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Aniversariantes
Hoje: Mauro Cezar Lopes da Silva (Gua-
nambi), Cecília Maria Lopes Oliveira (7ª 
Vara), Alberto Penna Nassri (Ilhéus), 
Jefferson Inácio de Oliveira (NUCJU), 
Naara Azevedo (Turma Recursal), Ro-
berta Rocha (NUCOD), José Pedro 
da Silva (DIREF), Rafaela de Almeida 
Bonfim (Bom Jesus da Lapa) e Thássia 
Bastos Sampaio (19ª Vara). Amanhã: 
Mariluce Medeiros Machado (11ª Vara).
Domingo: Ana Maria Paes de Albuquer-
que (Juazeiro), Erick Patrick Santos da 
Silva (Campo Formoso), Liliane Vinhas 
Silva da Costa (SECAD), Elisa Caval-
cante Reis (Feira de Santana), Girlane 
Santiago Effren (18ª Vara) e Marivaldo 
Araujo do Carmo (Mega Service). Se-
gunda-feira: Johene Nolasco Andrade 
Aguiar (16ª Vara), Jaciara Dias Sarai-
va (Barreiras), Paloma Galvão da Silva 
Amorim (Irecê) e Patrícia Santana San-
tos (Eunápolis).
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Implantação dos 
Exames Periódicos 
de Saúde na Bahia

A Diretoria do Núcleo de Bem Estar So-
cial - NUBES informa a todos os servidores 
e magistrados  a implantação dos Exames 
Periódicos de Saúde – EPS nesta Seção Ju-
diciária da Bahia, instituídos pela Portaria 
PRESI nº 257 de 24.06.2015.

Por razões operacionais, Salvador foi 
escolhida para ser piloto na implantação 
dos Exames Periódicos de Saúde nesta Se-
ção Judiciária da Bahia. 

Diante dos primeiros resultados, a Ad-
ministração trabalhará junto ao NUBES 
para viabilizar, o mais rápido possível,  a 
extensão dos referidos exames às Subse-
ções Judiciárias, gradativamente, com o 
entendimento de que a implantação dos 
Exames Periódicos representam, não so-
mente, o cumprimento de exigência nor-
matizada em lei, bem como um expressivo 
passo na melhoria da saúde do servidor no 
ambiente organizacional. 

VIII Encontro Nacional 
de Direito Civil e 
Processo Civil

O Direito Material e Processual Civil che-
gam a 2016 repletos de novidades. O VIII 
Encontro Nacional de Direito Civil e Proces-
so Civil, a se realizar em Salvador entre 13 e 
14/5 abordará diferentes temas novos.

Associados da ASSERJUF têm 30% 
de desconto sobre o valor profissional R$ 
499,00 até 07/05 ou 30% de desconto so-
bre o primeiro valor R$ 249,00 até 30/04 e 
R$ 299,00 até 07/05. 

Além dos conhecidos influxos dos pen-
samentos principiológicos, éticos, sociali-
zadores e difusos, o ano trouxe mudanças 
legislativas como: Normas como o Novo 
CPC, o Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia, Lei de Combate  ao Bullying, Lei de 
Direito de Resposta, Lei de Mediação e 
Arbitragem, Alterações em Fundações e rol 
de Impenhorabilidades do Bem de Família 
Legal convocam os estudiosos do direito a 
reconstruir toda a engenharia e arquitetura 
do Direito Privado Nacional.

Informações pelo site www.portalmúl-
tipla.com.br ou telefones 3341-1774 / 
99902-3315.

Juízes federais de Itabuna e Eunápolis  
condenam empresas de Ibicaraí 

e ex-prefeito de Guaratinga por fraudes
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Eunápolis Alex Schramm de Rocha, em 
ação civil pública movida pelo MPF conde-
nou  Manoel Porto Martins, ex-prefeito do 
Município de Guaratinga por improbidade 
na execução do Programa Brasil Escolari-
zado. 

O ex-gestor foi condenado a ressarcir 
o erário no valor de R$ 24.500,00 além 
de multa civil no mesmo valor e suspensão 
dos direitos políticos com cinco anos.

O ex-prefeito não usou a verba repassa-
da no prazo de vigência do programa, dei-
xando para aproveitá-la apenas no último 
mês sendo que os valores excedentes, em 
vez de serem devolvidos ao FNDE, foram 
transferidos para conta da prefeitura. 

Segundo o julgador, tal ação não é mera 
irregularidade. A conduta impossibilitou 
ou, ao menos, dificultou a efetiva fiscaliza-
ção da aplicação dos recursos federais evi-
denciando dano ao erário de R$ 7.400,00.

Os demais valores foram transmitidos 
pelo então prefeito em favor de terceiros 
sem comprovação de sua utilização nos 
fins do programa, o que é ressaltado pela 
inutilização dos recursos no ano letivo.

A juíza federal da Subseção de Itabuna 
Maízia Seal Carvalho Pamponet, em ação 
civil pública movida pelo MPF, condenou 
Delson Arantes Mesquita, Grafica e Editora 
Mesquita Ltda e Najla Brandão dos Santos 
Mesquita à proibição de contratar com o 
poder público por três anos e ao pagamen-
to de honorários advocatícios de R$ 2 mil.

Os autores pretendiam a condenação de 
R$ 100 mil por danos morais, argumen-
tando que os réus, na condição de contra-
tados da prefeitura de Ibicaraí coadunaram 
com fraude em procedimento licitatório 
para contratação de serviços gráficos.

Segundo a julgadora, o ente público não 
procedeu com a necessária e prévia confe-
rência acerca da regularidade das empre-
sas interessadas em participar do certame, 
nem permitiu que a escolha recaísse sobre 
a proposta mais vantajosa. As irregularida-
des comprovadas configuram ato de impro-
bidade, na medida em que violam princí-
pios da administração pública basilares, 
sobretudo os da moralidade e legalidade.

No entanto, mesmo óbvia a participação 
no procedimento fraudado, a magistrada 
não concluiu que houve dano ao erário, que 
em momento algum foi quantificado pelo 
MPF a quem competia instruir o feito com 
provas das suas alegações, deixando escoar 
todos os momentos ofertados para requerer 
as diligências necessárias a tal desiderato. 

Diz a sentança: “O reconhecimento de 
dano ao erário reclama provas contunden-
tes, inclusive quanto ao seu efetivo mon-
tante, não podendo partir de meras su-
posições derivativas da irregularidade do 
processo licitatório.”

E continua: “Igual sorte não colhe o 
Parquet no pertinente ao pleito de inde-
nização por danos morais, eis que não 
demonstrada efetiva existência de dano 
moral à coletividade, não bastando supor 
que o procedimento licitatório irregular 
tem como consequência um dano à coleti-
vidade, que em hipóteses tais, sequer tem 
conhecimento da existência da licitação 
para aquisição de material de uso interno 
e restrito do órgão público.”

A juíza federal Maízia Pamponet ressal-
tou que o ato administrativo não foi íntegro 
mas mesmo se se revestisse de aparente 
regularidade, tal aparência não resiste a 
um olhar um pouco mais cuidadoso sobre 
o processo administrativo que culminou 
com a carta convite analisada, não sobe-
jando dúvidas de que a simulação contou 
com a ajuda e participação dos requeridos 
que sagraram-se vitoriosos, sendo nítida 
a afronta aos princípios da Administração 
Pública, mormente o da legalidade, pelo 
que devem, em consequência, ser respon-
sabilizados pela prática de tal conduta que 
tanto mal faz à sociedade.

TRF1 mantém sentença 
da 11ª Vara e considera 
ilícito saques na conta 
de beneficiário falecido

O TRF1 negou provimento ao recurso 
de um acusado que efetuou saque relativo 
à pensão de sua tia após o óbito da corren-
tista. Na 11ª Vara, o réu foi condenado a 
devolver o respectivo valor.

A União ajuizou ação na Justiça Fe-
deral pedindo restituição da importância 
de R$3.208,27, sacada indevidamente. 
A parte ré apelou sob a alegação de que 
houve boa-fé no recebimento dos valores, 
utilizados nas despesas com o funeral da 
beneficiária da pensão. 

No voto do juiz federal convocado Régis 
de Souza Araújo, relator, a sentença não 
merece reparos diante do saque das verbas 
de forma totalmente ilícita. “A conduta do 
apelante não encontra qualquer respaldo 
legal, ainda que se alegue que os valores 
foram utilizados para o funeral da titular 
da pensão e que o óbito foi comunicado 
ao órgão empregador. O erro da unidade 
pagadora em continuar com os depósitos 
após o óbito da titular da pensão não jus-
tifica o ato ilícito por parte do réu de sacar 
os respectivos valores”.

O TRF1 negou provimento à apelação e 
manteve a sentença por seus próprios fun-
damentos.

Cabeça. Coração
Lydia Davis

Coração chora.
Cabeça tenta ajudar coração.
Cabeça explica mais uma vez 
    ao coração como são as coisas:
Você vai perder todas as pessoas    
    que ama. 
Todas elas irão embora. 
Mas até a terra irá embora, um dia.
Então coração se sente melhor.
Mas as palavras da cabeça não duram
    muito nos ouvidos do coração.
Coração é muito novo nessa história.
Quero ter eles de volta, diz coração.
Cabeça é tudo o que coração possui.
Socorro, cabeça. Socorra o coração.

A escritora norte-americana Lydia 
Davis é conhecida em todo o mundo, 
especialmente pelos seus pequenos es-
critos e breves narrativas. Ela influen-
cia uma nova geração de escritores e 
recebeu o French-American Foundation 
Translation Prize e o Man Booker Inter-
national Prize, dois dos prêmios literá-
rios mais prestigiosos e que distinguem 
escritores vivos de todo o mundo.
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