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Aniversariantes
Hoje:  Nélio Leal Vilas Boas (NUCJU), 
Zilma Aparecida Ribeiro Rocha (22ª 
Vara), Ana Luiza Boa Sorte Cunha (5ª 
Vara), Ariel Cristina Silva Santos (15ª 
Vara) e Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos (SECOS). Amanhã: Dr. Ailton 
Schramm de Rocha, juiz federal da Tur-
ma Recursal, Cristiane Silva Chagas (6ª 
Vara), Adilson José Lisboa Dias Coelho 
(Bom Jesus da Lapa), Maria de Lourdes 
Santos Magalhães (23ª Vara), Danielle 
Cruz Freire de Carvalho (Itabuna), Rafa-
el Câmara Menezes (SECAD) e William 
Oliveira Pinheiro (Feira de Santana).
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Primeira Região
na WEB TV Edição 226
 Novos juízes federais substitutos ini-

ciam etapa prática do curso de formação; 
 Desembargadora Gilda Sigmaringa Sei-
xas participa de abertura do projeto Expe-
dição da Cidadania;  SJ/DF Promove pa-
lestra sobre  Alienação Parental e Guarda 
Compartilhada em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.  Solenidade de 
lançamento da Pedra Fundamental para 
construção da nova sede  da Subseção Ju-
diciária de Diamantino/MT, dia 20 de mar-
ço, às 16h30.  Participe: primeiraregiao-
natv@trf1.jus.br.

Em março de 2005, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

22-3-2005- Novos juízes federais 
substitutos entram em exercício na 21ª 
e 22ª Varas - Os juízes federais substitu-
tos João Carlos Cabrelon e Daniela Lima, 
que passam a atuar, respectivamente, na 
21ª e 22ª Varas, entraram em exercício 
nesta Seccional, na última quarta-feira. 

Ambos participaram da homenagem 
à desembargadora federal Neuza Alves 
quando receberam congratulações da 
homenageada, do desembargador fede-
ral Antônio Ezequiel da Silva e da diretora 
do Foro, Mônica Aguiar, com presença do 
secretário do Governo Rui Tourinho.

A juíza federal da 22ª Vara, Maízia 
Pamponet, e a juíza federal substituta 
da 9ª Vara, Sandra Lopes, em auxílio na 
22ª Vara, também deram as boas-vindas 
à juíza federal substituta Daniela Lima, 
que atuou na 3ª Vara Cível de Rondônia. 
No ensejo, a juíza federal Sandra Lopes 
foi homenageada pela preciosa contribui-
ção que tem dado ao JEF.

29-3-2005 - Novos servidores em-
possados para atuar na 23ª Vara -  A juí-
za federal diretora do Foro Mônica Aguiar, 
assinou o termo de posse dos sete novos 
servidores nomeados para atuar na 23ª 
Vara desta Seccional, a ser instalada em 
breve. A magistrada deu boas vindas aos 
empossados desejando que no exercício 
de suas atribuições, ele “vistam a cami-
sa” da qualidade e excelência do serviço 
prestado pela Justiça Federal. 

Em seguida, foi ministrado um pai-
nel de integração organizado pelo NU-
CRE e pela servidora Jacqueline Castro 
abordando normas de conduta, aspectos 
gerais da segurança, benefícios sociais, 
direitos e vantagens, uso de sistemas in-
formatizados e serviços oferecidos pela 
SEINF, estágio probatório, atendimento 
ao público, atermação, sentença, RPV, 
precatório e recursos .  

JFHHÁ DEZ ANOS

Justiça Federal da Subseção de Jequié 
condena ex-prefeito de Ibirataia 
por desvio de verbas do FUNDEF

A juíza federal Karine Costa Carlos 
Rhem da Silva, da Subseção de Jequié em 
ação civil pública por improbidade admi-
nistrativa movida pelo MPF, condenou o 
ex-prefeito do Município de Ibirataia Júlio 
Cesar Santos Leal pela aplicação irregular 
de verba pública federal do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação.

A magistrada, que em decisão liminar 
deferira pedido de indisponibilidade dos 
bens do réu, no julgamento do mérito con-
denou-o nas penas do art. 12, II, da Lei n. 
8.429/92 em: ressarcimento do dano no 
montante de R$ 117.456,51 devidamente 
atualizado, desde 07.07.2008 até o efe-
tivo pagamento; perda da função pública; 
suspensão dos direitos políticos por cinco 
anos; pagamento de multa civil no valor 
de 50% do valor atualizado do dano; e na 
proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios por cinco anos, além de pa-
gamento das custas processuais.

A Lei n. 9.424/96 determinou expres-
samente que os recursos do FUNDEF fos-
sem aplicados na manutenção e no desen-
volvimento do ensino fundamental público 
e na valorização de seu magistério.

Relatório do Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios da Bahia mostra que o ex-gestor 
do Município de Ibirataia utilizou-se de 
recursos do FUNDEF de forma irregular, 
transferindo valores para contas diversas, 
sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias ou regulada por lei municipal espe-
cífica, em afronta à norma vigente. O TCE-
-BA concluiu pela sua responsabilidade por 
irregularidade nas contas.

Segundo a sentença: “Estão cabalmen-
te comprovadas nos extratos bancários as 
transações sob a rubrica ‘transferência au-
torizada’ e ‘pagamentos diversos autoriza-
dos’, totalizados R$ 84.227,43”.

Nas palavras da magistrada: “As verbas 
provenientes do FUNDEF tem destinação 
plenamente vinculada. As cópias dos che-
ques e extratos acostados pelo Banco do 
Brasil demonstram a engenhosa manobra 
engendrada pelo Réu para utilizar-se da 
verba de forma diversa da legalmente pre-
vista. Tal desvio causa evidente prejuízo 
ao erário público federal, tendo em vista 
que impede a consecução da finalidade 
originária do programa de governo, o qual 
merece ser ressarcido.”

“O prejuízo fica ainda mais evidencia-
do quando se analisa que, como o FUNDEF 
é um programa de natureza contínua, ao 
realizar o desvio, o gestor municipal torna 
necessária a realização de novos investi-
mentos, pelo ente público federal, para a 
realização de objetivos que já deveria ter 
sido atendidos com os recursos anteriores. 

Por óbvio, este múnus não é exercido ao 
alvedrio de seu encarregado, permitindo 
considerar a título de prestação de contas 
toda e qualquer documentação apresen-
tada. O requerido teve diversas oportuni-
dades para comprovar as despesas reali-
zadas e não o fez administrativamente, 
tampouco em juízo.” continuou a juíza 
federal Karine Carlos da Silva.

“Não apenas o desvio material dos 
recursos pode consubstanciar irregulari-
dade na aplicação das verbas destinadas 
ao FUNDEF (hoje FUNDEB), mas também 
quaisquer manobras administrativas que 
objetivem prejudicar a necessária fisca-
lização quanto ao destino das verbas fe-
derais. Como bem ponderado pelo MPF, 
o réu valeu-se de manobras irregulares a 
fim de utilizar-se das verbas do FUNDEF 
como bem lhe aprouvesse, infringindo as 
normas legais. Cumpre observar que, mui-
to embora tenha sido oportunizada ampla 
defesa ao Réu, este não logrou demons-
trar justificativa para a irregularidade pela 
qual foi notificado.” concluiu.

Veja como contribuir
com o planejamento estratégico

O Comitê Institucional de Planejamento Estratégico CIPE-Ba lembra :

Qualquer servidor ou magistrado da Seção Judiciária da Bahia pode apresentar suges-
tões, ideias, ações, programas, propostas, projetos etc, alinhados com objetivos estratégi-
cos e com os macrodesafios do Poder Judiciário.

Envie suas sugestões até o dia 6 de abril para o e-mail: cipe.ba@trf1.jus.br e contribua 
com planejamento estratégico para 2015 e 2020.

Processo Eletrônico 
reduz consumo 
de materiais 

O consumo de materiais relacionados 
ao processo físico foi reduzido em 61% nas 
unidades judiciais onde o Processo Judicial 
Eletrônico está instalado no DF. A compa-
ração foi feita entre janeiro e fevereiro deste 
ano com o ano anterior, quando o PJe ain-
da não havia sido implantado. A economia 
foi de R$ 8,2 mil. No mesmo período de 
comparação, o consumo geral de materiais 
de escritório em todo TJDF caiu em 21%, 
com redução de custos de R$ 105 mil re-
ais somente no primeiro bimestre de 2015.

O objetivo do PJE é viabilizar a presta-
ção de um melhor serviço à sociedade, a 
resolução dos conflitos judiciais e a racio-
nalização do uso dos recursos públicos, for-
talecendo a imagem da Justiça do Distrito 
Federal por meio da modernização tecnoló-
gica e da gestão por processos.

O monitoramento dos consumos é uma 
das metas da do tribunal, que implantou 
o Plano de Gestão de Logística Sustentá-
vel, se antecipando à Resolução CNJ n. 
201/2015 que determina a implantação 
de PLS em todos os órgãos do Poder Ju-
diciário.


