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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rafael Ianner Silva, juiz fede-
ral da Subseção de Campo Formoso, 
Mirian Celeste de Menezes Brandão 
(NUCOD) e Valmira da Paixão (CS Ges-
tão & Serviço). Amanhã: Tereza Maria 
Almeida Fonseca (9ª Vara), Ricardo 
Sausen Kober (Barreiras), Ricardo Car-
neiro Felix (15ª Vara), Alana Honorato 
Santos Araújo (Itabuna), Bruna Caroli-
ne Santos Dias (Biblioteca), Iago Jona-
than Costa (23ª Vara), Jandiara Teles 
de Jesus (20ª Vara) e Paula Sartori 
Macedo (Turma Recursal). Domingo: 
Luisa Ferreira Lima Almeida, juíza fe-
deral substituta da 16ª Vara, Joana Pi-
mentel Vianna (SECAD), Selma Olivei-
ra (Feira de Santana), Rosele Carvalho 
Torres (NUCJU) e Helinalva Brandão 
Silva (Contrate).Segunda-feira: Celes-
te Costa Pimentel (Turma Recursal), 
Iris Conceição Santos da Silva (Jequié) 
e Carolina Guimarães Cruz (22ª Vara).
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Entrega da declaração 
de bens e rendas

O NUCRE informa aos servidores que 
consultem sua situação sobre a entrega 
anual da declaração de bens e rendas, 
acessando o Sistema SARH: Menu do 
Servidor>Declaração de Bens>Entrega 
Declaração de Bens – Identificada, na aba: 
Arquivos Antigos/Recuperar Arquivos. 

Esse procedimento possibilita verificar a 
situação de entrega a cada ano e o “tipo”. 
Se o tipo for 4, mostra que o servidor já op-
tou pelo Anexo 2 do TCU e não precisará 
entregar mais seus dados em nenhum ano 
seguinte. Servidores que ainda têm o tipo 1, 
continuarão tendo que entregar anualmente.

Ainda há 17 servidores inadimplentes 
com essa obrigação em 2014 e 122 em 
2015 e já há processo em curso para a 
deliberação da Diretoria do Foro.

O servidor que desejar optar pelo preen-
chimento do Anexo 2 do TCU (autorização 
de acesso aos dados) pode se dirigir à SE-
CAP do NUCRE para preenchimento desse 
formulário ou solicitar o formulário pelo e-
-mail: secap.ba@trf1.jus.br. Todos que já 
fizeram essa opção estão desobrigados a 
entregar a cópia de seus dados anuais. Dos 
mais de 1100 servidores ativos, apenas 
391 ainda não fizeram essa opção.

Justiça Federal em Campo Formoso condena 
ex-prefeito de Umburanas por improbidade
com verba do Ministério do Meio Ambiente

O juiz federal Pompeu de Sousa Bra-
sil, respondendo pela Subseção de Campo 
Formoso, julgou ação civil pública por im-
probidade administrativa movida pelo MPF 
contra Joel Muniz de Almeida, ex-prefeito 
do Município de Umburanas em dois man-
dados sucessivos.

O magistrado condenou o ex-gestor à 
suspensão dos direitos políticos por cinco 
anos e pagamento de multa civil no valor 
de cinco vezes o valor da remuneração 
mensal como prefeito à época, devidamen-
te atualizada. 

O Município de Umburanas e o Ministé-
rio do Meio Ambiente celebraram convênio 
para um projeto executivo de saneamento 
básico visando à criação de sistema de es-
gotamento sanitário com tratamento para 
despoluir os rios Muruim e Delfim, melho-
rando a qualidade de vida dos habitantes.

O Ministério liberou R$ 131.910,00, 
restando ao Município a contrapartida de 
R$ 6.595,00. Pareceres técnico, finan-
ceiro e jurídico elaborados pela Secretaria 
de Recursos Hídricos do MMA provaram 
ausência do projeto executivo que deveria 
ter sido produzido por empresa contratada. 
A despeito de inúmeras solicitações do ór-
gão concedente, requisições do TCU e do 
próprio MPF, não houve apresentação do 
“Projeto de Saneamento Básico" tendo de-
corrido, à época do ajuizamento, mais de 
oito anos de sua suposta elaboração sem 
que fosse implantado o projeto executivo.

O réu ainda cumpriu um novo mandato 
como prefeito após este fato o que, segun-

do o MPF, ocasionou desperdício de dinhei-
ro público, já que nunca foi implementado 
o projeto de esgotamento sanitário pago 
com inexigibilidade de licitação. 

Segundo o juiz, o ex-gestor teve respon-
sabilidade direta sobre a destinação dos 
recursos públicos, não podendo escudar-se 
em atos precedentes praticados por seus 
subordinados para escapar a essa respon-
sabilidade até porque foi ele próprio quem 
assinou o convênio. 

Não restou qualquer dúvida para o ma-
gistrado de que o ex-gestor liberou verba 
pública sem os devidos cuidados, descu-
rando-se da obrigatoriedade de promover 
licitação na aquisição de produtos e rea-
lização de obra ou serviço da administra-
ção, o que ainda restou qualificado pela 
omissão em executar o custoso, porém in-
dispensável, projeto de saneamento básico 
contratado.

Nas palavras do juiz federal Pompeu Bra-
sil: “O argumento de que as contas referen-
tes ao convênio restaram aprovadas (com 
ressalvas) pelo TCU perde força ante o fato 
de que o mesmo gestor foi reeleito para o 
mandato subsequente, que se estendeu por 
mais quatro anos sem que fosse concreti-
zado o projeto, a despeito de contemplar 
setor tão importante para a qualidade de 
vida e saúde dos munícipes”.

Segundo a sentença, “É questioná-
vel a iniciativa de empenhar verba pú-
blica expressiva (superior a R$100 mil 
em valores históricos) em algo que não 
resultou em nenhum benefício objetivo 

Nova data para curso 
sobre novo CPC

O curso do juiz federal Salomão Viana 
sobre o novo CPC será de 14/9 a 2/12. A 
mudança da data de início, programada 
para 31/08, se deveu em função da greve.

à coletividade. Práticas dessa natureza 
devem ser coarctadas, pois resultam em 
dispêndio de verbas federais que escas-
seiam, apesar de destinadas às necessi-
dades básicas da coletividade. E a im-
punidade não contribui para o fim dessa 
cultura de descaso com os recursos 
públicos, exigindo-se do Judiciário res-
posta firme e efetiva diante de atitudes 
desse jaez”. Afirmou o julgador.

Supremo concede HC a
servidores para acesso 
a sessões no Congresso

O ministro do STF Marco Aurélio defe-
riu liminar em Habeas Corpus para garan-
tir que membros dos sindicatos Sitraemg 
e Sisejuf possam entrar no Congresso Na-
cional para acompanhar as deliberações 
sobre o veto presidencial ao projeto de lei 
da Câmara 28/2015, que trata do reajuste 
salarial dos servidores do Judiciário.

“É inimaginável que se criem obstá-
culos ao ingresso do cidadão em qual-
quer das Casas que o integram”, escre-
veu o ministro em sua decisão. Em seu 
pedido de HC, os sindicatos alegaram 
que a restrição de entrada no Congresso 
era abusiva.

Mesmo sendo públicas as sessões, 
a praxe firmada pelos dirigentes do Con-
gresso Nacional impede trabalhadores de 
acompanharem votações em assuntos sa-
lariais e demais condições de serviço. 


