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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcos Antonio de Souza (10ª 
Vara), Luiz Carlos Bittencourt Goulart 
(DIREF), Victória Costa (Avante), e Uli-
ma Santos (SECAD).Amanhã: Gilberto 
Pimentel de Mendonça Gomes Júnior, 
juiz federal da Subseção de Irecê, Ar-
thur Santos Nicory (NUCRE), Avani 
Cristia Gomes (NUCJU), Márcia Jes-
siara de Sá (Campo Formoso), Joyleine 
Cairo (19ª Vara) e Amilton Lopes (Con-
trate). Parabéns!!!

Justiça Federal em Eunápolis condena 
ex-prefeito de Itagimirim por improbidade 

e uso irregular de verba de merenda escolar
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Eunápolis Alex Schramm de Rocha, em 
uma ação civil pública por improbidade ad-
ministrativa movida pelo Ministério Público 
Federal, condenou o ex-prefeito do Municí-
pio de Itagimirim, Giovanni Brillantino, ao 
pagamento de multa de 15 vezes sua últi-
ma remuneração como prefeito, suspensão 
dos direitos políticos e proibição de contra-
tar com o poder público por três anos, em 
razão de sua conduta ímproba ao liberar 
irregularmente verba do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar.

O juiz federal condenou também Edvaldo 
Rodrigues Nunes e Uolas Ferreira dos San-
tos, sócios da empresa Lumar Comércio de 
Gêneros Alimentícios Ltda, ao pagamento, 
cada um, de multa de R$ 15.271,83, cor-
respondente a cinco vezes o valor da vanta-
gem indevida com o direcionamento de con-
trato para fornecimento de merenda escolar, 
ressarcimento de vantagem indevida de R$ 
3.054,37, suspensão dos direitos políticos 
por oitos anos e proibição de contratar com 
o poder público por dez anos.

Segundo a sentença, “a exigência de 
licitação para a aquisição de obras e ser-
viços no âmbito da administração pública 
é um corolário do princípio constitucional 
da isonomia, buscando colocar as empre-
sas e os cidadãos em condições de igual-
dade a fim de que sejam sagrados ven-
cedores dos certames apenas aqueles que 
melhor e menos custosamente irão servir 
ao interesse público. Assim, os adminis-
trados possuem o direito subjetivo a um 
tratamento isonômico e equidistante por 
parte dos entes públicos, na realização de 
suas tarefas, sendo proibido à Administra-
ção favorecer ou prejudicar determinados 

sujeitos, onerando ou criando benefícios 
extravagantes, de forma que lhes seja 
dado tratamento diverso daquele que é 
destinado aos demais”

O magistrado entendeu que no caso da 
aquisição de merenda escolar, justifica-se a 
dispensa de licitação pela necessidade de 
maior celeridade na compra para evitar o 
desabastecimento. Entretanto, comprovou-
-se o direcionamento para a contratação da 
empresa Lumar Comércio de Gêneros Ali-
mentícios Ltda.

Não foram realizadas pesquisas de pre-
ço para buscar a melhor proposta para a 
Administração, caracterizando favoreci-
mento e enriquecimento ilícito em mon-
tante correspondente ao lucro na operação. 
Também houve pagamento de despesa su-
perior ao valor empenhado. 

Apesar dos ilícitos apontados, o ma-
gistrado não vislumbrou provas nos autos 
de que os alimentos não tenham sido for-
necidos, pelo contrário, há declarações de 
autoridades municipais atestando o recebi-
mento dos produtos. 

Orgulho e Preconceito
Escrito antes 

de a sua autora, 
a inglesa Jane 
Austen completar 
21 anos, Orgu-
lho e Preconceito 
foi publicado em 
1813 e conta a 
história de Eliza-
beth Bennet, se-
gunda das cinco 
filhas de um pro-
prietário rural na 
cidade fictícia de 
Meryton.

O principal romance do livro é o 
da protagonista com o bem sucedido 
Fitzwilliam Darcy, um homem de 28 
anos que é visto como esnobe pela 
própria Elizabeth e outros moradores 
de Meryton, mas com o tempo vai 
mostrando sua real personalidade en-
quanto se apaixona cada vez mais pelo 
olhar da jovem.

Ambientada no século XIX, em Orgu-
lho e Preconceito são abordados temas 
relacionados à educação, cultura, au-
toconhecimento e casamento na socie-
dade aristocrática. Um dos temas mais 
persistentes dos trabalhos de Austen é 
a importância do ambiente e do cresci-
mento do caráter e moralidade no de-
senvolvimento dos jovens.

Obrigatória

Leitura
Lewandowski suspende retirada de 
comunidade indígena em Eunápolis
Por entender ser matéria constitucional 

e existir risco de lesão à ordem, à saúde, à 
segurança ou à economia públicas, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski, presidente 
do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 
sentença do juízo federal em Eunápolis que 
determinou a retirada de índios Tupinambá 
da Fazenda Timiquim, em Belmonte. A de-
cisão foi tomada na análise de suspensão 
de segurança ajuizada pela Fundação Na-
cional do Índio - FUNAI.

A Justiça Federal em Eunápolis defe-
riu a reintegração de posse da proprieda-
de, determinando a retirada imediata dos 
índios que ocupavam a fazenda. De acor-
do com a Funai, a sentença foi prolatada 
em 2012, mas a fase do cumprimento 
provisório foi instaurada apenas no final 
de 2014.

O procurador da Funai diz que a fun-
dação foi intimada da decisão em junho 
de 2015, determinando a retirada dos ín-
dios em até dez dias, sob pena de multa 
diária no valor de R$ 10 mil. No caso de 
descumprimento, o procurador da funda-
ção alertou que foi autorizado o uso de 
força policial para auxiliar a retirada da 
comunidade indígena.

A área, conforme a Funai, foi reconhe-
cida como terra indígena tradicionalmente 
ocupada, aguardando a análise técnica 
das impugnações apresentadas pelos in-
teressados, para seguir o rito legal, enca-
minhando o processo de demarcação para 
análise do Ministério da Justiça. No local, 
já foram construídas uma escola munici-
pal, uma igreja e um posto de saúde.

Em sua decisão, o ministro explicou que 
o pedido feito pela Funai apresenta os dois 
requisitos necessários para seu deferimen-
to: a matéria em debate é constitucional e 
existe o risco de lesão à ordem, à saúde, à 
segurança ou à economia públicas.

De acordo com o presidente, a contro-
vérsia instaurada evidencia a existência de 
matéria constitucional, principalmente no 
tocante ao que prevê o artigo 231 da Cons-
tituição Federal.

O dispositivo estabelece que “são re-
conhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradi-
ções, e os direitos originários sobre as ter-
ras que tradicionalmente ocupam, com-
petindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens”.

Quanto ao risco de lesão à ordem, o mi-
nistro ressaltou que a retomada da posse 
pode ser vista como fator de exacerbação 
da disputa, em especial quando o cumpri-
mento da ordem judicial é acompanhado 
por força policial.

Além disso, frisou o presidente do STF, 
o cumprimento provisório da sentença que 
determinou a reintegração possui ainda ou-
tra dimensão importante, uma vez que, na 
maioria das vezes, a expulsão dos ocupan-
tes não vem acompanhada de perspectivas 
de moradia digna.

“Parece-me que evitar a constante mo-
vimentação involuntária da população é 
providência tão importante quanto asse-
gurar o devido cumprimento das decisões 
judiciais de reintegração de posse”, con-
cluiu o ministro Lewandowski. 

CJF recebe artigos para 
sua revista científica
O Centro de Estudos Judiciários do CJF 

recebe artigos para as próximas edições da 
Revista do CEJ, periódico técnico-científico 
quadrimestral, que tem a finalidade de fo-
mentar e difundir o intercâmbio de conheci-
mentos das áreas jurídica e judiciária entre 
magistrados, juristas e profissionais. 

Os textos podem ser encaminhados pelo 
e-mail revista@cjf.jus.br, ou pela página 
www.jf.jus.br/ojs2/, que também pode ser 
acessada pelo Portal: www.jf.jus.br, ao cli-
car no item "Centro de Estudos Judiciários", 
"Publicações" e depois em "Revista CEJ". 

No último caso, é necessário efetuar ca-
dastro como autor, clicando em “cadastro” 
na parte superior do site. O texto deve ser 
inédito, ter de 10 e 40 folhas e apresentar 
as características de um artigo científico.

As edições 67 e 68 da Revista do CEJ 
estão previstas para dezembro de 2015 e 
abril de 2016. A primeira será temática, 
abordando especificamente o Novo CPC. 
Os artigos serão submetidos ao crivo de 
especialistas, que decidirão sobre a viabi-
lidade da publicação.

Pro-Social entrega 
carteiras do seu novo 

convênio SAÚDE CAIXA
Com o objetivo de melhor atender aos 

seus beneficiários, proporcionando mais 
oportunidades de atendimento médico 
em locais próximos às suas residências, 
o Pro-Social  tem a satisfação de informar 
que já está disponibilizado o acesso à am-
pla rede de credenciados SAÚDE CAIXA,  
que pode ser visualizada em www1.cai-
xa.gov.br/saudecaixa/asp/credenciados.
asp, além dos aplicativos SAÚDE CAIXA 
para celulares e tablets para consulta de 
credenciados.

Para  acesso ao atendimento pelo novo 
convênio SAÚDE CAIXA/PRO-SOCIAL, 
será necessária sua identificação por meio 
de documento de identidade acompanha-
da das carteiras próprias do convênio

Os titulares lotados no prédio sede e no 
prédio dos JEFs podem retirar suas cartei-
ras no 2º Subsolo do Bloco A, do Fórum 
Teixeira de Freitas, recepção do serviço mé-
dico odontológico e no consultório médico 
do prédio dos JEFs, recepção do serviço 
médico, a partir das 12h de hoje.


