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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cléa Maria Albuquerque Ferreira 
(NUCJU), Tarcilly Pires Miranda Santa-
na (Itabuna) e Juliana Maria De Oliveira 
Machado (9ª Vara). 
Amanhã: Rodrigo Britto Pereira Lima, 
juiz federal substituto da 11ª Vara, Cé-
sar Omar Vieira Souto(Eunápolis), Lívia 
Santos (1ª Vara), Selma da Conceição 
Silva (NUCAF) e Ludmila Carneiro Sil-
vestre Oliveira (NUCRE)

Parabéns

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

30/11/2005 - Hoje, Feira de Santa-
na ganha uma Vara Federal - A popula-
ção de Feira de Santana e cidades vizi-
nhas passará a contar, a partir de hoje, 
com a reconhecida efi ciência da Justiça 
Federal, sem que para isso seja necessá-
rio realizar deslocamento até Salvador. A 
inauguração da Vara de Feira de Santa-
na, criada pela Lei nº. 10.772/2003, é 
mais um passo na continuação do pro-
cesso de expansão da Justiça Federal 
pelo interior baiano.

A solenidade de instalação foi reali-
zada hoje, às 10h, na Sede da Justiça 
Federal naquele município, na Rua San-
tos, 380, bairro CASEB. O evento foi 
conduzido pelo presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, desem-
bargador federal Aloísio Palmeira Lima, 
pela diretora do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juíza federal Mônica Aguiar, e 
pelo coordenador da Subseção, juiz fe-
eral substituto Dirley da Cunha Junior, 
com a presença de diversos juízes fede-
rais e autoridades.

De acordo com o Provimento COGER 
nº 19/2005, os processos da competên-
cia da sede da Subseção Judiciária de 
Feira de Santana, atualmente em curso 
na Seção Judiciária do Estado da Bahia, 
em Salvador, serão redistribuídos para a 
nova Vara Federal a partir de hoje, data 
de sua instalação.

A nova Subseção Judiciária de Fei-
ra de Santana abrange uma area de 
64.382 km2 e 74 municípios, benefi 
ciando uma população aproximada de 
dois milhões de habitantes.

JFHHÁ DEZ ANOS

Pro-Social informa
O Núcleo de Bem-Estar Social informa 

aos beneficiários do Pro-Social que, pelo 
Comunicado SECBE n. 10/2015, está dis-
ponível no Portal do Beneficiário o relatório 
Emissão de Demonstrativo de Reembolso 
para fins de Declaração de Imposto de 
Renda e/ou consulta mensal.

Para emissão do relatório o beneficiário 
deverá acessar www.trf1.jus.br/e-prosocial. 
Caso não possua senha de acesso, deverá 
solicitar à equipe de suporte através do e-
-mail prosocial.suporte@trf1.jus.br.

Juíza federal de Bom Jesus da Lapa condena 
ex-prefeito de Serra Dourada por improbidade

Ação contra ex-prefeito de Boquira é julgada improcedente
A juíza federal da Subseção de Bom Je-

sus da Lapa, Danila Gonçalves de Almei-
da condenou Jovito Teixeira de Oliveira, 
ex-prefeito de Serra Dourada, bem como 
Maria do Socorro Silva, Eliane Fagundes 
Souza dos Reis e José Orlando dos Reis por 
atos de improbidade administrativa.

A magistrada declarou a nulidade de 
contratações diretas do Município para 
aquisição de merenda escolar com recur-
sos do PNAE e condenou os réus a res-
sarcirem, solidariamente, ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação R$ 
254.030,80, com juros e correção.

O ex-prefeito foi condenado ainda à per-
da da função pública, suspensão dos direi-
tos políticos por 6 anos, multa de R$ 30 
mil e proibição de contratar com o Poder 
Público por 5 anos. Os outros réus foram 
condenados a penas semelhantes e multas 
civis de R$ 15 mil a 20 mil. Foi decretada 
a indisponibilidade de bens dos réus até o 
montante da condenação de cada um.

O ex-gestor, utilizando-se de R$ 
167.149,00 da merenda escolar, contra-
tou sem licitação mercearia de Maria do 
Socorro, sua irmã, e o armazém de José Or-
lando dos Reis, esposo da sua prima Eliane 
Reis para aquisição de alimentos.

Maria do Socorro e Eliane Reis, além de 
ligadas as empresas que forneciam alimen-
tos à Secretaria de Educação, eram fun-
cionárias da Prefeitura na distribuição de 
alimentos às escolas e controle de estoques 
de alimentos violando a Lei n. 8.666/93, 
e compunham os quadros do Conselho de 
Alimentação Escolar do Município.

Segundo a julgadora: “Não há como 
se acolher o argumento de que o objetivo 
pretendido (aquisição de merenda esco-
lar) foi atingido. Isso não basta. É preciso 
que sejam observados os meios e fins es-
tabelecidos em razão do interesse público 
envolvido. Não é dado ao gestor público 
dispor dos recursos públicos da maneira 
que bem lhe aprouver, como se privado 
fosse. Independentemente do resultado 
da conduta, é preciso trilhar os caminhos 
previamente traçados na legislação, para 
evitar qualquer desvio”.

As duas empresas têm instalações 
precárias sem estrutura mínima para o 
atendimento das necessidades de gêne-
ros alimentícios da Prefeitura. Funcionam 
no mesmo endereço, utilizando um pe-
queno espaço na lateral da loja para aco-
modação de gêneros alimentícios desti-
nados exclusivamente à comercialização 
com a prefeitura, monopolizando as ven-
das de alimentos.

Na sentença consta que embora não 
haja previsão legal expressa de que o pa-
rentesco impeça participação em licitação 
pública ou contratação direta, foi provado 
vício na dispensa da licitação e direciona-
mento das contratações diretas de modo a 
beneficiar as firmas que receberam quase 
66% dos pagamentos com lesão aos pri-
mados da legalidade, impessoalidade, iso-
nomia e igualdade de condições entre os 
concorrentes, bem como da moralidade 
nas contratações com o Poder Público.

Em outra ação, desta vez contra o ex-
-prefeito de Boquira Marcos Túlio Vilasboas, 
a magistrada julgou ser impossível concluir 
que tenha o ex-gestor praticado os atos que 
lhe são atribuídos ou agido com dolo ou cul-
pa grave, de modo a ser responsabilizado 
nos termos da Lei de Improbidade 

O MPF requereu restituição de valores e 
condenação do ex-prefeito pela suposta prá-
tica de atos de improbidade administrativa 
na aplicação indevida de recursos do FUN-
DEF a) aquisição de uma motocicleta, bene-
ficiando não só a Secretaria da Educação, 
como outros setores da administração; b) 
pagamento de contas telefônicas de setores 
sem vinculação com o ensino fundamental; 
c) pagamento de aluguéis do imóvel onde 
funciona a Secretaria de Educação, que não 
atua exclusivamente no ensino fundamen-
tal; e d) remuneração de servidores que não 
atuam no ensino fundamental.

Segundo a magistrada, os fatos indicam 
irregularidades administrativas mas não 
provam dolo ou má-fé do réu, pois o objeti-
vo da Lei de Improbidade Administrativa é 
punir o administrador público corrupto, de-
sonesto, imoral, que age com má-fé, causa 
danos à Administração e à coletividade. A 
improbidade é a desonestidade em sentido 
amplo, implicando ofensa aos princípios 
éticos e morais que regem a Administra-
ção, especialmente no tocante ao patrimô-
nio e aos interesses públicos.

É o ato desonesto, e não a prática de 
um ato irregular, que configura a improbi-
dade. “Todo ato ímprobo é um ato ilícito, 
irregular, mas nem todo ilícito ou irregu-
laridade constitui-se em ato de improbi-
dade. Os fatos narrados resultam de uma 
gestão imperfeita, tendo o requerido dei-
xado de observar a formalidade da lei. Po-
rém, não são suficientes para caracterizar 
ato de improbidade.” concluiu.

Tribunais aprovam oito metas 
nacionais para 2016

Presidentes e corregedores de todos os 
tribunais do país aprovaram oito metas na-
cionais para 2016. O anúncio das metas 
para o próximo ano foi feito no final do 9º 
Encontro Nacional do Poder Judiciário.

As metas buscam o aumento da pro-
dutividade, a redução do acervo de casos 
pendentes, o incentivo às formas alternati-
vas de solução de conflitos e a remoção de 
obstáculos que impedem o julgamento de 
processos de combate à corrupção. 

Em relação às metas nacionais, que vi-
sam o aperfeiçoamento da Justiça e repre-
sentam os principais compromissos públi-
cos assumidos pelos tribunais, a novidade 
é a aprovação da Meta 8 para incentivar o 
uso da Justiça Restaurativa, perspectiva de 
solução de conflitos que envolve a aproxi-
mação entre vítima, agressor, suas famílias 
e a sociedade na reparação dos danos cau-
sados por um crime ou infração.

Feira de Ação Social 
começa amanhã

A Comissão de Ação Social traz mais 
uma vez à Justiça Federal a Feira de Ação 
Social, sempre com o propósito de apoiar 
associações e entidades beneficentes que 
atuam em comunidades carentes, por meio 
da exposição e comercialização de produ-
tos artesanais, e também para proporcio-
nar a magistrados, servidores e ao público 
em geral a oportunidade e comodidade de 
comprar presentes natalinos, ajudando as-
sim as instituições expositoras.

Os interessados tem até 4/12 para fazer 
suas compras na Feira de Ação Social. O 
evento será realizado de 10h às 17h, no 
Foyer com as seguintes entidades: 

Associação Comunitária Beneficiente de 
Sussuarana, Associação Educacional Sons 
do Silêncio, Associação Resgate, Escola 
Missionária Eralda Jesus Sampaio e Centro 
Público de Economia Solidária-CESOL.


