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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Edionei Feitosa (8ª Vara), Darlan 
Andrade (Alagoinhas), Luciana de Frei-
tas (Turma Recursal), Fábio Muniz (VI-
PAC), Kizz Barretto (Feira de Santana), 
Maria Luiza Cordeiro (11ª Vara) e Lelio 
Furtado (Ilhéus). Amanhã: Carla Karine 
Silva (20ª Vara), Bemvenuto Cabral Jú-
nior (Bom Jesus da Lapa), Karoline Oli-
veira (Eunápolis) e Márcia Marques da 
Silva (22ª Vara). Parabéns!!!

Há exatamente dez anos, no dia 6 de 
maio de 2005, foi criada a 23ª Vara e o 
JFH publicou a notícia abaixo:

23ª VARA FEDERAL É INSTALADA

A Seção Judiciária da Bahia ganhou 
mais uma Vara Federal, com a instala-
ção da 23ª Vara no dia 6 de maio, em 
solenidade no Auditório Ministro Dias 
Trindade. A nova vara destina-se a julgar 
causas dos Juizados Especiais Federais. 

A instalação foi procedida pelo presi-
dente do TRF1, desembargador federal 
Aloísio Palmeira, pelo coordenador dos 
JEFs na 1ª Região, desembargador fede-
ral I’talo Mendes, pela diretora do Foro, 
juíza federal Mônica Aguiar, pela coorde-
nadora dos JEFs na Bahia, juíza federal 
Vera Velloso, e pelo juiz federal substitu-
to Régis de Souza Araújo, que responde-
rá temporariamente pela nova Vara.

Com a 23ª Vara e a conversão da 5ª 
Vara Cível, Salvador passa a contar com 
cinco JEFs, o que propicia melhor aten-
dimento ao cidadão, em razão da redis-
tribuição dos 140 mil processos em tra-
mitação e o conseqüente desafogamento 
das varas especializadas existentes.

Na solenidade, foram assinados con-
vênios entre o TRF1 e as prefeituras 
de Barreiras, Campo Formoso, Feira de 
Santana e Jequié, para cessão dos imó-
veis onde funcionarão as novas varas fe-
derais que serão instaladas até o final do 
ano. Também foi assinado o contrato de 
cessão de terreno doado pelo Governo 
do Estado para a construção da sede da 
Justiça Federal em Vitória da Conquista.

Uma homenagem especial às mães 
foi apresentada pela juíza federal da 
6ª Vara, Rosana Noya, que ofertou um 
buquê de rosas para a servidora Graça 
Lessa, do NUCRE, mãe de nove filhos. 
Todas as mulheres  presentes ao auditó-
rio também receberam uma rosa.

Estiveram no evento muitas autori-
dades dos três poderes, entre elas o se-
nador Antônio Carlos Magalhães, o de-
sembargador Federal Antônio Ezequiel 
da Silva, o secretário do Governo Ruy 
Tourinho, os deputados federais Coreola-
no Sales e Fernando de Fabinho, o presi-
dente da Turma Recursal dos JEFs nesta 
Seccional, Wilson Alves de Souza, e os 
prefeitos de Barreiras, Campo Formoso, 
Feira de Santana e Jequié.

JFHHÁ DEZ ANOS

11ª Vara julga improcedente ação 
civil pública contra ex-gerente da Caixa

O juiz federal substituto da 11ª Vara 
Rodrigo Britto Lima julgou improcedente 
ação civil pública movida pelo MPF contra  
ex-gerente de relacionamento da agência 
da Caixa Econômica Federal de Camaçari. 

Segundo a acusação, o réu enquanto 
gerente da CEF, teria incorporado ao seu 
patrimônio valores da empresa pública, 
dos quais tinha posse em razão do cargo.

O réu teria ainda, segundo o MPF, efe-
tuado, em proveito próprio, 19 transações 
mediante a “conta acerto”, disponibilizan-
do em sua própria conta mais de R$ 10 
mil. A conta acerto tinha a função de per-
mitir a movimentação de recursos em situ-
ações de emergência ou atípicas teria sido 
utilizada indevidamente pelo autor, e que 
os valores não foram recompostos.

O réu alegou inexistência de violação 
aos princípios e deveres enumerados no 
art. 11 da Lei 8.429/92 e absoluta ausên-
cia de dolo e de dano direto ao erário e de 
pretensão de enriquecimento ilícito tendo 
em vista que todos os valores foram devi-
damente recompostos.

Em audiência, foram ouvidos o réu e 
três testemunhas e ficou comprovado que 
houve o pagamento de todos os valores 
das 19 operações financeiras tidas como 
irregulares, com o retorno do principal, dos 
juros e das taxas respectivas. 

O juiz federal pontua que o uso particu-
lar e indevido da conta acerto na simulação 
de crédito de cheque especial em conta do 
gerente é conduta censurável, importando 
em falta apta a ensejar a demissão do réu, 
como de fato ocorreu. 

A testemunha de acusação confirmou 
que houve o pagamento integral dos va-
lores, na maior parte das vezes com pou-
cos dias de diferença entre o uso indevido 
da conta acerto o pagamento pelo réu. 
Desde antes da propositura da ação de 
improbidade administrativa houvera a re-
composição dos valores, ao contrário da 
narrativa da inicial. 

“Os valores utilizados indevidamente 
da conta acerto eram debitados em seu 
cheque especial, pelo que em momento 
algum ocorreu a perda patrimonial, mal-

baratamento ou dilapidação de haveres da 
CEF”, continua o magistrado.

Para o julgador, o desvio, aproveitan-
do-se das facilidades do cargo, e a apro-
priação, não se deram em nome de crédito 
próprio, mas de débito próprio. Desvio e 
apropriação traduzem noção de subtra-
ção, de inversão da posse com ânimo de 
dono, da retirada da esfera de fiscalização 
da vítima e o rompimento do nexo de pro-
priedade do bem.

Para ele, o caso se assemelha ao furto 
de uso, pois nunca os valores foram tidos 
como próprios pelo réu. A devolução em 
poucos dias do principal somado a juros de 
cheque especial e taxas bancárias significa 
que houve desvio de uso e apropriação de 
uso, mas nenhum dos dois se subsumem 
à tipificação do art. 10, que exige a lesão 
ao erário. 

Finalizou, ao julgar improcedente a ação 
que no que tange ao dano ao erário, a juris-
prudência atual sequer valida o recebimen-
to da inicial de Improbidade Administrativa 
quando aquele dano não é demonstrado.

Pelas estradas da América do Sul com 
o servidor Euvaldo Pinho (7ª parte)
CHILE

O governo do Chile, visando à ne-
cessidade de unir as cidades e vilas 
isoladas do sul da Patagônia para 
promover segurança e desenvolvi-
mento naquela região tão inóspita e 
cheia de adversidades, criou a “Ruta 
7”, também chamada de “Carretera 
Austral”, considerada uma das cinco 
mais belas e surpreendentes estra-
das do mundo. A execução envolveu, 
e ainda envolve, um grande esforço 
pelas dificuldades geográficas do 
terreno montanhoso, zonas úmidas, 
florestas nativas, rios caudalosos, 
vulcões ativos, lagos, geleiras, mau tempo, 
fontes termais, além de fiordes com baleias, 
golfinhos, pinguins, orcas, leões-marinhos e 
muitos outros animais a serem preservados. 
Por todos esses motivos escolhemos esta 
ruta para percorrermos durante o inverno e, 
também, por ser mais emocionante e radi-
cal, fazendo do seu nome a nossa logomarca 
para honrar e abrilhantar a nossa expedição.  

- De Puerto Montt, cidade de grande re-
levância e ponto de partida para a Carretera, 
onde devem ser comprados os tickets para a 

travessia de balsa nos dois primeiros trechos 
no mar Chileno (Oceano Pacifico), saímos 
às três horas da madrugada, com muito 
cuidado, debaixo de chuva, neblina e neve, 
até alcançarmos a primeira balsa. Durante a 
travessia, fomos iluminados por sequências 
de arco-íris em paisagens dantescas. Não 
consegui dar um cochilo sequer! 

- Chaiten, cidade onde o vulcão de mes-
mo nome, em 2008, quase dizimou os sete 
mil habitantes que fugiram pelo mar. Hoje, 
Chaiten literalmente renasce, aos poucos, 
das cinzas. Foi fantástico viver essa expe-
riência única. Pernoitamos em Chaiten e 
saímos em direção às Termas de Amarillo, 
uma das muitas vertentes de águas termais 
que desfrutamos no caminho. É bom estar 
sempre munido de roupa de banho. 

- No Parque Nacional Queulat, onde 
fica o Ventisqueiro Colgante (grande ge-
leira represada nas montanhas). Curtimos 
imensamente o “Enchanted Forest”, flores-
ta exuberante com samambaias gigantes e 
árvores milenares de grande porte recober-
tas por líquens, fungos e musgos. 

- A caminho de Puerto Aysen, à 
beira da estrada, paramos para nos 
energizarmos nas águas da belíssima 
“Cascada de La Virgem”. Saímos pu-
rificados. O pernoite foi já em Puerto 
Aysen, cidade grande com boa estru-
tura de serviços e com importante 
porto fluvial.

Visitamos também o Puerto Cha-
cabuco, porto de acesso das balsas 
provenientes do arquipélago de Chi-
loé e de Puerto Montt, o mais im-
portante da região. O local é propício 
para reabastecimento, pois quanto 
mais para o sul descemos, mais di-

ficuldades encontramos para achar alimen-
tos e combustível. Aproveitamos para dar 
outra revisada na viatura. 

- Coyhaique, a maior cidade por onde a 
Carretera passou, é a capital regional, cuja 
principal fonte de renda é a indústria de lã 
de ovelha. Sua Plaza de Armas em cons-
trução pentagonal, incomum na região, 
com belos prédios antigos ao seu redor, é 
onde se encontra o mais vibrante comér-
cio das cidades da Carretera. Coyhaique 
nos prestou uma bela acolhida com um 
delicioso prato típico com diversos tipos 
de salsichas, com ovos cozidos, nacos de 
carne de boi, de frango e de porco, tudo 
isso coberto de batata frita e picles. Sim-
plesmente delicioso!

Na próxima parte contarei o restante da 
Carretera Austral e a visita a um dos mais 
belos espetáculos da terra: a “Capilla de 
Mármol” ou Capela de Mármore. É o atrati-
vo escultural resultante da ação do vento e 
da água do Lago General Carrera. 

          Fonte: Primeira Região em Revista


