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Aniversariantes
Hoje: Alda Geane Queiroz (Teixeira de 
Freitas), Roselias Bouzas (NUCJU), Pa-
trícia Brito (Jequié), Silvana dos Santos 
(22ª Vara) e Nilcelia da Silva (VIPAC). 
Amanhã: Mônica Souza Silva (Alagoi-
nhas), Alexinaldo dos Praseres Fonseca 
(NUCRE) e Larissa Nobre de Santana 
Santos (12ª Vara).Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, dia-
gramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Estagi-
ário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Revisão: Márcia 
Magalhães. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 

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

1º/03/2006 - Festas na 9ª e 16ª Va-
ras comemoram aniversários e registram 
despedidas - Os servidores da 9ª e da 
16ª Varas se reuniram na semana passa-
da para comemorar aniversários e marcar 
despedidas. Na 9ª Vara (foto acima) os 
servidores se despediram do colega Ber-
nardo Lubambo, que se licencia. 

Já a 16ª Vara (foto acima) comemo-
rou os aniverários de fevereiro da dire-
tora Rosana Soussa, de Tereza Lustosa 
e de Horácio Ribeiro Neto. Registrou, 
ainda, as despedidas da estagiária Carol 
e da servidora Karina Coelho.

07/03/2006- Dra. Lilian Tourinho 
entra em exercício na 8ª Vara - A juíza 
federal substituta Lilian Oliveira da Cos-
ta Tourinho entrou em exercício ontem, 
na 8ª Vara. A magistrada veio da Seção 
Judiciária de São Paulo, em permuta re-
alizada com a juíza Daniela Paulovich. A 
nova magistrada desta Seccional fez uma 
visita à diretora do Foro Mônica Aguiar.

JFHHÁ DEZ ANOS

Prorrogação do Auxílio 
Pré-escolar

O Núcleo de Recursos Humanos in-
forma que de acordo com a Resolução n. 
346/2015 do Conselho da Justiça Fede-
ral, que altera dispositivos da Resolução n. 
04/2008, os magistrados e servidores com 
dependentes que completam seis anos 
após 31 de março, impedidos de ingressar 
no ensino fundamental, em razão de dispo-
sições do Conselho Nacional de Educação 
ou de outro órgão competente, terão direito 
a continuar recebendo o benefício do au-
xílio pré-escolar até dezembro, mediante 
requerimento específico em que declare o 
referido impedimento, devendo juntar com-
provante de permanência do dependente 
na pré-escola.

O solicitado documento deve ser enca-
minhado ao NUCRE via SEI. 

TRF1 altera jurisdições da Subseção 
de Ilhéus e da sede da Seccional

A Resolução Presi 7 do TRF1 alterou 
as jurisdições da Subseção de Ilhéus e da 
Seção Judiciária da Bahia excluindo o mu-
nicípio de Valença da Subseção de Ilhéus e 
incluindo-o na jurisdição da sede da Sec-
cional. A mudança levou em conta:

1- A existência de mais 18 mil proces-
sos em tramitação, aliada a uma distribui-
ção processual anual acima da média na 
1ª Região, o que compromete a prestação 
jurisdicional, mesmo com todo o esforço 
e dedicação dos magistrados e servidores 
que atuam na Subseção com grande capa-
cidade laborativa;

2- A certeza de que a solução definitiva 
para a Subseção de Ilhéus ocorrerá com a 
criação de mais uma vara federal na subse-
cional, dependendo, sua criação de projeto 
de lei que passa por tramitação dentro do 
próprio Poder Judiciário e pelo Poder Legis-
lativo, em considerável intervalo de tempo;

3- A comunicação da Presidência do 
CJF do sobrestamento dos processos em 
tramitação naquele Conselho que versem 
sobre criação de varas federais, cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções co-
missionadas no âmbito da Justiça Federal 
de 1º e 2º graus, em face do cenário eco-
nômico desfavorável à ampliação de des-
pesas;

4- Estudos e propostas formulados pelo 
TRF1, pela DIREF e pela Subseção de 
Ilhéus para amenizar os graves problemas 
vivenciados naquela subseccional, median-
te a realização de esforços concentrados, 
até que sejam criadas novas varas;

5- Manifestação favorável da DIREF, da 
COJEF e da Corregedoria Regional da Jus-
tiça Federal da 1ª Região, corroborada pela 
Presidência.

Fonte: TRF1

Revista Justiç@ recebe artigos, 
decisões e sentenças 

A Revista Justiç@ da Seção Judiciária 
do Distrito Federal convida magistrados a 
participarem da próxima edição enviando 
artigo jurídico, decisão ou sentença (pro-
ferida entre fevereiro e março de 2016). 
Caso queira indicar obra jurídica, de auto-
ria própria ou de terceiros, para a produção 
de resenha, basta que o juiz federal envie 
os dados do livro e do autor. 

O convite para envio de artigo jurídico 
é extensivo a advogados, procuradores, de-

fensores públicos e demais operadores do 
direito, bem como a servidores e terceiriza-
dos de órgãos do Poder Judiciário. 

A Revista Justiç@ tem, ainda, a seção 
“Cultura”, aberta a todos. Nela, podem ser 
publicadas fotos, textos literários e artigos 
não jurídicos. Os arquivos e sugestões 
precisam ser direcionados para o e-mail 
justic@trf1.jus.br – com cópia para comu-
nicacao.df@trf1.jus.br – até o dia 11 de 
março. 

Justiça Federal em Itabuna julga 
dois ex-prefeitos de Potiraguá 

Houve condenação em apenas um processo
A juíza federal da Subseção Judiciária 

de Itabuna Maízia Seal Carvalho Pamponet 
julgou duas ações civis públicas propostas 
pelo MPF contra dois ex-prefeitos do Mu-
nicípio de Potiraguá: João Pereira Lisboa e 
Salvador Alves de Brito.

Contra o primeiro réu a sentença con-
denou o ex-gestor à suspensão dos direitos 
políticos por quatro anos e multa de quatro 
vezes a remuneração que percebia como 
prefeito, devidamente corrigida.

João Pereira Lisboa, então prefeito de 
Potiraguá em 1997, deixou de prestar 
contas de verba referente a convênio com 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação para aquisição de material didá-
tico e capacitação de professores da rede 
municipal de ensino.

A magistrada reconheceu que ele dei-
xou de cumprir a obrigação que lhe com-
petia - comprovar a regularidade da aplica-
ção dos recursos por meio de prestação de 
contas – sem que apresentasse qualquer 
justificativa para o descumprimento da de-
terminação legal de prestá-las, seja na via 
administrativa, seja perante o juízo.

O réu, mesmo após propositura da 
ação, intimado a apresentar manifestação 
por escrito, não se desincumbiu do ônus 
legal de prestar contas ou justificar sua 
omissão, o que poderia ter evitado o rece-
bimento da ação, havendo apenas alegado 
a ausência de comprovação do enriqueci-
mento ilícito e do dano ao erário, além da 
necessidade de se aguardar o fim da to-
mada de contas especial. 

Declara a sentença: “No sentir desta 
magistrada, a completa inércia do réu, 
mesmo diante do trâmite da presente ação 
civil pública por ato de improbidade admi-
nistrativa, mostra-se capaz de caracterizar 
inclusive o dolo específico de afronta aos 
princípios da administração pública, dian-
te da manifesta negativa à publicidade 
dos atos da gestão municipal, e não ape-
nas o dolo genérico, que, por si só, já se 
prestaria à configuração do ato próprio de 
improbidade.” 

Já na outra ação civil pública contra o 
outro ex-prefeito do mesmo município, Sal-
vador Alves de Brito, o MPF pretendia sua 
condenação ao pagamento de R$ 50 mil a 
título de danos morais coletivos por conta 
da aplicação irregular de  verbas do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar por 
dispensa indevida de licitação mediante o 
fracionamento de despesas e realização de 
certame licitatório (convite) com número 
insuficiente de propostas válidas.

A julgadora considerou inexistirem nos 
autos elementos de convicção que compro-
vem a alegada ocorrência de dano ao erá-

rio, tampouco a infringência dos princípios 
da Administração Pública, destacando a 
aprovação das contas prestadas ao FNDE 
e conclusão da auditoria da CGU que não 
houve superfaturamento. 

Diz a julgadora “Sem olvidar que as ir-
regularidades na gestão não implicam ne-
cessariamente na prática de ato ímprobo, 
e considerando que não logrou êxito o MPF 
em demonstrar, com razoável margem de 
segurança, que teriam sido praticadas as 
condutas previstas no art. 10, caput, VIII 
e art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92, nos 
precisos parâmetros apontados em sua 
peça vestibular, há de concluir-se, por-
tanto, no sentido da ausência de prova do 
prejuízo ao erário, bem como quanto ao 
dolo ou culpa do requerido na prática de 
ato atentatório aos princípios da Adminis-
tração Pública, descaracterizando, assim, 
o ato próprio de improbidade.”

Assim, segundo a sentença: “O MPF 
não se desincumbiu satisfatoriamente do 
ônus processual que lhe competia, dei-
xando ruir sua tese, levando a conclusão 
de improcedência da demanda”.


