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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gicélia Maria Alencar Libó-
rio (NUCGP), Gilvan Lopes Nery 
(NUAUD), Vitor Carmezim Sanches 
(Guanambi), Jessica Santos Souza 
(18ª Vara) e Julio Cerqueira Daltro 
(COJUES). Amanhã: Edjôse de Cas-
tro Souza (20ª Vara), Camila Pithon 
Bittencourt (24ª Vara) e Leonardo Vi-
tor Hugo da Costa (JUBES).Domingo: 
Marcos Antonio Oliveira de Souza (10ª 
Vara), Luiz Carlos Bittencourt Goulart 
(DIREF), João Pedro Galvão Rangel 
Cunha (Juazeiro) e Tiago Ferreira da 
Silva (14ª Vara). Segunda-feira: Gil-
berto Pimentel de Mendonça Gomes 
Junior, juiz federal da Subseção de 
Irecê, Avani Cristina Néri Gomes (NU-
CJU), Márcia Jessiara Lopes de Sá 
(Campo Formoso), Victor Hugo Lima 
Marques (Feira de Santana), Joylei-
ne Rocha Cairo e Anielle Alonso Assis 
dos Santos (ambas da 19ª Vara).

Parabéns!

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso João Paulo Pirôpo de Abreu, 
em ação civil publica movida pelo MPF 
condenou ex–gerente da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos do Município 
de Jeremoabo ao ressarcimento integral do 
dano, no valor de R$ 83.606,78 e perda 
do cargo público, em razão da retirada de 
bens, valores e etiquetas geradoras de re-
ceita na agência dos Correios.

Em processo administrativo, compro-
vou-se além da falta do numerário e etique-
tas, a ausência de um armário de aço, uma 
bicicleta, um aparelho de ar condicionado 
e quatro estantes. 

O réu confessou ter sido o responsável e 
solicitou  aos Correios que fosse desconta-
do o valor máximo mensal dos seus proven-
tos até a liquidação total do débito, o que 
não foi aceito pela empresa pública federal, 
em razão de o requerido ter descumprido 
orientações internas. A empresa alegou 
também que a sua manutenção no quadro 
de empregados “significaria um prêmio à 
ilegalidade, inadmissível em qualquer si-
tuação, notadamente em razão do prejuízo 
causado ao erário público”.

Juízes federais em Paulo Afonso e Alagoinhas 
condenam ex-servidores dos Correios 
e da Receita Federal por improbidade

O réu foi demitido por justa causa. Em 
relação ao ressarcimento, quando da resci-
são contratual, fora abatido parte do valor 
total dos danos causados ao erário público, 
restando o montante de R$ 80.824,11.

O acusado afirmou que tinha intenção 
de devolver o dinheiro e que apenas se 
apropriou dos bens e valores em razão do 
iminente estado de necessidade em que se 
encontrava, devido a cobranças diárias de 
dívidas por parte de agiotas, bem como o 
objetivo de garantir a sua subsistência e a 
de sua família.

Segundo o magistrado, “não há prova 
nos autos de que o dano causado ao erá-
rio conscientemente decorreu do fato de 
o agente ter sofrido ameaça em razão dí-
vidas contraídas com agiotas. Se por um 
lado aduz estado de necessidade para 
afastar o dolo, por outro, não se incumbiu 
de prová-lo”, concluiu.

O juiz federal da Subseção Judiciária 
de Alagoinhas Igor Matos Araújo, em outra 
ação civil pública condenou ex-servidor da 
Receita Federal ao pagamento da muIta civil 
no valor de R$ 10 mil e proibição de contra-
tar com o Poder Público por  3 anos. 

O réu, valendo-se do cargo, alterou ban-
co de dados da Receita Federal inserindo 
informação falsa de que não era adminis-
trador de pessoa jurídica, sócio-gerente da 
I-IGP Material de Construção LTDA, em vio-
lação à proibição da Lei n. 8.112/90. 

Instado pela Administração do órgão a 
prestar informações sobre os fatos, o de-
mandado alterou o quadro societário da em-
presa, a fim de ocultar a ilicitude cometida.

Foi comprovada a prática de uma série 
de atos pelo demandado como sócio-admi-
nistrador da empresa, apondo sua assina-
tura como representante da pessoa jurídica 
em processos licitatórios, contratos com a 
Prefeitura de Esplanada e recibos em pro-
cessos de pagamento daquela prefeitura.

O julgador registrou que o argumento do 
réu de que o sistema, em sua versão origi-
nal, não apresentava a qualificação de “só-
cio”, somente “administrador” e “sócio-
-administrador”, em nada contribui para 
afastar a ilicitude de sua conduta. Inde-
pendentemente da evolução do programa 
ao longo do tempo, o fato é que o reque-
rido alterou o banco de dados da Receita 
Federal, utilizando-se das facilidades do 
cargo que ocupava”.

Boas práticas da Justiça Federal 
ampliam alcance de decisões do STF

O instituto da Repercussão Geral de-
termina aos tribunais a adoção da mesma 
decisão do STF em relação a um conjunto 
previamente definido de processos judiciais 
com relevância econômica, política, social 
ou jurídica que chegaram à Suprema Cor-
te depois de tramitar em órgãos do Poder 
Judiciário de todo o país. A efetividade do 
instrumento, no entanto, depende de ini-
ciativas como as medidas administrativas 
tomadas pelos TRF da 3ª e da 4ª Região.

Para dar mais celeridade à chamada 
sistemática da repercussão geral, a pre-
sidente do STF e CNJ, ministra Cármen 
Lúcia, promoveu encontros com juízes e 
gestores da Justiça Estadual e da Justiça 
Federal. Desde setembro de 2016, quando 
iniciou a gestão da ministra, tribunais de 
todo o País já receberam cerca de oito mil 
processos devolvidos pelo STF, muitos de-
les com o julgamento do mérito concluído 
pelos ministros da Suprema Corte. 

Desde que a vice-presidência do TRF3 
começou a propor conciliação às partes 
envolvidas em processos de repercussão 
geral, em dezembro de 2016, centenas de 
acordos foram firmados e os processos, ex-
tintos. Em um caso específico, relacionado 
a um conjunto de ações previdenciárias, o 
índice de resolução beira os 95%. 

Os processos encaminhados ao gabine-
te de conciliação do TRF3 estavam sobres-
tados desde que o STF considerara como 
tendo repercussão geral o debate sobre qual 
índice de correção monetária deveria ser 

usado para atualizar dívidas previdenciárias 
do INSS a aposentados e pensionistas.

“Todo sobrestamento de processo gera 
demora. Na conciliação, o beneficiário 
avalia o custo-benefício entre esperar 
uma eventual decisão da Justiça favorável 
a um índice maior de correção INPC – ou 
receber o benefício corrigido pela TR, con-
forme a proposta apresentada pelo INSS”, 
afirmou o juiz federal em auxílio à vice-pre-
sidência do TRF3, Raphael Oliveira Silva.

Cerca de 43% dos 986 mil processos 
suspensos todo o País vieram de um dos 
cinco TRFs. Embora possua no seu quadro 
de pessoal apenas 10% dos 17 mil magis-
trados brasileiros, a Justiça Federal tem em 
seu acervo 430 mil processos de repercus-
são geral sobrestados, à espera da palavra 
final da Suprema Corte.

No TRF4, o uso eficiente dos sistemas 
de tramitação eletrônica de processos do 
tribunal permitiu que decisões do Supremo 
fossem aplicadas a cerca de 35 mil pro-
cessos do tribunal. A materialização do en-
tendimento do Supremo em disputas por 
direitos só foi possível graças à funciona-
lidade de um sistema de processamento 
que permite elaborar versões preliminares 
de sentenças. Uma dessas funcionalidades 
permite, inclusive, a elaboração de "minu-
tas em lote" de processos, uma ferramenta 
especialmente útil para lidar com o grande 
número de ações com andamento parali-
sado, pendente de uma posição final do 
Supremo. 

Indisponibilidade de 
sistemas em sábados
A Administração comunica a paralisa-

ção geral de alguns sistemas para atualiza-
ção de seus softwares, nos dois próximos 
sábados, 22 e 29 de julho, e no feriado de 
11 de agosto.

Amanhã haverá atualização do software 
de cluster dos bancos de dados do SEI e 
DSPACE e do banco de dado do EaD com 
indisponibilidades na Plataforma de Ensino 
a Distância (EaD), Sistema SEI, eDJF1 e 
Biblioteca Digital.

No dia 29/7 será atualizado o banco de 
dados do DSPACE com indisponibilidade 
dos sistemas eDJF1 e Biblioteca Digital.

E no dia 11/8 haverá atualização do 
banco de dados do SEI com indisponibili-
dade do respectivo sistema.

Servidor pode contar 
tempo de insalubridade 
com CLT para aposentar

Servidor que atuou como celetista em 
função insalubre tem o direito de contar o 
período como especial para aposentadoria. 
O entendimento é da 23ª Vara Federal do 
DF que acolheu liminarmente pedido de 
uma servidora aposentada que foi obrigada 
a voltar à ativa para completar o tempo de 
contribuição.

O caso envolve uma servidora que tra-
balhou com análises clínicas laboratoriais 
até  1990 como celetista, mesmo sendo 
servidora quando uma lei a transformou 
em estatutária.

Para profissionais sob a CLT, está de-
finido que o período trabalhado em con-
dição insalubre conta como especial para 
aposentadoria. Para servidores, ainda não 
há pacificação sobre o tema.

O sindicato da categoria da servidora 
obteve em mandado de injunção que seus 
filiados usassem o tempo de insalubridade 
para contar na aposentadoria.

Logo depois, o Tribunal de Contas do 
DF decidiu que o período de insalubridade 
de servidores deveria contar para a aposen-
tadoria. A técnica então se aposentou. Po-
rém, o Ministério Público entrou com uma 
ação de inconstitucionalidade alegando 
que o Tribunal de Contas legislou. A Justi-
ça acolheu o argumento e cassou a norma.

Com a nova decisão, o INSS negou con-
ceder a certidão que atesta o trabalho em 
condição especial. O órgão definiu que a 
técnica de laboratório deveria voltar a tra-
balhar para completar seu tempo de apo-
sentadoria.

A técnica recorreu à Justiça Federal. “A 
estratégia foi mostrar que a jurisprudência 
do STJ é de que o tempo trabalhado como 
CLT em condição insalubre conta”, afirma 
o advogado Marcos Joel dos Santos.

Para o juiz federal Alexandre Laranjeira, 
a técnica comprovou o trabalho em condi-
ção insalubre. Também pesou o risco de 
perigo na demora de uma decisão, já que a 
mulher estava na eminência de ter de voltar 
a trabalhar. Assim, ela poderá esperar o fim 
do julgamento na condição de aposentada.


