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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

17/10/2005 - Barreiras já tem 
uma Vara Federal

Foi instalada na última sexta-feira, 
dia 14, a Subseção Judiciária de Bar-
reiras, em solenidade presidida pelo 
Desembargador Federal Aloísio Palmeira 
Lima, Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (que) reafirmou 
sua tarefa de contribuir com a instalação 
de varas da Justiça Federal no interior de 
vários estados sob jurisdição do Tribunal 
para o desenvolvimento regional e redu-
ção das desigualdades sociais.

A Juíza Federal Diretora do Foro, Môni-
ca Aguiar, ressaltou que a Justiça Federal 
volta-se firme e decididamente para o inte-
rior quase duas décadas após a instalação 
da Vara de Ilhéus, lembrando que a Justi-
ça Federal já se faz presente no sertão da 
Bahia desde o último dia 30 de setembro, 
na cidade de Campo Formoso e que várias 
varas  serão ainda inauguradas em breve.

O Coordenador da Subseção Judiciá-
ria, Juiz Federal Substituto Carlos Eduar-
do Castro Martins, afirmou que trabalha-
rá intensamente buscando corresponder 
às espectativas dos seus jurisdicionados.

A inauguração teve continuidade no 
edifício-sede da nova Vara Federal, com o 
hasteamento da bandeira nacional, o de-
senlace da fita inaugural e a primeira dis-
tribuição processual da Subseção Judici-
ária de Barreiras pelo Presidente Aloísio 
Palmeira Lima, que também fez o des-
cerramento da placa de inauguração, ao 
lado da Diretora do Foro, do Coordenador 
da Subseção e do prefeito do Município.

Logo após o Bispo Dom Ricardo We-
berberger haver abençoadas as instala-
ções, foi dada posse aos 25 servidores 
que trabalharão na Vara. Também parti-
ciparam do evento o Desembargador Fe-
deral  Antônio Ezequiel da Silva; a Juíza 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Fe-
deral  Kátia Balbino, o Prefeito Municipal 
de Barreiras, Saulo Pedrosa de Almeida; a 
Presidenta da Câmara Municipal de Bar-
reiras, Kelly Adriana Magalhães; o Diretor 
do Foro da Comarca de Barreiras, Juiz de 
Direito Fernando Alves Marinho; o repre-
sentante da Procuradoria da República no 
Estado da Bahia, Procurador Cláudio Al-
berto Gusmão Cunha; o Procurador-Chefe 
da Advocacia-Geral da União no Estado 
da Bahia, Henrique Araújo Galvão de 
Carvalho; o Presidente da OAB/Barreiras, 
Wagner Pamplona; e o Superintendente 
da Polícia Federal, Paulo Fernando Bezer-
ra, entre outras autoridades.
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Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia Xara Gonçalves (12ª 
Vara), Joaldo Guimarães Simões (9ª 
Vara), Paulo César Paranhos de Castro 
(21ª Vara) e Janaína Sousa Bomfim 
(Paulo Afonso). Amanhã: Delmo Agnelo 
Loureiro Vasconcelos (Itabuna) e Zinei-
de Alves Tupina (Juazeiro).
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A 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Feira de Santana acaba de finalizar um mu-
tirão de audiências nos processos ajuizados 
contra a Caixa Econômica Federal. Foram 
56 processos com média geral de 70% de 
acordos realizados durante os dias 26, 27 
e 28 de outubro passado. 

Organizado mensalmente ao longo do 
ano pelo juiz federal Eudóxio Cêspedes 
Paes, os mutirões, com diversos órgãos 
públicos como INSS, Conselhos e Caixa, 
seguem as diretrizes do Planejamento Es-
tratégico da Justiça Federal. O resultado 

2ª Vara de Feira de Santana
realiza mutirão com 70% de acordos

sempre é muito satisfatório e proveitoso 
para as partes, o que contribui para a dimi-
nuição do acervo e a duração da tramita-
ção dos processos.

Na última semana de outubro, os pro-
cessos da Caixa pautados tratavam de da-
nos morais e/ou materiais. Nos acordos 
celebrados, o magistrado conseguiu que os 
valores aceitos pelas partes fossem depo-
sitados diretamente na conta corrente in-
dicada, sem necessidade de expedição de 
alvarás, o que abrevia ainda mais o tempo 
de tramitação na vara.

A juíza federal da subseção judiciária 
de Jequié Karine Costa Carlos Rhem da 
Silva considerou procedente a ação civil 
pública movida pelo Ministério Público 
Federal contra o ex-prefeito do município 
de Nova Itarana Theonas Silva Rebouças, 
condenando-o ao ressarcimento de R$ 
16.309,83, com correção e juros legais, e 
perda de função pública.

Subseção de Jequié condena ex-prefeito de 
Nova Itarana por improbidade administrativa

Segundo o MPF, o referido, no ano de 
2004, havia deixado de prestar contas de 
verba pública federal no valor citado an-
teriormente, transferido ao município pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, por meio do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – 
PNATE, sem a apresentação de qualquer 
documento que pudesse comprovar a apli-
cação dos recursos, caracterizando o caso 
como improbidade administrativa.

Para ajudar na configuração do ato 
ímprobo, a magistrada utilizou-se de uma 
conceituação do desembargador federal 
José Antônio Lisboa Neiva, pela qual “[...] 
configura-se como ação ou omissão dolosa 
de agente público ou de quem de qual-
quer forma concorresse para a realização 
da conduta, com a nota imprescindível da 

deslealdade, desonestidade ou ausência 
de caráter, que viesse a acarretar enrique-
cimento ilícito, lesão ao patrimônio das 
pessoas jurídicas mencionadas no art. 1º 
da Lei de Improbidade Administrativa, ou 
ainda, que violasse os princípios da Admi-
nistração pública, nos termos do art. 9º, 
10 e 11 da citada lei”.

Além de ter que ressarcir o dano, o réu 
também foi condenado a perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos 
por cinco anos, pagamento de multa civil 
no valor de 50% da condenação e na proi-
bição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 
cinco anos.

TNU tem entendimento 
uniforme ssobre ajuda 
de custo para remoção 

de servidor público
É indevida ajuda de custo no caso de 

remoção de servidor público que tenha 
como fundamento o artigo 36, parágrafo 
único, III, “c”, da Lei nº 8.112/90, ou seja, 
a pedido do servidor. O entendimento foi 
readequado pela Turma Nacional de Uni-
formização de Juizados Especiais Federais 
(TNU) durante a sessão de julgamentos do 
dia 21 de outubro, em Brasília.

O posicionamento foi fixado durante a 
análise de um incidente de uniformização 
ajuizado pela União contra acórdão da 3ª 
Turma Recursal do Rio de Janeiro, que ha-
via reconhecido o direito de um Advogado 
da União de receber ajuda de custo, em ra-
zão de sua remoção a pedido, pois também 
configurado o interesse da Administração. 
Em recurso à TNU, a União alegou que o 
acórdão da Turma Recursal divergia da ju-
risprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para a relatora do caso na Turma Na-
cional, juíza federal Ângela Cristina Mon-
teiro, o pedido da União está em conso-
nância com o posicionamento firmado pelo 
STJ na PET 8.345-SC (Primeira Seção - DJ 
12/11/2014). “Necessário alinhar a ju-
risprudência desta TNU ao entendimento 
daquela Corte Superior, no sentido de que 
descabe ajuda de custo na remoção de 
servidor, fundada no artigo 36, § único, 
III, ‘c’, da Lei nº 8.112/90”.

Nos termos da mencionada decisão do 
STJ, descabido o pagamento da ajuda de 
custo na hipótese em comento, uma vez que 
a oferta de vagas pela Administração Públi-
ca somente tem por objetivo racionalizar os 
interesses particulares dos servidores que 
entram em conflito no que se refere à esco-
lha de lotação; não há, portanto, que falar, 
nesse caso, em interesse de serviço, confor-
me afirma o acórdão da Primeira Seção, re-
latado pelo Ministro Humberto Martins.
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