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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Eliane da Cunha Dias (22ª Vara) 
e Katucha Bastos Muniz (NUCJU). 
Amanhã: Helena Maria Carvalho Bar-
bosa Leite (21ª Vara), Jaciara da Silva 
Cunha Cerqueira (Feira de Santana), 
Alexandre Afonso Barros de Oliveira 
(Feira de Santana), Jaciele Seixas de 
Abreu Santos (20ª Vara) e Márcio Je-
sus Gonçalves (VIPAC).

 Parabéns!!!

Peticionamento via 
e-Proc suspenso

O peticionamento eletrônico via e-Proc 
em processos que tramitam em autos físi-
cos foi suspenso desde a sexta-feira, 21/8. 

Prevista na Resolução Presi 20 da Pre-
sidência do TRF1, a suspensão leva em 
conta a sobrecarga de trabalho nas uni-
dades responsáveis, na 1ª Região, pelo 
processo de materialização de petições e 
anexos eletrônicos, situação que compro-
mete a celeridade do processamento e do 
julgamento dos feitos. 

A norma considerou também que o pro-
cesso de impressão de documentos eletrô-
nicos vai de encontro à adoção de proce-
dimentos ambientalmente corretos, como 
a redução de impressões e o consumo de 
energia elétrica, comprometendo o posicio-
namento da Justiça Federal da 1ª Região 
no cumprimento da responsabilidade socio-
ambiental determinada pelo CNJ. A íntegra 
está no Portal do Tribunal, em “Avisos”.

PJe supera marca dos 5 milhões 
de processos eletrônicos

A Justiça brasileira já tem 5,274 mi-
lhões de ações tramitando no Processo 
Judicial Eletrônico - PJe. A notícia foi di-
vulgada na reunião do Comitê Gestor Na-
cional do PJe, realizada no dia 20/8 no 
CNJ. O sistema que moderniza a Justiça 
opera desde 2011 nos tribunais brasilei-
ros, proporcionando economia aos tribu-
nais e mais celeridade e transparência aos 
julgamentos dos processos.

O presidente do Comitê Gestor Nacional 
do PJe, conselheiro Rubens Curado, desta-
cou a rapidez da implantação do sistema 
no Poder Judiciário. Em junho, havia 4,7 
milhões de processos tramitando via PJe. 

“Surpreende-nos a velocidade de evolução 
desses números. O último levantamento 
mostra o quão rápido está a evolução do 
uso do sistema em todos os segmentos e 
em todo o país, o que confirma as van-
tagens do sistema para a tramitação de 
processos e as facilidades oferecidas aos 
usuários”, afirmou.

Os 5,274 milhões de processos judi-
ciais tramitam em 2.377 órgãos julgado-
res. Utilizam o sistema 44 tribunais – 24 
TRTs, 16 TJs, dois TRFs, dois Tribunais de 
Justiça Militar estaduais –, além do Conse-
lho da Justiça Federal e do próprio Conse-
lho Nacional de Justiça.

O comitê também autorizou os tribunais 
brasileiros a implantarem a versão 1.7.2 
do PJe, que traz melhorias sobretudo na 
tramitação dos processos no segundo grau. 

Histórico – O PJe foi instituído no Poder 
Judiciário em 2009 para reduzir custos do 
Judiciário e tornar a tramitação dos proces-
sos mais céleres e transparentes. O obje-
tivo é que todos os órgãos julgadores da 
primeira e da segunda instância da Justiça 
utilizem o PJe como sistema de tramitação 
processual até o fim de 2018.

Casais homoafetivos conseguem 
licença maternidade por adoção

O supervisor de call center Fer-
nando Furquin e seu companheiro 
adotaram um casal de irmãos de 
oito e nove anos de idade, e Fernan-
do obteve uma licença maternidade 
para adaptar as crianças à nova fa-
mília no primeiro quadrimestre após 
a adoção. Fernando é um dos 35 
homens brasileiros que conseguiu a 
licença maternidade em 2015, des-
tinada a homens que adotam – se-
jam casais homoafetivos ou homens 
solteiros - e a pais de crianças cuja 
mãe morreu durante o parto. 

O novo Cadastro Nacional de 
Adoção tem facilitado a adoção de 
crianças, simplificando operações 
e possibilitando um cruzamento de 
dados mais rápido e eficaz. Com a nova 
tecnologia, no momento em que um juiz 
preenche a ficha de uma criança, ele já é 
informado pelo sistema se há pretendentes 
para aquele perfil. O mesmo acontece se 
ele está preenchendo a ficha de um preten-
dente e há crianças que atendem àquelas 
características.

Flexibilização das exigências - Atual-
mente há 34.025 pretendentes cadastra-
dos à adoção e 6.122 crianças cadastra-
das – apesar do número de pretendentes 
ser maior do que o de crianças, a conta não 
fecha devido às exigências dos candidatos 
à adoção, especialmente em relação à ida-
de da criança mas muitos pretendentes fle-
xibilizam as exigências enquanto esperam 
por um filho, como ocorreu com Fernando e 
seu companheiro, habilitados há dois anos.

De acordo com Fernando, ter conse-
guido uma licença maternidade de quatro 
meses foi fundamental para a adaptação 
das crianças ao novo lar e à nova escola. 
“O período de licença foi muito importante 
para que eles entendessem a composição 
de nossa família, o papel de cada um. Tam-
bém foi muito bom para eles chegarem da 
escola todos os dias e terem o pai esperan-
do nesse início”, conta Fernando.

Emissão de licença – Fernando conta 
que o procedimento para obter a licença 
maternidade foi extremamente simples e 
rápido, e que não enfrentou nenhum tipo 
de preconceito em seu atendimento no 
INSS. De acordo com o órgão, o homem 
ou a mulher que adotar uma criança de 
até 12 anos de idade deve requerer o sa-
lário-maternidade diretamente no INSS, 
independentemente da sua relação de 
trabalho. O benefício será pago, durante 
120 dias, a qualquer um dos adotantes, 
sem ordem de preferência, inclusive nas 
relações homoafetivas. No entanto, será 
concedido apenas um salário-maternida-
de para cada adoção, ainda que ambos 
se afastem do trabalho para cuidar da 
criança.

No caso de adoção, o requerente deve-
rá apresentar o termo de guarda a partir 
do qual a criança é entregue ao adotante. 
Também é pressuposto para a concessão 
do benefício de salário-maternidade o afas-
tamento da atividade exercida. No caso de 
óbito da mãe, que seria a titular originária 
do direito ao benefício, poderá ser transfe-
rido ao pai caso também seja contribuinte 
e comprove o vínculo de cônjuge ou com-
panheiro com a mãe falecida.

O juiz federal da Subseção de Irecê  Gil-
berto Pimentel Gomes Jr. julgou o ex-prefei-
to do Município de Jussara, Valter Mendes 
Lopes, em ação civil pública por improbi-
dade administrativa movida pelo MPF.

O magistrado condenou o ex-gestor por 
improbidade administrativa que causou 
prejuízo ao erário, aplicando-lhe as penas: 
a) ressarcimento integral dos danos cau-
sados, que atualizado até o ajuizamento 
da ação, equivalia a R$ 69.279,43, a ser 
atualizado monetariamente; b) pagamento 
de multa civil de 50% do valor do dano, 
calculado sobre o valor do montante atua-
lizado; c) suspensão dos direitos políticos 
por cinco anos; d) proibição de contratar 
com o Poder Público pelo mesmo período.

Como denunciou o MPF, o Município de 
Jussara, sob a gestão do réu, recebeu recur-
sos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação para capacitação de docentes 
e/ou técnicos e impressão de material didá-
tico para aceleração da aprendizagem do 
ensino fundamental. 

Os recursos previstos à imple-
mentação do programa, estimados 
no total de R$ 16.376,00 foram 
liberados por intermédio de ordens 
bancárias, sendo sacada a quantia 
de R$ 69.279,43.

Ocorre que, o réu tinha obriga-
ção de prestar contas dos recur-
sos utilizados perante o FNDE até 
29/04/1999, mas não o fez, o que 
ocasionou a instauração de Toma-
da de Contas Especial. Somente em 
23/05/2005, após iniciada a TCE, 
o ex-gestor apresentou prestação de 
contas mas não comprovou a apli-

cação escorreita dos recursos repassados, 
uma vez que foram constatadas diversas 
desconformidades, sendo julgadas irregu-
lares as contas esentadas.

Tipifica a conduta do réu em: utiliza-
ção dos recursos em desacordo com o 
previsto no plano de trabalho aprovado; 
movimentação da conta bancária através 
de saques diretamente no caixa, sem pos-
sibilidade de identificação da destinação 
dos recursos; e, contratação de empre-
sas que atestaram venda e prestação de 
serviços alheios à sua atividade econô-
mica principal, conforme comprovante de 
inscrição e de situação cadastral emitido 
pela Receita Federal.

Segundo a sentença, ficou demonstra-
do que o réu agiu com má-fé, enriquecen-
do ilicitamente ou favorecendo a si ou ter-
ceiros com a destinação das quantias para 
outras finalidades desconhecidas, quando 
contratou empresa com objeto diferente 
ao declarado. 

Mesmo que não restasse patente nos 
autos que o autor tenha auferido qualquer 
enriquecimento, a documentação compro-
va prática de ato lesivo aos cofres públicos, 
em face existência de desvio na aplicação 
dos recursos públicos e da ausência de ido-
neidade da documentação que fundamenta 
a prestação de contas extemporânea apre-
sentada pelo ex-gestor, bem como violação 
aos princípios da legalidade e da probidade 
na administração dos bens públicos.

A falta de documentos idôneos durante 
a prestação de contas e até mesmo duran-
te a instrução processual da ação, somado 
ao saque realizado sem a existência de ele-
mentos que atestem a aplicação no objeto 
do convênio, demonstram que houve pre-
juízo ao erário no montante do valor total 
repassado ao Município pelo FNDE.

Justiça Federal em Irecê condena ex-prefeito 
de Jussara por desvio em verba da educação


