
vierem laborar ou recorrer à Justiça 
para ter a garantia de seus direitos, 
tenham o melhor em instalações, em 
recursos humanos e materiais.

Nos convidados havia um clima de 
ansiedade em relação às novas instala-
ções da Subseção que estaria comple-
tando um ano no dia seguinte, ou seja 
estaria aniversariando!

Ficamos particularmente encan-
tados com as novas instalações,  tudo 
bem arrumado, com conforto e qualida-
de nos ambientes físicos, nos equipa-
mentos, um prédio com seus ambientes 
adequados ao serviço juridico. 

Parabenizamos a todos que direta 
ou indiretamente colaboraram para 
que a comunidade de Alagoinhas te-
nha  uma Justiça Federal realmente 
de excelência.

A Administração da Justiça Federal 
foi muito feliz em investir em melho-
rias na qualidade de vida no trabalho 
daquela Subseção. Cuidar do capital 
humano é fazer da Justiça uma insti-
tuição cada vez mais forte, célere e 
eficiente e isso com certeza trará retor-
nos incalculáveis.

A Subseção de Alagoinhas está de 
parabéns pelas novas instalações: um 
presente de aniversário com louvor.
                       Marcia Rodrigues de Araújo

   Servidora  e membro da Comissão
de Ação Social da Justiça Federal

DIREF se reúne com lideranças religiosas da 
Sussuarana para discutir ações sociais

O diretor do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia, 
juiz federal Ávio Novaes, 
reuniu-se nesta terça-feira, 
23/04, com o Padre Severi-
no, da Paróquia da Sussua-
rana e com a voluntária da 
Igreja Batista, Eliete Lima, 
secretária do Centro de Di-
reitos Humanos Franco Pel-
legrini, da Sussuarana. 

Participaram do encon-
tro os servidores membros 
da Comissão de Ação So-
cial da Justiça Federal e 
do Comitê de Qualidade 
de Vida: Sérgio Lísias, Lu-
zineide Oliveira, Rosane 
Cerqueira, Myrtô Maga-
lhães, Graça Lessa e Rita Olívia Anneys.

Na oportunidade o Padre Severino, cuja 
paróquia agrega 10 capelas, cerca de 60 mil 
fiéis e inclui os bairros de Nova Sussuarana, 
Novo Horizonte e Sussuarana Velha, pediu 
apoio da Justiça Federal nas ações sociais 
nas quais a paróquia está integrada, como a 
luta pelo fornecimento regular de água para 

o bairro e a conclusão das obras da unidade 
do Programa Saúde da Família

O diretor do Foro solicitou que as reivin-
dicações da comunidade fossem formaliza-
das por meio de ofício, com requerimentos 
divididos por áreas de atuação, como sane-
amento, saúde, educação e transportes. O 
magistrado se comprometeu, desse modo, a 

intermediar o contato com 
os secretários responsáveis 
por essas áreas para trazê-
los até a Justiça Federal 
para discutir os temas de 
interesse da comunidade 
com seus representantes.

Os líderes religiosos 
lembraram que foi graças 
ao esforço da comunidade 
juntamente à Secretaria 
de Educação do Estado, 
ao Ministério Público e 
o Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente 
que as atividades escola-
res do Colégio Estadual 
Daniel Comboni não foram 
interrompidas em razão de 

não funcionarem definitivamente em prédio 
próprio.

Dr. Ávio Novaes convidou o Padre Seve-
rino a divulgar na comunidade e integrar a 
campanha aberta de vacinação que a Jus-
tiça Federal estará realizando nos dias 8 e 
9 de maio para febre amarela, tétano, gripe 
e tríplice viral.
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