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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Karine Costa Carlos Rhem da Sil-
va, juíza federal da Subseção de Jequié, 
Augusto Acioly Barros (5ª Vara), Elis 
Regina Campos (Bom Jesus da Lapa), 
Tiago Lacerda (Guanambi), Emily Araú-
jo (21ª Vara) e Bianca Nascimento (Ita-
buna). Amanhã: Gilberto Silva (Irecê), 
Gabriel Ribeiro (Vitoria da Conquista), 
Gilson Suzarte (NUBES), Bruna Esteves 
(12ª Vara), Gabriela Santos (13ª Vara) 
e Laís Lacerda (23ª Vara). Parabéns

Missa de um mês 
de falecimento 

de Iolanda Dória
Os familiares da ex-servidora Iolanda 

Dória, falecida há um mês, convidam os 
seus colegas e amigos para a celebração 
da missa de um mês do seu falecimento. 
A cerimônia ocorre amanhã,9 de junho, 
às 8h na Igreja da Vitória.

Telefone para consultas 
sobre movimentações 

processuais 
A Seção Judiciária da Bahia dispõe de 

um ramal exclusivo para que as partes 
obtenham informações sobre movimenta-
ções processuais. Esta informação já cons-
ta na página da JFBA em “Endereços e 
telefones”>”Dados Gerais”.

O número 3617-9288 está disponível 
para atendimento das 9h às 13h e das 14 
às 18 sendo bastante útil para os interessa-
dos que não têm acesso à internet.

Você tem milhas?
O funcionário terceirizado Edésio San-

tos, campeão amador de maratonas, parti-
cipará de uma corrida em Porto Alegre no 
próximo domingo, 12/6.

Edésio conseguiu a doação do trecho da 
viagem Salvador-Porto Alegre, mas ainda 
não tem garantida a sua volta. Ele pede a 
quem puder que colabore doando o trecho 
Porto Alegre-Salvador.

Lembramos que Edésio não recebe 
qualquer patrocínio e conta com doações 
para participar de eventos esportivos fora 
da Bahia.

Servidor transferido a 
pedido não tem direito 

a ajuda de custo
Servidor removido a pedido por con-

curso não tem direito a ajuda de custo, 
porque a mudança tem interesse próprio. 
Com esse entendimento, a Justiça Federal 
negou pedido de servidor da Polícia Fede-
ral que alegou ter a administração pública 
interesse na sua remoção para preencher 
cargo vago e que, conforme determina a 
Lei 8.112/90, teria direito às verbas de 
caráter indenizatório. 

A AGU argumentou que a MP 632/13, 
que acrescentou o § 3º ao art. 53 da Lei 
8.112/90, esclareceu divergência, deixan-
do claro que ajuda de custo não deve ser 
concedida nas remoções a pedido.

A 2ª Vara Federal de Varginha acatou a 
tese de que a oferta de vagas através de con-
curso de remoção tem por objetivo atender 
aos interesses particulares dos servidores 
quanto à escolha de sua lotação. 

Posição diferente teve a TNU dos JEFs 
ao analisar pedido de um membro do Mi-
nistério Público Federal. Para a TNU, a 
ajuda de custo é válida para procurador da 
República que pede transferência. 

TRF1 busca realizar 
concurso no segundo 

semestre de 2017
O TRF1 vem pleiteando no CJF libera-

ção de recursos para a realização de con-
curso público para provimento de cargos 
nos quadros de pessoal. Contudo, consi-
derando as restrições da LDO, em caso de 
êxito, a expectativa é que somente a partir 
do 2° semestre de 2017 esteja liberada a 
realização do concurso.

Em face dessa circunstância, o Tribu-
nal, por ocasião do surgimento de cargos 
vagos, vem solicitando a outros órgãos do 
Poder Judiciário da União com concursos 
públicos vigentes, a cessão de candidatos 
para nomeação na Primeira Região.

Juiz federal Paulo Pimenta passa 
a ocupar no TRE-BA vaga destinada 
aos magistrados da Justiça Federal
Tomou posse como novo membro do 

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia o juiz 
federal da 18ª Vara Paulo Roberto Lyrio 
Pimenta. A solenidade, realizada na tarde 
desta segunda-feira, 6/6, na sede da Justi-
ça Eleitoral baiana, contou com a presen-
ça de familiares, amigos, autoridades pú-
blicas dos poderes municipal e estadual, 
além de magistrados de outros órgãos, a 
exemplo da Justiça Federal, órgão de ori-
gem do novo integrante.

Empossado pelo desembargador Má-
rio Hirs, presidente do TRE-BA, o novo 
membro passa a ocupar na Corte a vaga 
destinada aos juízes oriundos da Justiça 
Federal. Além de receber as boas vindas 
dos pares do colegiado, o juiz foi saudado 
pelo advogado que milita no órgão, Silvio 
Pires Junior, que avaliou Pimenta como um 
homem de postura reservada e que está no 
cume dos intelectuais baianos. Silvio Pires 
também destacou o comprometimento e a 
coragem do juiz, frisando que o magistrado 
que atua no campo eleitoral não pode ser 
tímido nem ousado, a ponto de invadir o 
espaço da política.

Para o representante do Ministério Pú-
blico Eleitoral, Ruy Nestor Mello, o novo 
colega de Casa irá encarar inúmeros desa-
fios, entre eles, acompanhar a eleição em 
um estado que é o quarto maior colégio 
eleitoral do Brasil, com mais de 10 mi-
lhões de eleitores. O procurador lembrou, 
ainda, que o novo integrante terá que apre-
ciar os inúmeros processos dos municípios 
que chegam à segunda instância, consi-
derando as mudanças na legislação, que 
a partir desse pleito impede, entre outras 
coisas, o financiamento de campanhas por 
empresas e traz novas regras para a propa-
ganda eleitoral.

O vice-presidente do TRE-BA, desem-
bargador José Rotondano, também reforçou 
que “o homem mede-se com as grandes 
questões que o desafia”, pontuando que 
a partir dessa segunda-feira está lançado 
mais um desafio, que não será tão difícil, 
diante de outros feitos capitaneados pelo 
juiz federal Paulo Pimenta. Rotondano, seu 
amigo há mais de 20 anos,  desejou ainda 
que o empossado tenha a mente iluminada 

para levar os trabalhos pelos dois anos que 
estará no TRE baiano.

Diante das homenagens e da calorosa 
receptividade, o juiz federal afirmou que 
essa posse marca o recomeço da caminha-
da no âmbito eleitoral. Isso porque ele já 
havia atuado na Justiça Eleitoral. Paulo Pi-
menta também declarou que “vivemos em 
uma era delicada e de incertezas, por isso, 
faz-se necessário agir com esforço e dedi-
cação, priorizando sempre o bom senso, 
sem intensas apegações frias aos textos”.  

Fonte: TRE-BA

TRF1 mantém sentença da 7ª Vara 
que negou a oficiais da Aeronáutica 

promoção à patente de capitão

Por unanimidade, a 2ª Turma do Tribu-
nal Regional da Primeira Região manteve 
sentença da 7ª Vara que negou pedido 
dos autores que pleteavam a correção das 
datas das suas promoções, bem como a 
inclusão de seus nomes no Quadro de Ofi-
ciais especialistas da Aeronáutica no pos-
to de Capitão devido a prescrição do fundo 
de direito.

Em suas alegações recursais, os apelan-
tes afirmaram que, preenchidos todos os 
requisitos para a promoção, torna-se vincu-
lada a sua efetivação, constituindo, assim, 
direito adquirido, garantido pelos princípios 
da igualdade e da isonomia, como também 
ao respeito à hierarquia constante do Esta-
tuto dos Militares.

Eles sustentaram que se tivessem sido 
promovidos no intervalo correto, de dois 

anos, teriam atingido a gradu-
ação de suboficial em menor 
tempo, o que lhes proporcio-
naria galgar o oficialato, “pois 
foram promovidos às gradu-
ações subsequentes, porém, 
num interstício muito maior, 
sendo ultrapassados na carrei-
ra por outros militares menos 
antigos, causando quebra de 
hierarquia”.

Ao analisar o caso, o Cole-
giado reconheceu a prescrição 
do pedido. “Forçoso reconhe-
cer que a pretensão revisional 
encontra-se atingida pela pres-
crição, posto que a documenta-

ção oficial pessoal de todos os postulantes 
indica que suas promoções à graduação 
de 1º Sargento ou Suboficial se deram em 
data anterior ao quinquênio que antece-
deu o ajuizamento da presente demanda”, 
esclareceu o relator, juiz federal convocado 
Cleberson Rocha, em seu voto.

O magistrado ressaltou que mesmo 
que não tivesse ocorrido a prescrição os 
recorrentes também não teriam razão em 
suas argumentações. Isso porque, de acor-
do com a legislação de regência, foi fixa-
do apenas um interstício mínimo de dois 
anos de permanência obrigatória em cada 
graduação e não um direito à promoção 
de dois em dois anos, como pretendem os 
apelantes. 

Fonte: TRF1

Réus do "Mensalão" são condenados 
pela Justiça Federal por improbidade

Em ação civil pública por ato de impro-
bidade, ajuizada pelo MPF, a 20ª Vara Fe-
deral do Distrito Federal condenou Marcos 
Valério, o ex-deputado federal João Paulo 
Cunha e Márcio Araújo.

Os réus perderão bens ou valores acres-
cidos ilicitamente aos seus patrimônios e 
terão que ressarcir integralmente os danos. 
Perda da função pública aos agentes públi-
cos, suspensão dos direitos políticos pelo 
prazo de 10 anos e proibição de contratar 
com o Poder Público são algumas das pe-
nas que serão igualmente aplicadas.

Marcos Valério e a empresa SMP&B 
Comunicação LTDA terão de ressarcir R$ 
536.444,44. Já o ex-deputado federal 
João Paulo Cunha e Márcio Marques de 
Araújo ressarcirão os prejuízos causados 
em decorrência de pagamentos indevidos, 
no valor de quase R$ 11 milhões a serem 
atualizados e corrigidos. Os fatos repre-
sentam desdobramento do que se apurou 
em decorrência do chamado "escândalo do 
Mensalão".

Fonte: SJDF


