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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Fabio Valois Ferreira (Juazeiro), Dagiza Nazaré (Irecê) e Moisés Oliveira (22ª 
Vara). Amanhã: Antonio Magela Lima (10ª Vara) e Geraldo Carlos Júnior (Teixeira de 
Freitas). Parabéns!!!

Convênio Pro-Social 
e Saúde Caixa

O Pro-Social informa aos seus benefi-
ciários que os procedimentos a serem re-
alizados pelo convênio Saúde Caixa que 
exijam autorização prévia devem ser enca-
minhados para o seguinte endereço eletrô-
nico: autorizacao@controlmed.com.br

Justiça Federal em Jequié condena 
ex-prefeito de Itiruçu por improbidade

A juíza federal da Subseção Judiciária 
de Jequié Karine Costa Carlos Rhem da 
Silva condenou em uma ação civil pública 
movida pelo Ministério Público Federal, o 
ex-prefeito do Município de Itiruçu Wagner 
Pereira Novaes ao ressarcimento de R$ 
94.120,00 ao erário, devidamente atuali-
zados; à perda da função pública; ao pa-
gamento de multa civil no valor de 50% da 
condenação; à suspensão dos direitos polí-
ticos por cinco anos e proibição de contra-
tar com o Poder Público por igual período. 
Sobre os valores das condenações incide a 
correção monetária e os juros legais partir 
do evento danoso.

O MPF pleiteara a condenação do ex-
-gestor público pela prática de atos ímpro-
bos como aplicação irregular de verbas pú-
blicas federais repassadas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e também por não prestar contas de ver-
bas nos valores de R$ 56.120,00 e R$ 
38.800,00 referentes respectivamente a 

dois diferentes Contratos de Repasse do 
Ministério para a construção de um parque 
agropecuário.

Segundo a julgadora, "salta aos olhos a 
impropriedade consistente na celebração 
de dois convênios, com repasses de valores 
idênticos para a execução de um mesmo 
objeto, a construção de um parque agro-
pecuário no Município de Itiruçu. Neste 
ponto não prospera a alegação de que os 
contratos de repasse teriam sido firmados 
para a execução de fases distintas da mes-
ma obra, visto que o Plano de Trabalho tra-
zido aos autos consigna como custo total 
da obra a importância de R$ 445.080,50 
enquanto ambos os contratos, somados, al-
cançariam R$ 800 mil somente em repas-
ses de recursos do Governo Federal".

A sentença registra que parece eviden-
te que para tal circunstância – assinatura 
de dois contratos para o mesmo objeto – 
também houve concurso de prepostos da 

Caixa Econômica Federal, entidade res-
ponsável pela intermediação do convênio. 
Mas tal circunstância não isenta o agente 
público de sua obrigação de zelar pela 
probidade e economicidade dos recursos 
públicos, princípios claramente feridos 
pela duplicidade dos contratos.

Mas as irregularidades não se limitaram 
à época das assinaturas dos convênios. Já 
na fase de execução do mesmo, funcioná-
rios do Ministério identificaram diversas 
irregularidades que, posteriormente foram 
confirmadas em juízo. O Ministério deter-
minou à CEF que procedesse a rescisão de 
ambos os Contratos de Repasse e como o 
ex-prefeito não havia prestado contas da 
verba federal disponibilizada, o TCU con-
cluiu pela sua responsabilidade, imputan-
do-lhe o ressarcimento ao erário, além de 
multa mas apenas em relação a um dos 
repasses enquanto o segundo ainda não foi 
concluído.

Quintos no STF: lei e jurisprudência não 
permitiriam retirada de incorporações

Segundo a assessoria jurídica do Sise-
jufe, servidores que recebem os quintos há 
mais de cinco anos devem continuar a rece-
bê-los, com base no art. 54 da Lei 9.784, 
de 1999, que estabelece a decadência do 
direito de anular da Administração. Apesar 
de o STF ter decidido por seis votos a três 
pela inconstitucionalidade da incorporação 
das funções comissionadas e cargos em 
comissão entre 8 de abril de 1998 e 4 de 
setembro de 2001, essa decisão não pode 
afetar a decadência.

O Supremo Tribunal Federal decidiu 
que não é devida a incorporação no perí-
odo. Como consequência, os processos de 
conhecimento em andamento terão o mes-

mo destino. No entanto, em relação aos 
servidores do Poder Judiciário Federal, há 
peculiaridades que devem ser levadas em 
consideração.

Primeiro: a VPNI decorrente dos Quin-
tos de função comissionada foi incor-
porada à remuneração após sucessivas 
decisões administrativas dos órgãos ju-
diciários superiores há mais de 5 anos. 
Em razão disso, o pagamento mensal não 
pode ser revertido porque sobre ele in-
cide o art. 54 da Lei 9.784, de 1999, 
que estabelece a decadência do direito de 
anular da Administração. O mesmo pode 
ser defendido em relação aos passivos 

administrativos pendentes, decorrentes 
desses mesmos atos.

Segundo: o STF afirma, em outras 
oportunidades, que o julgamento de re-
curso extraordinário não afeta as execu-
ções em andamento, ou seja, não torna 
sem efeito o título judicial transitado em 
julgado, pois apenas os processos em 
fase de conhecimento que subiriam ao 
STF são atingidos. 

É claro que a AGU tentará suspender 
as execuções, invocando o art. 741, pa-
rágrafo único, do CPC (cuja constitucio-
nalidade é duvidosa e tem sido alvo de 
várias críticas de juristas e magistrados), 
afirmando que após decisão sobre a in-
constitucionalidade da interpretação judi-
cial que concede Quintos até 2001 não 
há título judicial válido. A matéria será 
debatida na fase de execução e será deci-
dida sob essa perspectiva, o que depen-
derá da dialética processual.

Após uma década de incorporações re-
conhecidas administrativa e judicialmente, 
com centenas de acórdãos favoráveis do 
Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito 
(e do STF que não apreciava a matéria), a 
Corte Constitucional julgou o Recurso Ex-
traordinário nº 638115 com repercussão 
geral reconhecida.

Por maioria, o STF decidiu que nenhum 
valor recebido precisa ser devolvido, mas 
as parcelas futuras poderiam ser cortadas 
(assim como eventuais passivos adminis-
trativos ainda pendentes). 

Fonte: Sisejufe

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

22/8/2005 - Juízes visitam obras da 
sede dos JEFs - Os juízes que atuam nos 
JEFs desta Seccional visitaram, na tarde 
da última sexta-feira, as obras do pré-
dio que abrigará os Juizados Especiais 
Federais nesta Capital. Os magistrados 
estiveram acompanhados da juíza fede-
ral diretora do Foro, Mônica Aguiar, e do 
juiz federal da 4ª Vara, Salomão Viana. 

29/8/2005 - Desembargador federal 
I’talo Mendes reúne-se com juízes dos 
JEFs - O coordenador dos Juizados Espe-
ciais Federais da 1ª Região, desembarga-
dor federal I’talo Mendes, esteve reunido, 
na última sexta-feira, com os juízes fede-
rais que atuam nos JEFs, para fazer um 
diagnóstico da atuação na Bahia. 

Após as reuniões, ficou definido que 
serão criados mecanismos para padroni-
zar procedimentos de forma a imprimir 
maior celeridade, priorizando o julga-
mento dos processos mais antigos, bem 
como os advindos dos juizados itineran-
tes. O desembargador recebeu dos juí-
zes um relatório contendo os resultados 
dos últimos três meses, quando mais de 
60 mil sentenças foram proferidas pe-
las cinco varas que compõem os JEFs 
na Bahia.  Também ficou decidido que a 
Coordenação dos Juizados neste Estado 
passará a ser exercida pela juíza federal 
da 5ª Vara, Maízia Pamponet. 
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