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Dias (14ª Vara), Maria Rita de Souza 
Alcântara (15ª Vara), Zacarias Vitori-
no de Oliveira Filho (NUCOI), Adherbal 
Genaro Gomes Neto (20ª Vara) e Tayná 
Moraes (ASSERJUF). Amanhã: Ingrid 
Annayna Felix da Silva (Campo Formo-
so) e Valterlita Espírito Santo (NUCOD).
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Edital de Doação de 
Bens de Informática 
A Justiça Federal na Bahia procederá ao 

desfazimento de bens patrimoniais (equi-
pamentos de informática) considerados an-
tieconômicos pela Justiça Federal por meio 
da modalidade “Alienação por Doação”.

 O Edital (03/2017) e as relações com-
pletas de bens estão disponíveis na página 
www.jfba.jus.br (transparência – desfazi-
mento de bens – Salvador – Bens Antieco-
nômicos - lotes 01, 05 e 10/2016 (Bens 
de informática). http://portal.trf1.jus.br/
sjba/transparencia/desfazimento-de-bens/
salvador.htm

Serão atendidos os pedidos de Esta-
dos, Distrito Federal, Municípios, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, 
instituições filantrópicas e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público. Mais 
informações pelo telefone 3617-2607.

A Subseção de Feira de San-
tana acaba de proceder à entre-
ga do primeiro lote de materiais 
permanentes considerados an-
tieconômicos.

Foram doados ao Conjunto 
Penal de Feira de Santana 70 
itens, entre armários, mesas, ca-
deiras, aparelhos de ar condicio-
nado, trituradores de papel etc. 
Em breve, a Subseção disponibi-
lizará o 2º lote com equipamen-
tos eletrônicos e de informática 
obsoletos ou defeituosos.

Juiz federal Eudóxio Cêspedes Paes, o diretor do Núcleo de Apoio à Subseção Mário César Baptista, o servidor Rodrigo Veloso, responsável pelo 
acompanhamento do processo de doação e o Capitão PM Alan Araújo, diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana

Subseção Judiciária de Feira de Santana 
realiza doação de materiais antieconômicos

Subseção é a primeira a promover a iniciativa

Para presidente da AJUFE, Justiça Federal 
é fundamental na recuperação 
de recursos para cofres públicos

O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil Roberto Veloso abriu o 
Fórum Nacional de Execução Fiscal ressal-
tando a importância do trabalho da Justiça 
Federal na recuperação e resgate de recur-
sos para os cofres públicos. 

Veloso pontuou que a Justiça Federal é 
“superavitária”, pois o orçamento de custeio 
das atividades é menor do que o montante 
que o trabalho jurisdicional retorna à socie-
dade, por meio das execuções fiscais. 

“A Justiça Federal tem orçamento de 
R$ 9,9 bilhões anuais e nós conseguimos, 
por meio da execução fiscal, retornar aos 
cofres públicos quase R$ 24 bilhões. Por 
isso, nada mais importante do que estar-
mos hoje aqui discutindo execução fiscal, 
que é o meio, o mecanismo da execução 
da dívida ativa na União."

 O destacado trabalho da Justiça Fede-
ral na esfera criminal também foi lembrado 
pelo presidente da Ajufe. “Não podemos 
esquecer o papel da Lava Jato, que é uma 
investigação que tramita na Justiça Fede-
ral, e hoje já restituiu, resgatou mais de 
R$ 10 bilhões para os cofres públicos, 
recursos que haviam sido desviados por 
meio do pagamento de propina. Também 
tramita na Lava Jato um pedido de res-
gate de R$ 38 bilhões de reais. Então, a 
Justiça Federal tem um papel não só da 

execução fiscal, mas, no âmbito criminal 
a recuperação de ativos.”

O presidente da Ajufe explicou que a 
participação da presidente do STF, ministra 
Carmén Lúcia, foi cancelada, pois a ma-
gistrada teria o início da semana tomado 
por análise dos pedidos de abertura dos 
inquéritos oriundos das delações premia-
das fechadas no âmbito da Operação Lava 
Jato, que o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, enviará ao Supremo

A Reforma da Previdência, perpassa, 
segundo Veloso, os debates relacionados 
à execução fiscal. O presidente da Ajufe 
ressaltou que se as dívidas previdenci-

Judiciário não pode 
anular questão de 
concurso, afirma 

Lewandowski
O Poder Judiciário vai além do contro-

le de legalidade se interpreta questão de 
concurso público, substituindo o papel da 
banca examinadora. Assim entendeu o mi-
nistro Lewandowski ao derrubar decisão 
que anulou questão em prova para auditor 
fiscal da Receita Federal.

A controvérsia envolve cinco candidatos 
que apontavam problemas em duas ques-
tões de um concurso de 2014. A 5ª Vara 
Federal de Porto Alegre acolheu o pedido 
em relação a uma das questões, sobre rea-
juste de benefícios para servidores aposen-
tados, e determinou sua anulação. O TRF4 
manteve o entendimento, por considerar 
“flagrante o erro de correção”. Segundo a 
corte, a resposta do gabarito contraria a 
Emenda Constitucional 41/2003.

A União alegou que o acórdão desres-
peitou tese do STF segundo a qual critérios 
adotados por banca examinadora não po-
dem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Segundo o ministro, “não foi feito pelos 
julgadores o mero juízo de compatibilida-
de do conteúdo das questões do concurso 
com o previsto no edital do certame”, e 
sim “substituição da banca examinadora 
pelo Poder Judiciário, que (...) foi além 
do controle de legalidade, fazendo inter-
pretação da questão e alterando as notas 
atribuídas aos candidatos”.

árias fossem sanadas, a população não 
precisaria sofrer impacto tão grande como 
os das mudanças previstas na PEC 287. 
“Um outro aspecto que justifica a impor-
tância desse evento que é o problema da 
Reforma da Previdência Social. É preciso 
discutir a reforma quando há uma dívidia 
previdenciária de R$ 374 bilhões a serem 
recuperados, representando três vezes o 
déficit da previdência, que nós sabemos 
que nem tão grande. Mesmo que conside-
rássemos os R$ 102 bilhões da aposenta-
doria rural, a arrecadação da dívida daria 
uma folga de três anos de déficit.”

Fonte: AJUFE

Juíza federal Nilza Reis 
é homenageada no Dia da Mulher

A juíza federal da 8ª Vara Nilza Reis 
foi uma das mulheres homenageadas na 
8ª edição do Prêmio Barra Mulher, na 
noite da quarta-feira, 8/3, Dia Internacio-
nal da Mulher.

Promovido pelo Shopping Barra, o 
prêmio, que está na 8ª edição, valoriza 
anualmente o talento de dez mulheres 
baianas que têm importante atuação em 
vários segmentos da sociedade. 

Além da magistrada, que desenvolve 
o trabalho de extensão “Eleitor do Fu-
turo”, foi homenageada a cantora Ivete 
Sangalo entre outras nove personalidades 
da arte, da academia e da sociedade do 
Estado da Bahia.

A cada edição, as vencedoras são es-
colhidas por um júri, que neste ano con-
tou com a ministra dos Direitos Humanos 
e desembargadora Luislinda Valois, a em-
presária e diretora de Ação Social e Cultu-
ral da Santa Casa de Misericórdia, Lise Weckerle, e a diretora artística do Teatro Castro 
Alves, Rose Lima.


