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Aniversariantes
Hoje: Suellen Tahiana Alves de Olivei-
ra (Itabuna) e Adriana Maria dos An-
jos Sant’anna Menezes (Bom Jesus da 
Lapa), Ludmila Santos da Silva (19ª 
Vara) e José Silva Santos (Contrate). 
Sábado: Rita Liliana Paim Senna 
(NUTEC), Daiana Garcia da Silva Boc-
canera (15ª Vara), Josebelle Sousa 
Pereira (Alagoinhas), Suzane Queiroz 
de Melo Fontes (2ª Vara), Flávia Emí-
lia Jesus Lima (Paulo Afonso) e Diogo 
Nascimento (ASSERJUF). Domingo: 
Ilton Viera Leão (Outros Órgãos), Ali-
ne Campos Barreto (CEF) e Guilherme 
Telles Filho (VIPAC). Segunda: Gilson 
Francisco Damacena (10ª Vara), Val-
tercilia Cardoso dos Santos Monteiro 
Coêlho (NUCRE), Moisés de Jesus 
(Stefanini) e Cláudio Luiz dos Santos 
Rosário (VIPAC).
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Subseção de Ilhéus julga improcedente 
ação movida contra ex-secretária de 

saúde da cidade de Una
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Ilhéus, Lincoln Pinheiro Costa, julgou 
improcedente Ação Civil Pública por ato 
de improbidade administrativa movida 
pelo Ministério Público Federal contra a 
ex-secretária de Saúde do município de 
Una, Gleiciane Birchner Hora, por apli-
cação irregular de verbas oriundas do 
Ministério da Saúde causando, assim, le-
são ao erário na ordem de R$21.132,40 
nos anos de 2001 e 2002.

A parte autora chegou a ajuizar a pre-
sente ação em 30/12/2009, durante o 
recesso forense, para evitar a ocorrência 
de prescrição, todavia, apesar de apon-
tar ato de improbidade administrativa 
pela não distribuição de 3.151 kg de 
leite em pó e 540 latas de óleo de soja 
aos beneficiários do Programa de Incen-
tivo ao Combate de Carências Nutricio-
nais – ICCN, acionou apenas a ré Glei-
ciane, deixando de acionar o tesoureiro 
da prefeitura e responsável pela Corte de 
Contas, Luiz Roberto Souza Oliveira, fato 
este ponderado na fundamentação da 
sentença do magistrado.

Diz a sentença: “Cumpre assina-
lar que o inquérito civil público nº 
1.14.001.000082/2008- 05, que ins-
trui esta demanda, não se encerrou com 
um relatório conclusivo, no qual fossem 
identificados os responsáveis, as respec-
tivas condutas e justificada a culpa ou 
o dolo.[...] A auditoria procedida pelo 
DENASUS – Departamento Nacional de 
Auditoria do SUS - que culminou com 
a responsabilização da requerida foi de-
sencadeada por uma notícia de jornal! 
(fls. 05 do Anexo I do inquérito civil pú-
blico nº 1.14.001.000082/2008-05). 
Matéria do Jornal “A Tarde” (fls. 07 dos 
aludidos autos anexo) contém todos os 
indícios de ser notícia “plantada”, haja 
vista que a fonte foi o próprio deputado 
que posteriormente formulou a denún-
cia, servindo-se da respectiva matéria 
como prova (fls. 15 dos citados autos). “

Em seguida, completa: “A leitura do 
relatório de Auditoria nº 446 do DENA-
SUS – Departamento Nacional de Audi-
toria do SUS revela que a municipalidade 
de Una enfrenta carência de recursos hu-
manos e materiais, além de instalações 
físicas insuficientes, como, aliás, ocorre 
com outras repartições públicas, inclu-

sive do Judiciário Federal. Ora, é sabido 
que a solução desses problemas é polí-
tica, depende de aprovação de projetos 
de lei, maioria parlamentar, acordos po-
líticos. A ré, como integrante do primeiro 
escalão do governo municipal, tinha res-
ponsabilidade política juntamente com 
o prefeito pela condução satisfatória da 
administração pública. Mas o insucesso 
político, a incapacidade de aprovar as 
medidas políticas sugeridas no aludido 
relatório está longe de caracterizar crime 
ou improbidade.”.

Concluiu o julgador: “Embora a ré te-
nha sido responsabilizada pelo ressarci-
mento ao erário – e tenha feito acordo 
com a União para pagamento parcela-
do – o dano causado à fazenda públi-
ca em decorrência da não distribuição 
de 3.151 kg de leite em pó e 540 latas 
de óleo de soja aos beneficiários do Pro-
grama de Incentivo ao Combate de Ca-
rências Nutricionais – ICCN resultou da 
precariedade da estrutura administrativa 
da prefeitura de Una. [...] Trata-se, por-
tanto, de responsabilidade política e não 
improbidade administrativa, desonesti-
dade, vontade de lesar o erário. [...] O 
Tribunal de Contas, que não tem função 
jurisdicional, não aprecia o dolo ou a cul-
pa na conduta do agente, imprescindí-
vel para se caracterizar a improbidade, 
mas apenas verifica se o dano ao erário 
decorreu de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico. O próprio MPF reconhe-
ce que a condenação do agente público 
pelo Tribunal de Contas não caracteriza 
automaticamente a improbidade admi-
nistrativa, na medida em que não viu 
improbidade administrativa na conduta 
de Luiz Roberto Souza Oliveira, conde-
nado pelo TCU solidariamente com a re-
querida.”

TRF1 reforma sentença de Eunápolis 
referente à posse das terras do Parque 

Nacional do Descobrimento
Por unanimidade, a 3ª Turma do TRF 

da 1ª Região reformou parcialmente a 
sentença da Subseção Judiciária de Eu-
nápolis, nos autos da ação proposta pelo 
IBAMA e pelo ICMBio contra a União e 
a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
visando à retomada da posse do Parque 
Nacional do Descobrimento, invadido por 
indígenas que extinguiu o processo sem 
resolução do mérito em relação à FUNAI 
e à União por ausência de interesse de 
agir, e julgou procedente o pedido rein-
tegratório em relação aos índios. A Corte 
entendeu que a FUNAI deve permanecer 
na lide.

A FUNAI recorreu ao TRF1 susten-
tando ser parte legítima para figurar na 
demanda, pois o entendimento adotado 
pelo Juízo de primeiro grau de não ha-
ver justo título indígena “não é suficiente 
para afastar a sua presença”. Ponderou 
que a demarcação das áreas indígenas 
constitui mero ato de reconhecimento da 
existência prévia da terra indígena e dos 
direitos originários dos povos que nela 
habita, revestindo-se de natureza mera-
mente declaratória.

Argumentou, ainda, não haver proi-
bição para a permanência dos indígenas 
em área de proteção ambiental, “pois 
tal impedimento recai somente sobre 
particulares”. Com tais razões, pleiteou 

a reforma da sentença que a afastou da 
lide por falta de interesse de agir, ou, al-
ternativamente, que fosse determinada 
a suspensão do processo e de qualquer 
medida de reintegração de posse, até 
que sejam finalizadas as negociações no 
âmbito da Câmara de Conciliação e Arbi-
tragem da Administração Pública Federal 
(CCAF).

As alegações foram parcialmente 
aceitas pela Corte. “Ainda que não se 
caracterize o território como indígena, 
cabe à FUNAI a defesa da comunidade 
silvícola. Seu papel é abrangente, não 
se limitando à tutela dos territórios tradi-
cionalmente ocupados por povos indíge-
nas”, destacou o relator, desembargador 
federal Ney Bello.

O magistrado ressaltou, no entanto, 
que “estando comprovada a existência 
de posse anterior do ICMBio, bem como 
o esbulho praticado pela comunidade in-
dígena, tem o instituto direito à reintegra-
ção de posse, uma vez que não se trata 
de imóvel integrante de área indígena ob-
jeto de regular demarcação”.

Assim, a Turma deu parcial provimen-
to à apelação da FUNAI para mantê-la 
na lide.

Fonte: TRF1

Senado Federal aprova 
nomeação do desembargador 
Reynaldo Fonseca para o STJ

O Plenário do Senado Federal aprovou 
nesta quarta-feira, 22 de abril, a indica-
ção do desembargador federal Reynaldo 
Fonseca para assumir vaga de ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O 
magistrado foi indicado pela presidente 
da República, Dilma Roussef, para ocu-
par o cargo no dia 2 de abril.

O nome do magistrado foi escolhido 
depois de integrar lista tríplice definida 
no dia 11 de março pelo Pleno do STJ. 
Também concorriam à vaga os desem-
bargadores João Batista Pinto da Silvei-
ra e Joel Ilan Paciornik, ambos do TRF 
da 4ª Região. O magistrado vai ocupar 
a vaga decorrente da aposentadoria de 
Arnaldo Esteves Lima, em junho do ano 
passado.

Natural de São Luís/MA, Reynaldo 
Soares da Fonseca ingressou na ma-
gistratura federal em 1993, após ser 
aprovado em concurso público para juiz 
federal substituto da 4ª Vara da Seção 
Judiciária do DF. Em abril de 2009, o 
magistrado tomou posse como desem-
bargador do TRF1 pelo critério de me-
recimento.

Conforme previsto no artigo 104 da 
Constituição Federal, o candidato a mi-
nistro do STJ deve ser brasileiro, ter entre 
35 e 65 anos de idade, de notável sa-
ber jurídico e reputação ilibada. Das 33 
cadeiras do Tribunal, três permanecerão 
vagas após a posse do novo ministro.

Fonte: TRF1


