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Aniversariantes
Hoje: Elizabete Oliveira de Al-

meida (NUASG), Luciana Figueiredo 
Amaral Ribeiro (Campo Formoso), Ro-
berto Pereira Santos (Paulo Afonso), 
Roberval Barreto dos Santos Filho 
(Campo Formoso), Luiz Flávio Dias da 
Cunha(Barreiras). Amanhã: Adriano 
Mascarenhas Filho (Teixeira de Frei-
tas), Camila Sardagna (Vitória da 
Conquista), Liliana Kelsch Sarmento 
(24ª Vara), Roberto dos Santos Souza 
(NUCJU) e José Veríssimo Neto (Vitó-
ria da Conquista). Parabéns!
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Cotas para negros em concursos 
para juiz são adotadas 
em quase todo o Brasil

A reserva de 20% das vagas para can-
didatos negros nos concursos públicos para 
juízes já é realidade em quase todo o Bra-
sil. As cotas foram estabelecidas em 2015 
pela Resolução CNJ n. 203 com o objetivo 
de reduzir a desigualdade de oportunida-
des para a população afrodescendente na 
Justiça brasileira. De lá para cá, houve, 
pelo menos, seis concursos organizados 
pelos Tribunais de Justiça dos Estados da 
Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande 
do Sul, Paraná e no Distrito Federal – que 
incluíram a cota determinada pelo CNJ.

Para o conselheiro Carlos Eduardo Dias, 
presidente da Comissão Permanente de Efi-
ciência Operacional e Gestão de Pessoas, 
a resolução é um marco fundamental para 
ampliar a oportunidade de acesso das pes-
soas negras à magistratura. “Há um desní-
vel muito grande social e econômico, de 
modo que é muito mais difícil ao negro o 
acesso ao sistema de ensino”, diz.

Na Justiça Federal, o estabelecimen-
to de cotas nos concursos é maciço. Dos 
cinco, três já realizaram concursos com a 
inclusão das cotas: os da TRF 2ª, 3ª e 4ª 

Regiões. Na Justiça Estadual, 11 tribunais 
ainda não adotaram a cota apenas porque 
o último concurso foi anterior à norma do 
CNJ. Os TJs de São Paulo, Minas Gerais, 
Santa Catarina e Goiás adotarão o sistema 
no próximo concurso para magistratura.

Apesar de 51% da população (97 mi-
lhões de pessoas) se definirem como pardos 
ou negros, em todos os ramos do  Judiciá-
rio, eles são apenas 15%, de acordo com 
o Censo do Judiciário, realizado pelo CNJ 
com magistrados, em 2013. A resolução 
estabelece que, em cinco anos, será pro-
movida a segunda edição do censo, quan-
do poderão ser revistos o percentual de 
vagas reservadas e o prazo de vigência da 
norma. “É um ajuste histórico para que a 
magistratura fique mais próxima da radio-
grafia da nossa sociedade. O nosso débito 
ainda é muito grande, a participação de 
pessoas negras dentro do Judiciário ainda 
é mínima”, diz o conselheiro Carlos Eduar-
do. Para ele, todas as medidas afirmativas 
de inclusão visam corrigir distorções para 
que, no futuro, não se precise mais delas, 
criando uma nova cultura e consciência.

Majorada indenização 
de transporte de 
oficiais de justiça 

O CJF aprovou a majoração da atual in-
denização de transporte paga aos oficiais 
de justiça em 10%, o que corresponde a 
R$ 1.479,47. A decisão altera o art.58, 
parágrafo único, da Resolução CJF n.4, de 
14 de março de 2008, que trata do tema.

A presidente do CJF, ministra Laurita 
Vaz, ressalvou que “a alteração propos-
ta surtirá efeito a partir do exercício de 
2017, sem prejuízo de que, ainda no ano 
de 2016, havendo disponibilidade orça-
mentária, seja operado o reajuste em rela-
ção a uma ou mais competências”.

O processo, apresentado em sessões 
anteriores do CJF, foi indeferido na época 
por indisponibilidade orçamentária mas 
agora foi encaminhado às secretarias de 
Planejamento, Orçamento e Finanças e de 
Gestão de Pessoas do Conselho.

 Desta forma, o CJF elaborou minuta de 
resolução para alterar o art. 2º da Reso-
lução n. CJF-RES-2016/00423, a fim de 
que a norma entre em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir 
de setembro de 2016.

Periódicos da Biblioteca
Os periódicos abaixo se encontram 

disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista de Interesse Público n. 100 
- Sumário: • Dimen-
são de responsabili-
dade civil de reparar 
áreas contaminadas 
– Paulo Affonso Leme 
Machado; • Razões (e 
práticas) do Estado: 
os mal-estares entre 
a liberdade e a segu-
rança jurídica – Luis 
Manuel Fonseca Pires; 
•  Empresas estatais 
e o regime disciplinar dos empregados 
– Carlos Ari Sundfeld, André Rosilho; • 
Direito, educação, consciência e fé: ensi-
no e religião nas constituições e nas prá-
ticas constitucionais e jurisprudenciais 
brasileiras – Arnaldo Sampaio de Moraes 
Godoy; •  Poder Executivo e sociedade 
civil na formulação de políticas públicas: 
estudo de caso do Conselho Nacional 
de Previdência Social – Sérgio Antônio 
Ferreira Victor; • A americanização do 
direito constitucional no Brasil em pers-
pectiva histórica – Cássio Casagrande; 
•  Atuação pró-ativa do Poder Judiciá-
rio – Celso Antonio Bandeira de Mello; 
• Perspectivas da normativa antielusiva 
do grupo de empresa na Itália – Fabio 
Saponaro; • Tributação, controle social e 
a Lei n. 12.741/2012 – Denise Lucena 
Cavalcante; • Reflexões sobre saúde e 
município: análise sobre a saúde como 
bem comum ou bem da comunidade – 
Sandra Regina Martini; • A contribuição 
dos órgãos de controle externo para a 
Agenda 2030 – Carlos Eduardo Lustosa 
da Costa; • Direito da regulação e defe-
rência: o poder da Suprema Corte dos 
Estados Unidos sobre o futuro de polí-
ticas voltadas à redução das emissões 
de gases tóxicos – Juarez Freitas, Bruno 
Martins da Costa-Silva; • Regulação es-
tatal e novas tecnologias – Sérgio Guerra

Orientação sobre os 
informes de rendimentos

Servidores e magistrados têm os seus 
informes de rendimentos ano-base 2016 
para a declaração anual do Imposto de 
Renda 2017 disponíveis no site da Seção 
Judiciária da Bahia. 

Para imprimi-los o servidor/magistrado 
deverá acessar o site e seguir os seguintes 
passos:

1. Clicar em Servidor

2. Clicar em Serviços

3. Clicar em Imposto de renda (DIRF)

4. Será aberta caixa de seleção, nela o 
servidor/magistrado deverá entrar com a 
identificação (nome de usuário e senha - 
mesma do Oracle) e selecionar o banco de 
dados da Bahia.

Esses passos levam a um quadro com 
todas as informações de rendimentos dos 
últimos anos. O servidor deverá clicar em 
DIPAG 2016 e PROSOCIAL 2016 para 
imprimi-los.

 Participe da Primeira 
Região em Revista

Magistrados que desejarem publicar ar-
tigos na Primeira Região em Revista podem 
enviar e-mail para primeiraregiaoemrevis-
ta@trf1.jus.br. Servidores também podem 
colaborar com a publicação, escrevendo tex-
tos opinativos sobre temas de seu interesse. 

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção de 
Itabuna, Pedro Calmon Hollyday, em ação 
civil pública movida pelo MPF, condenou o 
ex-prefeito de Arataca, Agenor Birschner e 
os Secretários de Educação e de Saúde por 
fraudes em licitação em pagamentos com 
verbas do Ministério da Saúde. 

O ex-prefeito foi condenado a multa de 
R$ 20 mil, proibição de contratar com o 
poder público por três anos e perda das 
funções públicas e suspensão dos direitos 
políticos por cinco anos. Os ex-secretários 
foram condenados às mesmas penas, mas 
com multa de R$10 mil para cada um.

Auditoria da CGU comprovou 14 li-
citações irregulares tendo o magistrado 
considerado que as condutas afrontam a 
legislação, dificultam ou impossibilitam o 
controle da aplicação dos recursos públicos 
e a aferição de sua destinação.

O então prefeito movimentou conta 
bancária em que houve compensação de 
33 cheques, que totalizam R$ 44.855,06  
sem comprovação da finalidade dos gastos. 

Segundo a sentença, “os requeridos de 
forma dolosa menosprezaram os princípios 
da Administração Pública, mormente o da 
legalidade e moralidade, pelo que devem, 
em consequência, ser responsabilizados 
pela prática de tais condutas, a serem 
aquilatadas na medida da gravidade do 
ato comissivo ímprobo”.

Justiça Federal em Itabuna condena 
ex-prefeitos de Arataca e Santa Luzia

Já a juíza federal da 1ª Vara da Subse-
ção de Itabuna, Maízia Seal Pamponet, em 
ação civil pública movida pelo MPF contra 
Ismar Jacobina de Santana, ex-prefeito de 
Santa Luzia, suspendeu seus direitos polí-
ticos por quatro anos e decretou multa de 
quatro vezes a remuneração como prefeito.

O ex-gestor deixou de prestar contas de 
R$ 92.430,36 referente a verba repassa-
da pelo FNDE para o desenvolvimento de 
ações de qualidade do ensino e atendimen-
to aos alunos do ensino fundamental.

Segundo a sentença, “a ausência na 
prestação de contas pelo gestor público ao 
órgão competente, é suficiente para carac-
terizar o ato ímprobo consistente na viola-
ção de princípios da administração pública, 
não se exigindo quaisquer dos resultados 
próprios das condutas descritas nos arts. 9° 
e 10º da Lei n. 8.429/92, a saber, enrique-
cimento ilícito ou dano ao erário”.

Entretanto, para a julgadora, apesar de 
o réu não ter cumprido a obrigação que lhe 
competia, em relação ao pedido de ressar-
cimento ao FNDE, não é possível concluir 
pela existência do efetivo dano ao erário, 
não havendo comprovação ou indicativo 
de que tenha ocorrido prejuízo material ou 
desvio de verbas, deixando o autor, a quem 
competia instruir o feito, de trazer elemen-
tos de prova pertinentes às suas alegações, 
restando ao Juízo a impossibilidade de ex-
trair dos autos o efetivo dano.


