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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Roberval Leão (3ª Vara), Jefer-
son Reis (Juazeiro), Reinaldo Saturni-
no Junior (Juazeiro), Amandha Macedo 
(Ilhéus), Manuela Silva Costa (21ª Vara) 
e Rondinelly Silva (Contrate). 
Amanhã: Ernesto Calixto Netto (Juazei-
ro), Gutemberg Souza de Jesus (DIREF), 
Débora Lima Bispo (NUASG), Edna Ri-
beiro Damascena (Bom Jesus da Lapa) e 
Jorge Melquiades Garcia (VIPAC).

Parabéns!!!

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

10/8/2005- Juíza federal substi-
tuta Marla Marinho é recebida na 5ª 
Vara - A fuíza federal Maízia Pamponet 
e os servidores da 5ª Vara promoveram 
uma calorosa recepção à juíza federal 
substituta Marla Consuelo Santos Ma-
rinho. A magistrada entrou em exer-
cício na última segunda-feira, tendo 
antes atuado na Seccional de Sergipe.

12/8/2005 - Culto ecumênico come-
mora Dia do Magistrado e Dia dos Pais - 
A  Seção Judi-
ciária da Bahia 
celebrou na 
última quarta-
-feira um Culto 
Ecumênico em 
homenagem 
aos Dias do 
Magistrado e 
dos Pais.  O 
evento foi  promovido pela DIREF, AJU-
FE e ASSERJUF e teve a participação 
do padre Edílson Conceição, capelão do 
CAB; do pastor Carlos Borges, da Igreja 
Batista Sião; do servidor Nahon Castro, 
representante da doutrina Espírita, e da 
juíza federal Cynthia Lopes, represen-
tando os magistrados, que falou sobre 
o exercício da magistratura, descrevendo  
a lida diária do juiz. 

17/8/2005 - Juízes federais e dire-
tores de Núcleo reúnem-se para discutir 
a instalação das novas varas no interior 
- A diretora do Foro, juíza federal Mônica 
Aguiar, reuniu-se com os juízes federais 
substitutos Carlos Alberto Gomes, da 
Subseção de Campo Formoso, e Durval 
Carneiro Neto, indicado pra a Subseção 
de Jequié, bem como com diretores de 
Núcleo para discutir providências relati-
vas à instalação daquelas varas. 

Em seguida, a diretora do Foro pro-
moveu uma reunião com juízes federais 
e com o engenheiro Hélio Cardoso, para 
acompanhar o andamento das obras de 
reforma dos prédios que abrigarão as 
novas subseções, com vistas a avaliar 
modificações propostas.

JFHHÁ DEZ ANOS

Juiz federal de Vitória da Conquista 
condena ex-prefeitos de Piripá e Caatiba

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista João Ba-
tista de Castro Junior, em ação civil pública 
por improbidade, movida pelo MPF contra 
Jeová Barbosa Gonçalves, ex-prefeito do 
Município de Piripá, e sua irmã e chefe de 
gabinete Janeth Pereira Barbosa, confirmou 
a liminar de indisponibilidade dos bens dos 
réus e os condenou ao ressarcimento integral 
e solidário do dano quantificado pelo TCU, 
perda da função pública, multa civil no va-
lor do dano, suspensão dos direitos políticos 
por cinco anos e proibição de contratar com 
o poder público pelo mesmo período.

Segundo o MPF, o ex-gestor promoveu 
malversação da verba do Piso de Atenção 
Básica (PAB), sendo apurado por auditoria 
do SUS que foram realizados pagamentos 
sem comprovação de despesas, falsificação 
de assinaturas e pagamentos apócrifos sem 
assinatura dos pagadores ou dos supostos 
beneficiários, muitos dos quais negaram a 
autenticidade dos documentos.

O autor salienta que as despesas, ainda 
que tivessem que ser realizadas, não o po-
deriam ser com recursos do PAB que tem 
por meta o fortalecimento da atenção bási-
ca à saúde, em especial às ações e proce-
dimentos de prevenção de doenças.

Pelo relatório da auditoria, constatou-se 
a ausência de documentação comprobató-
ria das despesas referentes à compra de 
combustíveis e à contratação de serviços, 
tendo ocorrido pagamento sem listagem de 
pacientes e/ou servidores a serem transpor-
tados, sem definição de origem ou destino, 
sem controle de combustível e quilometra-
gem, além de falta de contratos dos médi-
cos, enfermeiros e dentistas

Também foram verificadas divergências 
entre as assinaturas de um mesmo presta-
dor de serviços em vários recibos ao lado 
de pagamentos sem assinaturas dos con-
tratantes para aquisição de alimentos. 

Em relação ao ex-prefeito do Município 
de Caatiba, Ernevaldo Mendes de Souza, 
o juiz federal João Batista Júnior manteve 
a indisponibilidade dos bens e o condenou 
a multa de R$ 100 mil, ressarcimento do 
dano, perda da função pública, proibição 
de contratar com o poder público por cinco 
anos e suspensão dos direitos políticos por 
30 anos em face da cumulação de sanções 
por dupla imputação.

Segundo o MPF, o réu alijou o secre-
tário de Saúde do Município arvorando-
-se em ordenador de despesas e forjou 
processos licitatórios; desviou recursos 
vinculados aos procedimentos fraudados; 
efetuou despesas sem suporte documen-
tal; fez pagamentos a diversos credores 
com um mesmo cheque; desviou recursos 
mediante notas ficais frias; não manteve 
controle e distribuição de medicamentos, 

dando lugar à expiração do prazo da vali-
dade de medicações.

Além disso, a Polícia Federal apurou, 
no âmbito da Operação Vassoura de Bru-
xa, que algumas das empresas citadas nas 
licitações fabricavam maciçamente notas 
fiscais frias.

O magistrado afirma na sua sentença 
que houve, por parte do réu, um verdadeiro 
desprezo pelas normas regentes da trans-
parência e legalidade. A auditoria do De-
partamento Nacional de Auditoria do SUS 
identificou direcionamento de licitações  
em favor da empresa Alex Aranha dos San-
tos com valores pagos no montante de R$ 
259.238,16.

Também se verificaram pela auditoria 
pagamentos por cheques no valor de R$ 
128.190,00 sem a documentação com-
probatória de despesas.

A sentença lista um rol gigantesco de 
pagamentos indevidos, todos comprovados 
pelo TCU, CGU e DENASUS, levando o jul-
gador a afirmar que “os quadros de impro-
bidade devassados foram às entranhas da 
administração do réu e são um atestado 
do seu desprezo e desrespeito aos coman-
dos legais. Num município de diminutas 
proporções, o então gestor promoveu um 
festival de desatinos ímprobos, desvian-
do recursos, operando desmandos e des-
calabros que trouxeram seguidos  danos 
ao erário quando deveriam se destinar  a 
população de um município  às voltas com 
problemas  de saúde e educação”.

“O Poder da Comunicação do Líder – Como alcançar 
resultados com a equipe por meio do Feedback”

Este é o tema da Terça Gerencial que acon-
tece amanhã às 14h com a palestra da psicó-
loga Renata Castello Branco (foto) na Sala de 
Treinamento do Fórum Teixeira de Freitas.

A palestrante é bastante conhecida dos 
servidores da Justiça Federal já tendo mi-
nistrado vários treinamentos e cursos nesta 
Seccional. Ela é psicóloga com Formação 
em Abordagem Sistêmica e Terapia Fami-
liar. Especialista em Administração e Gestão 
de Negócios com Formação em Consultoria 
Empresarial, Jogos de Empresa e Técnicas 
Vivenciais. Formação e Certificação Interna-
cional em Coaching Integrado. Diretora da 
Excelência Consultoria Recursos Humanos 
Ltda. Docente  nos cursos de MBA voltados 
para Gestão de Pessoas, Liderança Estratégi-

ca, Gestão em RH e Gestão em Saúde. Psicoterapeuta de adolescentes, adultos e famílias.

As terças gerenciais consistem na realização de eventos voltados para o desenvolvi-
mento gerencial que visam promover a disseminação de diversos conceitos sobre o assun-
to, bem como apresentar ferramentas que auxiliarão a realização das tarefas dos gestores 
da Justiça Federal da Primeira Região. Além disso, oferecem aos titulares de funções 
comissionadas e cargos em comissão de natureza gerencial mecanismos para cumprir, 
em cursos da área de desenvolvimento gerencial, a carga horária mínima obrigatória em 
cumprimento ao artigo 59 da Resolução 3/2008-CJF.

Comitê gestor aprova 
nova versão do SEI

O Comitê Gestor do SEI aprovou a 
nova versão do Sistema. Entre as deci-
sões do Comitê está a necessidade de 
regulamentação do procedimento admi-
nistrativo eletrônico, em razão de ajustes 
necessários verificados, após ouvidas as 
unidades envolvidas para apresentação 
de sugestões.

O Comitê também decidiu manter a ve-
dação de inclusão no sistema de unidades 
que não façam parte da estrutura organiza-
cional do TRF1 e suas seccionais.

O diretor-geral, Carlos Frederico Be-
zerra, informou que será encaminhada 
circular às seccionais da 1ª Região, bem 
como às unidades do Tribunal, solicitando 
sugestões quanto a melhorias no SEI. Em 
seguida, as sugestões serão consolidadas 
em nova reunião do Comitê e apresentadas 
em momento oportuno ao TRF4, desenvol-
vedor da plataforma eletrônica, visando ao 
aperfeiçoamento da ferramenta no âmbito 
do Judiciário.


