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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Daniela de Oliveira (Feira de San-
tana), Maria Leonice Carvalho Amado 
(12ª Vara), Criscilene Pereira Santos 
(Jequié), Rubens Andrade e Edmundo 
Sousa Filho (ambos da VIPAC). Amanhã: 
Renato Neves Junior (Itabuna), Fabrício 
Melo dos Santos (Barreiras), Danilo Mi-
randa Oliveira (Feira de Santana), Cris-
tianne Santos (1ª Vara) e Rita Gentil 
(Fundação José Silveira-Pro-Social).

Parabéns!!!

Justiça Federal em Itabuna condena 
ex-prefeito de Buerarema por improbidade  
em uso de verba do Programa PROJOVEM

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna Maízia Seal Carvalho Pampo-
net condenou o ex-prefeito do Município 
de Buerarema, Orlando de Oliveira Filho, 
à suspensão dos direitos políticos por qua-
tro anos, e pagamento de multa de quatro 
vezes o valor da remuneração que percebia 
como prefeito em 2008, devidamente cor-
rigida e acrescida de juros.

A sentença foi prolatada nos autos de 
uma ação civil pública movida pelo MPF na 
qual o autor demonstrou que o ex-prefeito 
deixou de prestar contas de verbas para a 
execução do programa PROJOVEM - Pro-
grama Nacional de Inclusão de Jovens, no 
valor de R$ 38.943,75.

Segundo a sentença que julgou parcial-
mente procedente o pedido do MPF, o réu, 
em 2008, recebeu verbas federais do pro-
grama POJOVEM e “deixou de cumprir a 
obrigação que lhe competia - comprovar a 
regularidade da aplicação dos recursos por 
meio da denominada prestação de contas 
- sem que apresentasse qualquer justifica-
tiva para o descumprimento da determina-
ção legal de prestá-las, seja na via admi-
nistrativa, seja perante o juízo. Comporta 
destacar que o dever de prestar contas é 
inerente ao cargo público ocupado e pres-
cinde de qualquer notificação, que apenas 
é expedida em vista do descumprimento 
deste dever pelo gestor responsável.”

No caso julgado, encerrado o perío-
do de vigência do convênio e não tendo 
sido prestadas as contas no prazo final 
estipulado, o Ministério expediu ofício, 
informando ao então prefeito da expira-
ção do prazo para prestação de contas, 
bem como da necessidade de devolução 
dos valores eventualmente não aplicados, 
dando-lhe novo prazo de 15 dias para a 
apresentação das contas, ou para devolu-
ção dos recursos repassados.

Mesmo após a propositura da ação, in-
timado a apresentar manifestação por es-

crito, nos termos do art. 17, § 7°, Lei n. 
8.429/92, o ex-prefeito não se desincum-
biu do ônus legal de prestar contas, o que 
poderia ter evitado o recebimento da ação, 
deixando também de justificar a omissão 
inclusive após sua citação. 

A julgadora entendeu que a respon-
sabilidade do réu é indene de dúvidas, já 
que era o gestor municipal à época dos 
fatos narrados na inicial e não nega sua 
omissão, nem prova que tenha prestado 
contas, ainda que tardiamente. “Compro-
vada a responsabilidade do requerido pe-
los recursos repassados em sua gestão, 
registro que a conduta ímproba, por sua 
vez, ficou devidamente comprovada pela 
ausência da prestação de contas, conso-
ante infere-se de toda a documentação 
que dormita nos autos”.

E continuou: “No sentir desta julga-
dora, a completa inércia do réu, mesmo 
diante do trâmite da presente ação civil 
pública por ato de improbidade adminis-
trativa, mostra-se capaz de caracterizar 
inclusive o dolo específico de afronta 
aos princípios da administração pública, 
diante da manifesta negativa à publici-
dade dos atos da gestão municipal, e não 
apenas o dolo genérico, que, por si só, já 
se prestaria à configuração do ato próprio 
de improbidade”.

No pertinente ao ressarcimento ao erá-
rio, a magistrada registra que a não com-
provação pelo MPF quanto ao desvio das 
verbas apresenta-se como óbice ao decreto 
de ressarcimento pelo juízo. Além disso, há 
um processo administrativo próprio já em 
curso, visando a efetivação do aludido res-
sarcimento, o que conduz a inadequação 
de condenação nesses sentido, sob o risco 
de incidir em bis in idem.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

27/5/2005 - São João toma conta 
da Justiça Federal - O São João já está 
presente na Seção Judiciária da Bahia. 
A largada foi dada na última quarta-
-feira, quando, durante toda tarde, os 
funcionários da ASSERJUF, Rafael San-
tana, Gisele Pontes e Raphaelly Farini 
estiveram visitando as unidades desta 
Seção Judiciária, junto com um trio de 
forrozeiros, convidando  os servidores 
para a festa junina, este ano batizada de 
“Forró-Love”. O evento será realizado no 
dia 10/6, no Costa Verde Tênis Clube, 
em Piatã. Cada associado terá direito a 
dois convites, que deverão ser retirados 
na barraca montada no foyer.

21/6/2005 - Resultado do Concurso 
de Decoração de Corredores - A Seção 
Judiciária da Bahia foi tomada pelo es-
pírito junino, na última sexta-feira, para 
a realização do “Concurso de Decoração 
de Corredores”, cuja avaliação foi feita 
por uma comissão formada por profis-
sionais de diversas áreas com critérios 
como criatividade, originalidade e regio-
nalismo, entre outros.  

O corredor que melhor cumpriu as 
especificações foi o do 3º Subsolo, de-
corado pelos funcionários terceirizados 
e servidores da SEPAT e SEMAT, con-
quistando o 1º lugar. Os funcionários da 
Bahia Serv dedicaram a vitória ao colega  
Agustinho Coutinho, falecido em abril.

O segundo colocado foi o corredor do 
1º subsolo, preparado pelos servidores 
do NUASG  e SEBIB. Em 3º lugar ficou 
com a equipe da 9ª e 10ª Varas.

 O prêmio principal é um café da ma-
nhã junino no restaurante Grande Ser-
tão. Para o 2º e 3º lugar, a ASSERJUF 
oferecerá um lanche para confraterni-
zação após o São João com entrega de 
prêmios diversos. 

JFHHÁ DEZ ANOS

AJUFBA divulga nota 
de apoio ao PLC 28/2015

O juiz federal da 24ª Vara, Fábio Mo-
reira Ramiro, presidente da Associação 
dos Juízes Federais da Bahia - AJUFBA, 
divulgou, no último dia 12 de junho, a 
nota abaixo, em apoio ao Projeto de Lei 
da Câmara 28/2015. Leia a nota a seguir:

“A ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDE-
RAIS DA BAHIA – AJUFBA vem a público 
manifestar seu apoio ao Projeto de Lei da 
Câmara 28/2015, de iniciativa do Supre-
mo Tribunal Federal, que trata do Plano de 
Cargos e Salários dos Servidores do Poder 
Judiciário da União.

O PLC 28/2015 objetiva corrigir uma 
enorme defasagem no padrão vencimen-
tal dos servidores da Justiça Federal e 
de outros ramos do Poder Judiciário da 
União, que se encontram há muitos anos 
sem recomposição de suas remunera-
ções, o que tem tornado a carreira pou-
co atrativa, em especial em comparação 
com as que lhe são semelhantes nos Po-
deres Executivo e Legislativo.

Para o bom funcionamento do Poder 
Judiciário, um dos pilares do Estado De-
mocrático de Direito, é imprescindível 
que seus servidores tenham adequada 
retribuição pelo essencial trabalho de-
senvolvido, não sendo aceitável que sua 
autonomia, como prevista na Constitui-
ção, reste desatendida, como se tem 
observado nos últimos anos, em que 
pleitos dessa natureza não têm recebido 
o devido encaminhamento e aprovação 
pelo Parlamento.

A AJUFBA reafirma seu compromisso 
por uma Justiça Federal célere e efetiva, 
em que seus servidores, de inegável ca-
pacidade e dedicação à causa pública, 
tenham a motivação e o reconhecimento 
de seu trabalho mediante uma política 
remuneratória digna e que possa lhes 
dar a necessária tranquilidade para o 
seu bom desenvolvimento.”

Unidades Avançadas de 
Atendimento da Justiça 

Federal na 1ª Região
O presidente do TRF1 assinou a Re-

solução Presi 21, que autoriza a criação, 
na Justiça Federal da 1ª Região, de Uni-
dades Avançadas de Atendimento (UAA) 
como modalidade de justiça itinerante, 
com ponto fixo de atendimento, que podem 
ser instaladas em qualquer dos municípios 
abrangidos na jurisdição da seção ou da 
subseção judiciária.

As UAAs têm por finalidade garantir o 
acesso à Justiça dos moradores de locali-
dades onde não há sede da Justiça Fede-
ral. Essas unidades terão competência para 
processar e julgar ações previdenciárias e 
de execuções fiscais, ajuizadas pelos cida-
dãos residentes e domiciliados nos muni-
cípios abrangidos pela jurisdição da UAA.

Nas unidades serão realizadas ativi-
dades que exijam a presença das partes, 
dentre as quais atendimento ao público, 
emissões de certidões, realização de audi-
ências, perícias, atermações e qualquer ato 
processual que exija a atuação local de juiz 
ou de servidor da Justiça Federal.

As UAAs serão vinculadas a uma seção 
ou subseção da 1ª Região. Um dos requi-
sitos para sua instalação é a solicitação, 
ao presidente do Tribunal, pelo diretor do 
foro da Seção Judiciária. A proposta pode-
rá também ser de iniciativa do diretor de 
subseção judiciária, que deverá ser dirigida 
ao diretor do Foro da respectiva seccional.


