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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

22/02/2006 - Dra. Maízia Pamponet 
despede-se de Salvador - A juíza federal 
Maízia Seal Carvalho Pamponet deixará 
Salvador para assumir a Subseção Ju-
diciária de Itabuna, a ser instalada no 
próximo dia 21. Para lá, também segue 
o servidor Márcio Martins Menezes, que 
responderá pela direção da secretaria.

A despedida da 5ª Vara, onde a ma-
gistrada atuava como titular, ocorreu on-
tem à tarde e contou com a presença de 
diversos magistrados e servidores.

Dra. Maízia afirmou que terá saudades 
dos juízes com quem trabalhou e dos ser-
vidores da 3ª, 5ª e 22ª Varas. Disse estar 
pronta a receber servidores que queiram 
trabalhar em Itabuna e, bem humorada, 
lembrou que sempre leva servidores para 
as varas por onde passa, como faz agora 
com Márcio Menezes.

Dr. Dirley da Cunha Jr. agradeceu a 
receptividade que teve dos servidores e 
da juíza, lembrando que sua remoção 
para Itabuna viabilizou a designação 
dele para a 5ª Vara. 

24/02/2006-Desembargadora fe-
deral  Neuza Alves será homenageada 
pelo Ilê Aiyê - Com o tema “O Negro e 
o Poder”, o Bloco Afro Ilê Aiyê homena-
geará a desembargadora federal Neuza 
Alves. A magistrada estará na comissão 
de frente do bloco que a escolheu pela 
sua representatividade para o tema já 
que nasceu numa comunidade pobre, 
enfrentou todo tipo de dificuldade. Por 
esta razão e também por ser mulher, ne-
gra e sem sobrenome importante. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Limite de 65 anos para promoção de 
juiz não vale para quem é da carreira

A idade-limite de 65 anos para assu-
mir cargos de juiz ou desembargador nos 
TRFsabrange apenas indicados vindos do 
quinto constitucional, e não juízes de car-
reira. Assim entendeu o ministro Luiz Fux, 
do STF, ao determinar liminarmente que 
o presidente do TRF1 emposse o julgador 
Francisco Neves da Cunha, titular da 22ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do DF.

Em novembro de 2014, o TRF-1, com 
base no critério de antiguidade, indicou o 
juiz, de 69 anos, para assumir a vaga aber-
ta pela aposentadoria do desembargador 
federal Cândido Moraes. A indicação foi 
então encaminhada ao ministro da Justiça 
para que a presidente da República editasse 

o ato de nomeação. Porém, o autor do MS 
alega que o Executivo tem se posicionado 
contra promoção nessas hipóteses por cau-
sa do limite de idade de 65 anos. O teto está 
previsto no art.107 da Constituição.

O magistrado alega que o limite etário 
previsto textualmente no dispositivo consti-
tucional refere-se apenas às vagas do quin-
to constitucional, não se aplicando a juízes 
de carreira. O ministro Fux confirmou a ar-
gumentação. Segundo ele, estender a limi-
tação de 65 anos para juízes de carreira é 
resultado da leitura literal do texto do Cons-
tituinte, o que está errado. “Deve-se per-
quirir a intenção do constituinte, que, no 
caso, parece ter sido a de estabelecer essa 
idade limite para o provimento inicial, não 
se estendendo aos juízes de carreira.”

Para Fux, a regra do artigo 107 busca 
impedir que alguém que nunca exerceu 
cargo efetivo no serviço público assuma o 
posto de juiz de tribunal e se aposente com 
menos de cinco anos de exercício e, por-
tanto, de contribuição. Ele explica que para 
sanar esse problema de entendimento é 
preciso interpretar o texto juntamente com 
o artigo 40, que trata da aposentadoria do 
servidor público. O dispositivo delimita que 
o servidor se aposentará voluntariamente, 
desde que tenha cumprido, no mínimo, de 
dez anos de exercício efetivo no serviço pú-
blico e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria.

Justiça Federal em Juazeiro condena 
ex-prefeita de Uauá por improbidade

Dois outros réus foram condenados por estelionato

A juíza federal da Subseção de Juazeiro 
Andréa Márcia Vieira de Almeida, em ação 
civil pública movida pelo MPF e Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação, 
condenou a ex-prefeita do Município de 
Uauá, Ítala Maria da Silva Lobo Ribeiro, e 
o empresário José Roberto Carregosa Dias 
a ressarcirem, solidariamente, o FNDE em 
R$ 160.963,20 por danos ao erário; a pa-
garem, também solidariamente, outros R$ 
160.963,20 ao mesmo fundo, a título de 
multa civil; à suspensão dos direitos políti-
cos por sete e cinco anos, respectivamente; 
e à proibição de contratar com o Poder Pú-
blico por cinco anos. 

Segundo o autor, no período em que a ré 
esteve à frente à prefeitura de Uauá, rece-
beu R$ 160.963,20 relativos ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

a pessoa jurídica JRC DIAS, de proprieda-
de do réu, sagrou-se vencedora de todos 
os certames promovidos pela prefeitura na 
modalidade convite para aquisição de gê-
neros alimentícios praticando sobrepreço e 
causando prejuízo ao Erário municipal.

Em dois convites houve fracionamento 
indevido da licitação para aumentar a dis-
cricionariedade do administrador público 
na escolha dos concorrentes, uma vez que 
se deveria optar por uma única licitação na 
modalidade tomada de preços.

Segundo a sentença, ao contrário do 
que sustenta a ré, a transferência dos re-
cursos do PNAE sempre é feita em dez par-
celas mensais, não havendo previsão legal 
que obrigue o FNDE a repassá-lo de uma 
única vez, tornando falacioso o argumento 
de que o fracionamento da licitação deu-
-se pelo repasse parcelado da verba sendo 
o fracionamento, na verdade, uma decisão 
discricionária, adotada durante a gestão da 
ré, tendo como indiscutível beneficiário o 
réu que se favoreceu, ainda, em razão da 
prática de sobrepreço nas três licitações.

A responsabilidade pelas irregularida-
des da licitação não pode ser imputada à 
Comissão de Licitação, uma vez que a es-
colha pelo tipo de concorrência não com-
petia aos seus membros, mas ao gestor do 
município e ordenador das despesas.

MAGISTRADA CONDENA 
RÉUS POR ESTELIONATO

Em outra ação a mesma juíza federal 
julgou a contribuinte Dionéia Rocha de 
Castro e o contador Raimundo de Santana 
pela prática de estelionato em uma ação 
penal movida pelo MPF. Os réus foram con-
denados, cada um, a 16 meses de reclusão 
e 13 dias-multa em razão da presença da 
qualificadora prevista no §3º do art. 171 
do Código Penal, (estelionato praticado em 
detrimento de entidade de direito público). 

Os réus apresentaram à Receita Federal 
declaração de Imposto de Renda contendo 
informação falsa de que a ré teria recebido 
rendimentos da Prefeitura de São João do 
Piauí, no montante de R$ 55.200,00, com 
imposto retido na fonte de R$ 10.103,04, o 
que ensejou a restituição de RS 2.649,56.

Notificada para apresentar a comprova-
ção do imposto retido na fonte, a ré juntou 
contrato de locação de veículos e recibos 
de pagamento supostamente emitidos pela 
Prefeitura de São João do Piauí que negou 
que ela lhe tenha prestado qualquer serviço.

O réu, na qualidade de funcionário da 
Prefeitura de São João do Piauí e cunhado 
da ré tinha conhecimento de que ela não 
havia firmado contraio de aluguel com a 
prefeitura, portanto, encaminhou a decla-
ração com o intuito de aferir restituição de 
imposto de renda de maneira indevida. 

Segundo a sentença, a falsidade da do-
cumentação é inconteste, entretanto, apesar 
de não haver elementos nos autos que con-
duzam à conclusão de que foram os réus 
que os falsificaram, isto é irrelevante, pois 
em caso de concurso entre o crime de falsi-
ficação de documento público e estelionato,  
este crime-fim absorveu aquele crime-meio.

CJF altera regras para 
diárias e adicional 
de deslocamento

A Instrução Normativa do CJF n. 2, de 
23 de fevereiro de 2016, estipulou o limite 
de R$ 700,00 para pagamentos a título de 
diárias, isoladamente ou somadas ao adi-
cional de deslocamento. O limite será cal-
culado dia a dia, pelo período em que durar 
a viagem a serviço, e também se aplica a 
deslocamentos em equipe de trabalho e 
para assessoramento ou assistência direta 
a magistrado. 

A instrução normativa prevê, ainda, 
que, não havendo pernoite fora da localida-
de de exercício e sendo devido o adicional 
de deslocamento, este será aplicado inte-
gralmente ao valor correspondente à diária 
do dia do deslocamento. 

A nova regra vale para magistrados e 
servidores do Conselho e da Justiça Fede-
ral do primeiro e segundo graus no exer-
cício de 2016, por viagens no território 
nacional, e tem efeito retroativo a 1º de 
janeiro deste ano.


