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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria Soledade Ferreira (NUCOD), 
Joaquim Marques Neto (Irecê), Alecson 
Alcântara (Barreiras), Erenilson Sousa 
(NUASG), Fernanda Gaspari (Turma Re-
cursal), Kassirley Costa Filho (Juazeiro), 
Valquíria Menezes (Ilhéus) e Joselene 
Santos (Mega Service). 
Amanhã: Maria Letícia Pereira (NUCJU), 
Blandson Soares (Vitória da Conquista), 
Bruna Ledo (Irecê), Rafaela Costa (5ª 
Vara), Antônio Luiz Dias (NUCJU), Pedro 
Passos (Turma Recursal), Euler Negrei-
ros e Márcia Nilo Miguel (ambos da 23ª 
Vara). Parabéns

Justiça Federal em Paulo Afonso condena 
ex-funcionário da Caixa Econômica Federal

a devolver mais de R$ 380 mil ao banco
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Paulo Afonso João Paulo Pirôpo de 
Abreu, em ação civil pública por impro-
bidade administrativa movida pela Caixa 
Econômica Federal contra Carlos Augusto 
de Castro Costa, condenou o réu ao res-
sarcimento de R$ 389.780,19, em favor 
da empresa pública, acrescido de corre-
ção monetária.

Segundo a autora, quando o réu era seu 
funcionário, efetuou liberações de cotas 
do Programa de Integração Social-PIS em 
dissonância com o Manual Normativo per-
tinente, perfazendo um dano ao Erário no 
importe de R$ 685.716,21.

O magistrado entendeu que, na au-
sência de dispositivo que regule o prazo 
prescricional para a pena de demissão na 
CLT, deve ser aplicado, subsidiariamente, 
o prazo de cinco anos, previsto no art. 
142, I, da Lei n. 8.112/90, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores pú-
blicos que prevê que o prazo de prescrição 
começa a correr da data em que o fato 
se tornou conhecido até o ajuizamento da 
ação, já tendo decorrido o prazo superior 
a cinco anos entre os dois eventos, sendo 
declarada a prescrição da pretensão puni-
tiva exceto no tocante ao ressarcimento ao 
Erário, dada sua imprescritibilidade.

Das 748 liberações de saldos de quotas 
do PIS efetuadas sob o código de usuário 
do réu, 642 apresentavam inconsistências 
ou irregularidades na documentação. Em 
seu depoimento, o próprio réu informou 
que efetuava liberações de pagamentos de 
quotas do PIS para agilizar o atendimento 
e aproveitar para vender produtos da Cai-
xa; que analisava erroneamente o mérito 
do saque, mas que não consultou nenhum 
empregado ou gerente para questionar se 
os seus procedimentos estavam de acordo 
com as normas; que não disse a qualquer 
pessoa que ele autorizava a liberação de 
quotas do PIS; e que os pagamentos au-
torizados eram autenticados em terminais 
operados por ele próprio.

De acordo com o relatório conclusi-
vo, o valor passível de ressarcimento pelo 
acionado é de R$ 685.716,21, sendo 
R$ 668.712,56 relativos às cotas e R$ 
17.003,65 aos valores de abonos e rendi-
mentos automaticamente liberados por for-
ça da sistemática operacional vigente mas 
apenas restou comprovada a realização de 
depósitos e créditos em conta de titulari-
dade do réu no total de R$ 389.780,19 
entre 2004 a 2006, dado obtido a partir 
da compatibilidade entre o incremento nas 
movimentações a crédito em contas do réu 
com o volume anual de pagamentos de 
quotas do PIS.

Entrega de declaração 
de renda ao NUCRE

O prazo para a entrega da declaração 
anual de bens e rendas, por pen drive inse-
rido no Sistema SARH, será encerrado dia 
15/05/2016 (domingo) com aceitação até 
o dia 16/05/2016 (segunda-feira).

Este prazo está previsto na nova Reso-
lução do CJF n. 282/2014, no seu art. 2º, 
parágrafo 1º, alínea "c".

A partir de 17/05/2016, será aberto o 
processo SEI anual informando os servido-
res que não quitaram essa obrigação em 
2016, bem como não optaram pelo preen-
chimento do Anexo 2 - TCU (que elimina 
essa obrigação definitivamente enquanto 
servidor da Justiça Federal da Bahia). 

TRF 1 aprova transformação 
de cargos de juiz federal substituto 

em cargos de desembargador federal
A Resolução Presi 17, de 2/5/2016, da Presidência do TRF1 aprovou, ad referendum do 

Conselho de Administração, proposta de projeto de lei ordinária para encaminhamento ao 
CJF, que dispõe sobre transformação de cargos no Quadro Permanente da Justiça Federal da 
1ª Região, e altera a Lei 9.967, de 10/5/2000.

Pelo projeto, ficam transformados 24 cargos de juiz federal substituto em 21 de desem-
bargador federal e o inciso I, do art. 1º, da Lei 9.967, de 10/5/2000, que dispõe sobre as 
reestruturações dos TRFs das cinco Regiões, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
1º Os Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões passam a ser compostos 
pelos seguintes números de membros: I – 48 desembargadores federais, na 1ª Região.”

Aulas sobre novo CPC 
continuam hoje
PEDE-SE A DOAÇÃO DE                 

UM QUILO DE ALIMENTO

Continuam hoje as aulas do curso so-
bre o novo CPC com o juiz federal Salo-
mão Viana. Na aula de hoje será tratada 
a segunda e última parte do tema: “Tutela 
provisória e o novo CPC: tutela de urgên-
cia e tutela da evidência”.

Recomendamos a doação de um quilo 
de alimento não perecível ou um pacote 
de fralda geriátrica a ser entregue pela Ad-
ministração a uma instituição beneficente. 
Colabore com um mínimo para ajudar a 
quem já tem tão pouco. Os interessados 
podem se inscrever por meio do site desta 
Seccional em um ou mais módulos.

 Escravo Agonizante e Escravo Rebelde, de Michelangelo
Os Escravos Agonizante e Rebelde são duas esculturas em mármore de Miche-

langelo. Pensadas inicialmente para adornar o túmulo do Papa Julio II, as obras 
com mais de 2 metros de altura não chegaram a ser colocadas no monumento 
definitivo, sendo presenteadas ao artista Roberto Strozzi, que as levou para a Fran-

ça, onde se encontram até hoje, no 
Museu de Louvre.

Esculpidos para demonstrar diferen-
tes emoções, o Escravo Agonizante (à 
esquerda) procura retratar em traços 
leves a beleza no momento em que a 
vida está se desvanecendo do corpo jo-
vem, a redenção. O Escravo Rebelde (à 
direita) é uma figura mais rude, cujo 
corpo todo parece estar travado em 
uma luta contra suas amarras.

O tema iconográfico das obras per-
manece um mistério; alguns significa-
dos de natureza simbólica e filosófica 
têm sido ligados à vida pessoal de Mi-
chelangelo e seus “tormentos”. 

Há poucas pistas, mas, no geral, 
tudo o que se percebe é que uma força 
extraordinária emana dos corpos ator-
mentados - cujo estado de incompletu-
de reforça a impressão de poder.

Obra-prima da Semana

Revogação da 
gratuidade de justiça 
pode ser discutida no 
processo de execução

Em decisão unânime, a 3ª turma do 
STJ determinou o prosseguimento de ação 
de execução na qual um advogado busca 
receber honorários de médico amparado 
pela gratuidade de justiça.

No processo de cobrança de honorá-
rios, o advogado narra que o autor da ação 
principal, um médico, teve ação julgada 
improcedente pela justiça de Minas Gerais 
e, por isso, foi condenado ao pagamento 
de honorários advocatícios sucumbenciais 
no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Entretanto, a justiça mineira garantiu 
ao médico os benefícios da gratuidade de 
justiça e suspendeu o pagamento dos ho-
norários. O advogado alegou que o médico 
tinha condições de realizar o pagamento de 
seus honorários, pois, além da profissão que 
exercia, o profissional de saúde possuía vá-
rias propriedades em seu nome.

A sentença julgou improcedente o pe-
dido de cobrança dos honorários, por en-
tender que o médico continuava amparado 
pelo benefício da gratuidade de justiça.

O julgamento de 1º grau foi mantido 
pela 2ª instância. Os desembargadores en-
tenderam que o processo de execução não 
era adequado para revogar a concessão da 
justiça gratuita, pois era necessária a com-
provação da alteração de renda.

Em recurso ao STJ, o advogado alegou 
que o afastamento da gratuidade de justiça 
poderia ser realizado no processo de execu-
ção, inclusive com a análise de documentos 
que comprovariam a alteração na renda do 
médico, sem a necessidade de ajuizamento 
de ação própria para essa finalidade.

O ministro relator, João Otávio de Noro-
nha, esclareceu que a Lei 1.060/50 esti-
pula que a parte amparada pela gratuidade 
de justiça tem suspensa a exigibilidade das 
verbas de sucumbência (devidas quando a 
parte “perde” a ação) enquanto perdurar 
seu estado de pobreza, prescrevendo após 
decorrido o prazo de cinco anos.

No caso das ações de execução, o mi-
nistro Noronha ressaltou que basta que o 
credor faça a comprovação da alteração da 
situação financeira do devedor.


