
Edição n. 4.278. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 20/04/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Raimundo Santana Oliveira Junior 
(Bom Jesus da Lapa), Andrea Braga di 
Tullio Gomes (10ª Vara), Soloney Lopes 
Valois (SECAD), Brenno Marrone Vieira 
Dias de Sá (Juazeiro), Demétrius de Si-
queira Macedo (NUTEC), Jeneffer Lacer-
da Amaral (Vitória da Conquista), Jandir 
Suzart de Oliveira (CS Gestão & Serviço) 
e Arileide Barreto Santos (CEF).
Amanhã: Denilson Matos de Araújo (12ª 
Vara), Nara Lúcia Rodrigues Borges Ro-
cha (Feira de Santana), Allan Klenisson 
de Carvalho Oliveira (Juazeiro) e Felipe 
Carvalho Suzart (Feira de Santana).
Quarta-feira: Claudio Araujo de Souza 
(NUCJU), Ducival Miranda Cordeiro 
(2ª Vara), Joaquim Pinheiro de Sousa 
Filho (Barreiras), Fernanda Barberino 
Pereira (Alagoinhas), Juliana do Nas-
cimento Zanella (Teixeira de Freitas), 
Wellington dos Santos Cerqueira Jú-
nior (13ª Vara), Jussara de Jesus Pra-
do (Fundação José Silveira) e Marcelo 
Gomes de Souza (Contrate).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Supervisão, redação, revisão, 
fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Dia-
gramação e Impressão: Gésner Braga - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tira-
gem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminha-
da para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Em abril de 2005, o Justiça Federal 
Hoje publicou a seguinte notícia:

22/04/2005 – Presidente do TRF – 
1ª Região é homenageado e apresenta 
projetos de modernização para a Justi-
ça Federal na Bahia

O Juizado Especial Federal Virtual na 
Bahia foi instalado, na última quarta-fei-
ra, pelo presidente do TRF da 1ª Região, 
Desembargador Federal Aloísio Palmeira 
Lima, em solenidade realizada no Audi-
tório Ministro Dias Trindade. Também 
foi apresentado o Sistema Integrado de 
Divulgação Institucional e Jornalística, 
que transmite julgamentos pela internet, 
simultaneamente e ao vivo (...).

O JEF Virtual permite o encaminha-
mento de petições, citações, intimações, 
ofícios e outros documentos via e-mail, 
bem como a marcação de audiências e 
perícias pela internet. (...) Para o Presi-
dente do TRF – 1ª Região, a virtualiza-
ção representa avanço considerável. “A 
movimentação virtual elimina o papel, 
reduz as rotinas burocráticas e permite 
o acompanhamento dos processos sem 
que o advogado ou interessado tenha 
que se deslocar para Brasília”, destacou.

O Desembargador Federal Ítalo Men-
des, Coordenador dos JEFs da 1ª Região, 
apontou a aceleração das rotinas proces-
suais como ganho promovido pelo JEF 
Virtual, um trabalho que representa, aci-
ma de tudo, a construção de cidadania. 
Já a Coordenadora dos JEFs na Bahia, 
Juíza Federal Vera Velloso, destacou a 
instalação dos Juizados Especiais Fede-
rais na Bahia, qualificando-a como um 
desafio na quebra de paradigmas. 

Completando um ano à frente do 
maior Tribunal Regional do País, o Presi-
dente Aloísio Palmeira foi homenageado 
pela Seção Judiciário da Bahia, tendo 
sido a primeira autoridade a quem foi 
outorgada a comenda Ministro Aliomar 
de Andrade Baleeiro, instituída pela Di-
reção do Foro. Para a Diretora do Foro 
desta Seccional, Juíza Federal Mônica 
Aguiar, a inesgotável capacidade admi-
nistrativa do homenageado, por todos 
reconhecida, é exemplo a ser seguido.

A Ministra Eliana Calmon, do STJ, ao 
destacar a dedicação do homenageado 
ao Poder Judiciário, afirmou: “reconheço 
no Magistrado de meia idade a mesma 
personalidade de anos atrás e hoje tenho 
a certeza de que não haverá daqui para 
a frente mudanças na sua conduta”.

Em seu discurso, o Juiz Federal da 
13ª Vara, Dr. Carlos D’Ávila Teixeira, 
destacou: “aquele menino de Pindo-
baçu, rompendo barreiras ao transpor 
os umbrais que o fizeram servir a Sua 
Majestade a Justiça de maneira inesti-
mável, após quase 30 anos devotados 
à magistratura nacional, merece todas 
as homenagens de seus conterrâneos”.

JFHHÁ DEZ ANOS

A 6ª Turma do TRF da 
1ª Região confirmou sen-
tença de primeiro grau que 
condenou a Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
(ECT) a indenizar um cliente 
em R$ 45.970,00, a título 
de danos materiais, lucros 
cessantes e danos morais e 
estéticos. O indenizado ma-
chucou gravemente a mão 
em uma porta de vidro ao 
escorregar enquanto tentava 
entrar em uma das agências 
dos Correios situada no es-
tado do Acre.

O acidente motivou o cliente a entrar 
com ação na Justiça Federal contra a ECT 
requerendo indenização. Em primeira ins-
tância, o pedido foi julgado parcialmente 
procedente. “A ausência de fitas antides-
lizantes no piso de acesso à agência dos 
Correios em que ocorreu o sinistro com o 
autor e o fato de a porta em que se chocou 
não conter vidro que oferecia segurança 
configuram o nexo de causalidade entre a 
conduta omissiva da ECT em oferecer local 
adequado para receber seus clientes”, diz 
a sentença.

Inconformada, a ECT recorreu ao TRF1 
sustentando, dentre outros argumentos, a 
inexistência de nexo de causalidade en-
tre os fatos, vez que o evento danoso teve 
como causa eficiente o comportamento 
culposo da vítima. Alegou a instituição não 
haver nos autos provas de que a falta de 
fitas antideslizantes ou de vidros mais re-
sistentes tenham sido a causa do acidente 
sofrido pelo autor.

Defendeu que o local onde o acidente 
ocorreu é formado por dois degraus em 
aclive, “o que já se constitui em disposi-

Correios deve indenizar cliente que 
se feriu gravemente ao escorregar

na entrada de uma agência

Rodrigo Sarmento

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Irecê, Gilberto Pimentel de Mendonça Go-
mes Júnior, julgou improcedente uma Ação 
Civil Pública de Improbidade Administrati-
va movida pelo Ministério Público Federal 
(MPF) contra o ex-prefeito de Presidente 
Dutra, Agnelo Almeida Barreto Neto.

Na ação, o MPF alega que o réu, en-
quanto prefeito do município, não prestou 
contas no período legal das verbas repas-
sadas pelo Governo Federal decorrentes do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), no exercício de 2008. A acusação 
foi reforçada pela parte autora com base 
no art. 11 da Lei n. 8.429/92, que afir-
ma: “Constitui ato de improbidade admi-
nistrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de hones-
tidade, imparcialidade, legalidade e leal-
dade às instituições, e notadamente: [...] 
VI - deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo.”

Após intimação, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) de-
clarou não constar em seus dados qualquer 
pendência referente à prestação de contas 

Justiça Federal em Irecê julga improcedente 
ação movida pelo MPF  contra ex-prefeito

do município de Presidente Dutra
dos recursos repassados ao município de 
Presidente Dutra no exercício de 2008. 
Mais tarde, o órgão ainda comprovou tal 
informação apresentando uma cópia inte-
gral da prestação de contas referente ao 
recurso financeiro repassado ao município 
em questão, para atender ao PNAE.

Em sua defesa, o réu também constatou 
tais informações com anexos de documen-
tos comprobatórios referente a prestações 
de contas juntamente com uma certidão 
negativa de contas julgadas irregulares, 
emitida pelo Tribunal de Contas da União. 
O MPF, por sua vez, considerou que a do-
cumentação encartada comprova que o 
envio da prestação de contas referente ao 
exercício de 2008 foi intempestivo.

Apesar da intempestividade, o caso do 
réu não foi caracterizado como improbida-

de administrativa. Diz o julgador: “A des-
peito da intempestividade da prestação de 
contas pelo então gestor municipal, não 
verifico, à vista dos elementos probantes 
produzidos no curso da instrução proces-
sual, a possibilidade de se poder concluir 
pela existência de fato ensejador de im-
probidade administrativa.”

Em seguida, complementa: “A ação de 
improbidade administrativa exige prova 
certa, determinada e concreta dos atos 
ilícitos, para ensejar uma condenação. O 
que se revela dos autos em análise [...] 
é que, a prestação de contas, apesar de 
extemporânea, foi aprovada pelo FNDE. 
Traçadas essas linhas, e considerando que 
o único fundamento da lide é a omissão na 
prestação de contas, não há embasamento 
fático ou jurídico que dê consistência ao 
deferimento do pleito.”

ção ambiental capaz tecni-
camente de reduzir os riscos 
de acidentes e até os possí-
veis impactos, caso ocorram, 
considerando que reduz a 
velocidade do corpo que se 
projeta para frente”. Por fim, 
ponderou que o vidro aloca-
do na porta somente tem po-
tencial para gerar dano “se 
vier a ser experimentado por 
ato doloso ou culposo, vi-
sualizado quando alguém o 
utiliza para causar danos a 
terceiros”.

O Colegiado rejeitou as alegações apre-
sentadas pela empresa. “A postura da ECT 
de manter agência com entrada que pos-
sui escada com piso escorregadio em con-
tato com água e porta de vidro simples, 
quando poderia ter sido diligente e ins-
talado fitas antideslizantes na cerâmica 
e substituído as portas de vidros simples 
por temperados ou outros especiais, confi-
gura culpa a ensejar sua responsabilidade 
por dano causado a terceiro que, ao tentar 
ingressar no estabelecimento, escorregou 
e feriu gravemente a mão ao bater nela”, 
esclareceu o relator, desembargador federal 
Jirair Aram Meguerian.

O magistrado ainda destacou que a 
eventual culpa concorrente da vítima deve 
estar devidamente comprovada nos autos, 
“ônus do qual não se desincumbiu a ECT 
na medida em que se limita a trazer ale-
gações acerca da possibilidade de o autor 
ter escorregado na escada que dá acesso à 
porta de vidro da entrada da agência após 
início de chuva e necessidade de buscar 
abrigo o mais rápido possível”.

A decisão foi unânime.
Fonte: TRF - 1ª Região, em 14/04/15


