
Edição n. 4.464 Salvador – Bahia. Sexta-feira, 19/02/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Scheyla Vilar Batista Soares (21ª 
Vara), Helio Cavalcante Reis Filho (13ª 
Vara), Márcia Neves (Paulo Afonso), Ana 
Claudia Tosta Alves Cruz (2ª Vara), Fa-
biana Alves Lopes (Guanambi), Adrielle 
Santos Almeida (7ª Vara) e Roger San-
tos Pereira (Stefanini) Amanhã: Firmi-
cio Ferreira de Souza Filho (Barreiras) e 
Josebel Silveira da Silva Segundo (14ª 
Vara).Domingo: Ciro Gomes de Queiroz 
(NUASG), Evilásio Roxo do Amaral (10ª 
Vara), Allan Costa (Teixeira de Freitas), 
Anna Zélia Anunciação (7ª Vara) e Wa-
shington dos Santos (22ª Vara).Segunda-
-feira: Rosana Lins (16ª Vara), Leandro 
Coutinho (Vitoria da Conquista), Bruno 
Kruschewsky (Itabuna), Clesio Vicentini 
Silotti (NUASG), Eduardo de Sousa (NU-
BES) e André Luiz Costa (VIPAC).
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Justiça Federal em Juazeiro condena 
ex-prefeito de Pilão Arcado em 1,6 milhão

Ex-prefeito de Sobradinho e ex-secretária de Ação Social 
de Curaçá também são condenados por improbidade

A juíza federal da Subseção de Juazeiro 
Andrea Márcia Almeida condenou Roberto 
Alves Martins, ex-prefeito de Pilão Arcado, 
por improbidade administrativa. 

A sentença determinou a suspen-
são dos seus direitos políticos por cin-
co anos além da obrigação de ressarcir 
R$1.645.113,97; multa de 50 vezes a 
última remuneração como prefeito e proi-
bição de contratar com o poder público por 
três anos. Foi ainda condenado ao paga-
mento de honorários de R$10 mil em favor 
da FNDE e do município de Pilão Arcado.

Segundo o MPF, o município de Pilão 
Arcado recebeu verbas federais da Funda-
ção Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação, mas o ex-gestor deixou de realizar 
prestação de contas do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE) e do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar (PNATE).

O primeiro programa (PNDE) foi criado 
a fim de prestar assistência financeira às 
escolas públicas e melhorar a sua infraes-
trutura física e pedagógica, reforçando a 
autogestão escolar nos planos financeiro, 
administrativo e didático, no intuito de me-
lhorar os índices de desempenho do setor. 

O segundo programa (PNAE) visava 
aquisição de gêneros alimentícios para os 
alunos do ensino fundamental, creches e 
compra de alimentos para as crianças da 
pré-escola. Já o PNATE foi criado para ga-
rantir o acesso e a permanência dos alunos 
residentes em área rural nos respectivos 
estabelecimentos escolares, por meio de 
assistência financeira.

Em razão da não-prestação de contas, o 
município ficou inadimplente junto ao Sis-
tema de Gestão de Prestação de Contas e 
teve suspensos os repasses financeiros às 
contas dos programas, prejudicando toda a 
população pilão-arcadense.

SOBRADINHO - Em outra ação civil pú-
blica, movida pelo MPF contra Antonio Gil-
berto de Souza, ex-prefeito de Sobradinho, 
a magistrada condenou o réu ao pagamen-
to de multa civil de R$ 20 mil ao Fundo 
Nacional de Assistência Social; proibição 
de contratar com o Poder Público por cin-
co anos; e suspensão dos direitos políticos 
pelo mesmo período.

Segundo o MPF, o réu, na condição de 
gestor do município, firmou com a União 
convênio de R$ 22.173,60, cuja contra-
partida municipal era de R$ 1.406,40 e 
não cumpriu o seu dever de prestar contas.

Na sentença, a magistrada pontuou 
que: “Há dolo pelo fato de que o réu, ao as-
sinar o Termo de convênio, assumiu o com-
promisso de cumprir as obrigações legais, 
tendo plena consciência da antijuridicida-
de de sua ação de transferir indevidamente 
as verbas da conta específica do convênio 
para conta de outra natureza e do resul-
tado lesivo que eventual descumprimento 
desse dever causaria à Administração e à 
probidade na gestão da coisa pública.”

CURAÇÁ – Já a ex-secretária de Ação 
Social do município de Curaçá Elieusi-
na Rodrigues de Almeida foi condenada 
a ressarcir à União Federal o valor de R$ 
4.494,29 por improbidade administrativa  
além de multa civil de cinco vezes a remu-
neração à frente do cargo público. O ex-
-prefeito foi julgado inocente no processo.

Na ação civil pública movida pelo MPF, 
constatou-se a aplicação irregular de re-
cursos federais destinados à concessão de 
bolsas para jovens em situação de vulnera-
bilidade social, oriundos do programa 'Pro-
teção Social Básica'.

Segundo a CGU, contratadas para 
atuar como 'Agentes Jovens' deixaram de 
prestar serviços causando prejuízo de R$ 
2.227,05 e afirmaram que a ré tinha pleno 
conhecimento de que as contratadas não 
estavam desempenhando tais atividades.

Diz a sentença: “Cabia à requerida, 
como titular e responsável direta pela ges-
tão da pasta, zelar pela prestação dos ser-
viços custeados pela municipalidade e a 
fetos à Secretaria sob seu comando”.

Altar de Pérgamo 

O Altar de Pérgamo é uma estrutura monumental com 38 x 36 metros – a escada 
da frente sozinha tem quase 20 metros de largura – e foi construída na primeira meta-
de do Século II a.C., durante o reino do rei grego Eumenes II, em um dos terraços da 
acrópole da antiga cidade grega de Pérgamo, na Turquia.

Dedicado a Zeus, a estrutura tem um longo friso em baixo-relevo, mostrando a 
gigantomaquia ou a luta entre os deuses e gigantes da mitologia. Segue o esquema 
tradicional grego, consistindo de uma vasta plataforma murada de onde saem colunas 
jônicas. Em um conjunto de cenas consecutivas, a obra retrata os eventos da vida de 
Télefo, lendário fundador da cidade de Pérgamo.

A construção, que sofrera muito com o tempo e estava destruída, foi escavada, no 
final do século XIX e suas partes enviadas para a Alemanha por uma expedição arque-
ológica. O altar foi então abrigado no Museu Pergamon em Berlim, onde pode ser visto 
junto a outras estruturas monumentais como o Portão do Mercado de Mileto e a Porta 
de Ishtar da Babilônia. Atualmente, o governo turco reclama a devolução do altar, que 
teria sido retirado ilegalmente do país - da mesma forma que os mármores de Elgin, 
que a Grécia pretende retomar à Inglaterra.

Obra-prima da Semana
Juízes devem investigar 

informações sigilosas
vazadas em inquéritos

O CNJ aprovou medidas para tentar 
coibir o chamado “vazamento seletivo” de 
informações sigilosas colhidas em investi-
gações criminais. A nova Resolução 217 
altera artigos da regra do CNJ que trata de 
quebra de sigilo e interceptação telefônica 
e de endereços eletrônicos para obrigar o 
juiz a requerer a instauração de investiga-
ção, “sob pena de responsabilização”.

De acordo com o novo texto, o Judici-
ário é responsável por apurar a divulgação 
de informações sigilosas por qualquer um 
dos envolvidos em quaisquer ações que 
corram em segredo de Justiça. A resolução 
obriga o juiz a investigar os vazamentos 
mesmo que eles tenham partido do Minis-
tério Público e da autoridade policial.

A resolução também cria uma série de 
obrigações ao juiz que determinar a quebra 
de sigilo ou que mandar grampear o telefone 
de investigador e acusados. O texto obriga 
o magistrado a escrever, na ordem, os indí-
cios de autoria do crime, as diligências feitas 
antes do pedido de quebra de sigilo ou de 
grampo e os motivos pelos quais não seria 
possível obter a prova por outros meios.

O juiz também está obrigado a listar em 
sua decisão o nome dos policiais e mem-
bros do MP responsáveis pela investigação, 
bem como dos servidores, peritos, tradu-
tores, escrivãos e demais técnicos que te-
nham acesso a ela.

A nova resolução só permite grampos 
por 15 dias, renovável apenas uma vez, o 
que não estava na resolução original.

Fonte: CONJUR

Juízes comemoram 
decisão de prisão antes 
de trânsito em julgado

A AJUFE e a Associação Nacional dos 
Procuradores da República comemoraram a 
decisão do STF de permitir a prisão depois 
da decisão de 2º grau, mesmo que ainda 
haja possibilidade de recurso.

Para a AJUFE, o entendimento do STF 
segue a mesma pretensão de um projeto de 
lei sugerido pela entidade e que conta com 
o apoio do juiz Sergio Moro. “A determina-
ção do Supremo vai na mesma direção do 
Projeto de Lei 402/2015, em tramitação na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado. A proposição, sugerida pela 
AJUFE, foi concebida no âmbito da Estra-
tégia Nacional de Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro”, afirma a entidade.

O texto também ressalta que o presi-
dente da AJUFE, Antônio César Bochenek, 
considera esse um dos principais pontos de 
sua agenda. A decisão do STF dará força 
à aprovação do PL. “A mudança na inter-
pretação da lei emanada pelo Plenário da 
suprema corte reforça a adequação e per-
tinência da nossa proposta”, disse.

Para a ANPR, a decisão "garantirá maior 
eficiência e celeridade à prestação juris-
dicional, bem como configura um marco 
importante para o fim da impunidade e da 
ineficácia da Justiça criminal no país".


