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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Valdilene Barbosa Cunha do Nascimento (Jequié), Renato Paes Martins (16ª 
Vara), Ramon Carvalho das Neves (CEJUC), Thaise Ribeiro Santos Lima (Vitória da 
Conquista), Ana Valéria de Santana (2ª Vara), Cleide do Socorro Azevedo Pereira 
Cabral e Carla Gomes de Jesus (ambas de Ilhéus). 
Amanhã: Dannyele Santos Oliveira (Ilhéus), Jamila Calmon Lopes Pinto (23ª Vara), 
Rodrigo Barata Silva (12ª Vara), Brenda Matos Dourados e Alaine Ferreira de Matos 
(ambas de Irecê). 
Dia 25/2 - Sábado: Rodrigo Augusto Souza de Araujo (8ª Vara), Katia Fernandes 
Pereira (NUCAF), Carla Fugiwara Santos (12ª Vara), Eraldo Alves Amorim (SECAD), 
Mário Cleydson Góis de Oliveira (Feira de Santana) e Andréa Maia Santos (5ª Vara). 
Dia 26/2-Domingo: Lucas de Almeida Santos (19ª Vara), Lourival Matos(NUCJU) e 
Ana Cristina Ferreira Mendes (2ª Vara). 
Dia  27/2-Segunda-feira: Genilson Santos de Jesus (NUCJU), Alan de Araujo Silva 
(Campo Formoso), Rodrigo José Torres Góis (Paulo Afonso). 
Dia 28/2- Terça-feira: Joana Silva Maltez (NUCRE), Anna Raissa dos Reis Santos 
(Teixeira de Freitas), Marta dos Reis Souza (20ª Vara), Denis da Soledade Lima e 
Ronaldo Grilo da Silva (ambos de Feira de Santana). 
Dia 1º/3 - Quarta-feira: Luiz Carlos Bahia Rodrigues (13ª Vara), Rubem Marques 
Bacelar Filho (NUASG) e Cecília Cavalcante Garcia (Itabuna). 
Dia 2/3 - Quinta-feira: Maiara Alves Silva (Turma Recursal) e Kedes Valério Pereira 
Lagos (Juazeiro). 

Parabéns!

PJe ganha hoje 
versão atualizada 

Entra em funcionamento hoje no 
TRF1 e Seccionais a última versão do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) disponibilizada pelo Conselho Na-
cional de Justiça. 

A ferramenta será atualizada para 
a versão 1.7.2.19, o que acarretará a 
indisponibilidade do sistema das 8h às 
10h aos usuários internos e externos da 
1ª Região.

A versão atualizada traz, dentre outras, 
as seguintes vantagens:

1) Melhoria no desempenho;

2) Correção de erros na remessa de pro-
cessos ao 2º grau e no módulo de sessão 
de julgamento no PJe de 2º grau;

3) Correção de erros na criação, visuali-
zação e assinatura de documentos e anexos, 
no cadastro de partes e na elaboração e 
comunicação de intimações;

4) Inserção de atalho para "Retificar 
autuação" na janela "Detalhes do Proces-
so" (menu oculto no lado direito superior 
da tela);

5) Novo fluxo de preparação de expe-
dientes com controle de prazo manual 
(tarefa "Cumprir determinações", transição 
"Preparar outros expedientes");

6) Cento e oitenta e sete correções es-
truturais no sistema e no Modelo Nacional 
de Interoperabilidade, otimizando a comu-
nicação do PJe com sistemas externos.

Fonte: TRF1

4ª Vara condena ex-prefeito 
de Simões Filho por fraude 
na compra de impressoras

A juíza federal substituta da 19ª vara, 
Roberta Dias Gaudenzi, em auxílio na 4ª 
Vara, em ação civil pública movida pelo 
MPF contra José Eduardo Mendonça Alen-
car, ex-prefeito de Simões Filho e outros 
sete réus, condenou todos à suspensão 
dos direitos políticos e proibição de contra-
tar com o  Poder Público por três anos por 
fraude na aquisição de impressoras para a  
Secretaria de Educação daquela cidade. 

A magistrada concordou com a impu-
tação de conluio dos particulares com o 
ex-prefeito e os membros da Comissão de 
Licitação, que simularam a licitação des-
viando verbas públicas do FUNDEF por 
meio de fraude, comprovada pela negativa 
do proprietário da Eletroinformática Leão 
Matos de ter participado do convite. 

Não bastasse isso, os auditores da CGU 
detectaram a inidoneidade da nota fiscal 
emitida pela demandada PC Informática, 
no valor de R$ 38.988,00 para a aquisi-
ção das 18 impressoras. 

O MPF sustenta que a Prefeitura efetuou 
uma contratação direta com a empresa PC 
Informática utilizando-se de documentos de 
empresa que assegurou a sua não participa-
ção no certame e que o ex-prefeito, como or-
denador de despesas, era quem deflagrava e 

homologava as licitações viciadas, além de 
ser o responsável pela aplicação dos recur-
sos públicos destinados ao município.

A acusação alegou ter havido prejuí-
zo ao erário, na medida em que surgiram 
evidências incompatíveis com a entrega 
regular dos produtos decorrentes do con-
vite fraudulento mas, para a julgadora, o 
autor não se desincumbiu do ônus da pro-
va quanto à existência de dano ao erário 
pois, dos elementos constantes dos autos, 
conclui-se que os microcomputadores e 
impressoras foram entregues às unidades 
escolares e que não foi provado superfatu-
ramento dos objetos licitados.

“A ausência de comprovação do dano 
ao erário não afasta as irregularidades 
verificadas no certame licitatório, prin-
cipalmente o direcionamento do convite 
em favor da empresa PC Informática e a 
conduta atenta contra os princípios da 
administração pública, em especial os da 
moralidade, imparcialidade e legalidade, 
sendo forçoso reconhecer a prática de ato 
de improbidade pelos réus, enquadran-
do-se no art. 11º da Lei de Improbidade 
Administrativa, sujeitando-se, pois, às 
sanções de seu art. 12, III, da referida 
legislação”, afirma a sentença.

Sentença de juiz da Bahia que pune 
policiais por tortura ganha prêmio 

de Direitos Humanos do CNJ
Coronhadas, “bicudas”, pancadas, 

“mãozadas”, “caneta no ouvido”: essas fo-
ram algumas das práticas de torturas rela-
tadas por dois adolescentes na ação penal 
movida pelo Ministério Público na Justiça 
e que resultou na condenação de dois poli-
ciais militares.

A sentença, dada pelo juiz de Direito 
Vanderley Andrade de Lacerda, da Vara 
criminal de Casa Nova/BA, foi vencedora 
na categoria “Prevenção e combate à tor-
tura” no I Concurso Nacional de Decisões 
Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, 
promovido pelo CNJ, em parceria com a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos.

O concurso premiou sentenças que pro-
tegeram os direitos de vários segmentos da 
população, como crianças, imigrantes e re-
fugiados, entre outros.

Na ação penal, dois adolescentes rela-
tavam episódios de tortura praticada pelos 
mesmos policiais militares em 2002, com 
o objetivo de confissão sobre furtos ocorri-
dos e de um suposto plano de assalto.

Um dos adolescentes foi apreendido 
em sua residência e levado aos fundos de 
uma delegacia, onde foi agredido com um 
murro na barriga e, no dia seguinte, com 
uma caneta em seu ouvido. Permaneceu 
no cubículo na delegacia, com maiores de 
idade e a maior parte do tempo sem ser 
alimentado. O outro jovem de 17 anos foi 
levado por policiais a um campo, onde so-
freu diversas agressões.

De acordo com a sentença, os dois po-
liciais são acusados de praticar a chamada 
tortura-persecutória ou tortura-prova, que 
tem por fim específico obter confissão e 
cuja pena é aumentada por ter sido pratica-
da por agente público e contra adolescen-
te que se viram constrangidos a confessar 
delitos que não cometeram, pelo receio de 
continuarem a ser agredidos pelos policiais.

O juiz Vanderley Lacerda considerou, 
em sua sentença, que a dignidade da pes-
soa humana é um dos fundamentos da Re-
pública Federativa do Brasil e que ninguém 
pode ser tratado de forma desumana. Con-
forme a sentença, “o mais ignóbil homicida 
e estuprador, no cumprimento de sua pena 
privativa de liberdade, tem o direito abso-
luto de não ser desumana ou degradante-
mente tratado”.

Para o juiz Lacerda, um país que já 
tem a tortura como uma mancha em sua 
história não pode admitir complacência. É 
necessário combate para que essa prática 
não seja mais aceita como um dos instru-
mentos de atuação do estado. Conforme a 
sentença, “é lamentável que policiais, in-
cumbidos de garantir a segurança da po-
pulação, se valham do cargo ocupado para 
subjugar pessoas a tratamento degradan-
te. Em muitas delegacias do país, tortura 
é prática comum, quase um procedimen-
to institucionalizado”. Os policiais foram 
condenados a sete anos de reclusão, sem 
substituição por pena de multa ou restritiva 
de direito e perda do cargo. 

TRF1 atualiza tabela de 
contribuição por faixa 
etária do Pro-Social
O Conselho Deliberativo do Pro-Social 

apreciou o Plano de Aplicação Anual – 
2017, que projetou receitas insuficientes 
para cobertura das despesas médico-hos-
pitalares e odontológicas de 2017. 

Assim, foi proposta a revisão da Tabela 
de Contribuições dos Beneficiários por faixa 
etária per capita, prevista na Portaria PRE-
SI/SECBE 236, de 15/07/2014. 

Considerando que as receitas provenien-
tes da contribuição dos servidores estão 
congeladas desde 2014 e que os recursos 
oriundos do Orçamento da União foram li-
mitados pela EC 95/2016, e que a inflação 
hospitalar medida no último biênio atingiu 
mais de 22%, o Conselho Deliberativo não 
viu alternativa senão o reajuste para mini-
mizar o impacto de parte das despesas mé-
dico-odonto-hospitalares deste exercício e 
determinou a realização de estudos com a 
finalidade de se analisar possíveis reduções 
nas despesas e de se criar novas receitas.

A fim de não repassar todo o custo por 
meio de reajustes na contribuição, foi apro-
vado um reajuste linear de 21,70% por fai-
xa etária, o que mantém o Programa extre-
mamente vantajoso em relação aos planos 
de saúde privados.

A decisão foi homologada pelo Conse-
lho de Administração no dia 16/02/2017, 
nos termos do art. 57, § 1º, da Resolução 
PRESI/SECBE 9/2014, que instituiu o Re-
gulamento Geral do Pro-Social.

Fonte: TRF1


