
Edição n. 4.657- Salvador – Bahia. Segunda-feira, 12/12/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Brenda Cavalcanti Alves (Paulo 
Afonso), Maria Dias Novais (NUCJU), 
Eridan Lorrane Silva de Souza (Gua-
nambi), Tatiane Cunha Fabriciano (8ª 
Vara) e Fernanda Cristina Oliveira Sam-
paio (24ª Vara). 
Amanhã: Leila Macêdo Lessa (NUCJU), 
Anelita Silva de Santana  (Turma Recur-
sal), Geovana Viana Conceição (Ilhéus) 
e Maria das Graças Gonçalves de Araújo 
(18ª Vara).

Parabéns!
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Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

25/10/2006 - Sarau infanto-juvenil 
alegra a Justiça Federal - Alegria foi a 
tônica do primeiro sarau infanto-juvenil 
promovido pela Seção Judiciária da 
Bahia. O evento, que homenageou o 
mês das crianças, contou com a parti-
cipação de crianças e pré-adolescentes 
que fazem parte da família da Justiça 
Federal.

O sarau, que contou também com a 
vernissage dos irmãos Rebeca e Isaque 
Pinheiro, com 10 e 7 anos de idade, 
filhos da servidora Márcia Reis, da SE-
BIB, teve início com a apresentação da 
banda Invasão em Domicílio, que tem 
como integrante Caio Teixeira, de 13 
anos, filho do servidor Paulo Sérgio Tei-
xeira, da SECAD.

Em seguida, foi a vez de Polliana San-
tos, 10 anos, filha de Obede Pinheiro,da 
13ª Vara, encantar a plateia tocando e 
cantando “Lágrimas de Chuva”, “Malan-
dragem” e “Cowboy Fora da Lei”.

Rodrigo Araújo, de 10 anos, filho 
da servidora Luzineide Araújo, cantou, 
acompanhado de Raiane, ao violão, a 
canção “Morena Tropicana”. 

“Coração Desiludido”, de autoria de 
Mateus Matos, de 12 anos, filho de Lou-
rival Matos, interpretada por ele próprio, 
surpreendeu pela sonoridade e beleza da 
letra. 

Já Leonardo e Isadora Viana, filhos 
do juiz federal Salomão Viana, também 
marcaram presença. Leonardo tocan-
do e cantando a música “Meu Erro”, e 
acompanhando a irmã, Isadora, na su-
ave interpretação de “Pra Ser Sincero”.

JFHHÁ DEZ ANOS

São João de Piritiba e Carnaval de Conceição 
do Coité geram condenações de ex-prefeitos 

por juíza federal de Feira de Santana

A juíza federal da 1ª Vara da Subse-
ção de Feira de Santana Karin Weh de 
Medeiros condenou os ex-prefeitos de 
de  Piritiba, Jorge Gaspar Menezes, e de 
Conceição do Coité, Renato Souza dos 
Santos, em duas ações civis públicas 
movidas pelo Ministério Público Federal 
e pelo Município de Conceição de Coité, 
respectivamente. 

A magistrada condenou o ex-prefeito de 
Piritiba a ressarcir ao erário o valor de R$  
163.764,60, pagar multa civil de cinco ve-
zes a remuneração de prefeito, suspensão 
dos direitos políticos e proibição de contra-
tar com o Poder Público por três anos. 

A julgadora entendeu que o MPF com-
provou a não prestação de contas e o em-
prego irregular de verbas repassadas pelo 
Ministério do Turismo para realização da 
festa de São João no município.

Foram apontadas diversas irregulari-
dades de naturezas técnica e financeira 
na prestação de contas do convênio como 
falta de comprovação da realização de to-
dos os shows, o não encaminhamento dos 

documentos do proces-
so licitatório para con-
tratação da empresa 
Robejac Comercio Ltda 
e diversas irregularida-
des fiscais.

O ex-prefeito se-
quer comprovou a 
forma como se deu a 

contratação da empresa para execução 
do convênio, pois, como destacou o TCU, 
a empresa teria sido contratada por ine-
xigibilidade de licitação, sob alegação de 
manter contrato de exclusividade com os 
cantores e bandas que se apresentaram 
no evento, sem apresentar documentação 
comprobatória desse fato.

Já o ex-prefeito de Conceição do Coi-
té, Renato Souza dos Santos, foi conde-
nado ao ressarcimento ao erário de R$ 
202.040,62, multa civil de cinco vezes a 
remuneração como prefeito, suspensão dos 
direitos políticos e proibição de contratar 
com o Poder Público por três anos.

A juíza federal considerou comprovadas 
as acusações de não prestação de contas, 
do valor de R$ 150 mil, repassado pelo Mi-
nistério do Turismo para realização do “Car-
naval Fora de Época-Coité Folia/2010”.

O réu deixou de apresentar documen-
tação que indicasse as ações executadas 
e não trouxe qualquer prova que pudesse 
negar as irregularidades constatadas pelo 
Ministério do Turismo na consecução do 
“Carnaval Fora de Época”

A documentação apresentada pelo ex-
-prefeito não veio acompanhada de filma-
gens, fotografias originais ou jornal veicula-
do após o evento, comprovando a execução 
dos itens constantes do Plano de Trabalho 
aprovado. O réu não demonstrou, dentre 
outras coisas, as efetivas apresentações 
das bandas contratadas para a micareta.

Também chama atenção a irregularida-
de consubstanciada no fato de que muito 
embora o réu tenha encaminhado decla-
ração atestando a gratuidade do evento, o 
Ministério do Turismo verificou pela inter-
net que o evento não foi gratuito, havendo 
cobrança de R$ 90,00 - lote promocional 
- primeiro lote pra os três dias do evento.

Embora tenha restado evidente negli-
gencia dos gestores municipais, a juíza 
não considerou comprovado que os ex-
-prefeitos tenham enriquecido ilicitamen-
te com os atos ímprobos praticados, não 
havendo sequer requerimento dos autores 
neste sentido.

Associação de Oficiais de Justiça 
critica conduta do presidente do Senado

Para o presidente Associação dos Oficiais 
de Justiça do Distrito Federal, o senador Re-
nan Calheiros agiu com "com total falta de 
respeito" ao se recusar a receber a intimação 
da ordem de afastamento do cargo emitida 
pelo ministro do STF Marco Aurélio. 

O oficial de Justiça Wessel Oliveira, do 
STF, tentou inutilmente por diversas vezes 
intimar o presidente do Senado e outros 
dois membros da Mesa. Em ofícios ao STF, 
ele relatou ter sofrido "tratamento evasivo" 
de assessores da presidência do Senado. 

O presidente da Aojus, Gerardo Alves 
Lima Filho, disse que o episódio "é um pre-
cedente negativo não só para a categoria, 
mas para o tribunal e a sociedade". 

"Se o presidente do Senado age com 
essa total falta de respeito com o oficial, a 
sociedade vai entender que esse tratamen-
to pode ser repetido", disse Lima Filho que 
afirmou que "vê com muita preocupação" 
o comportamento de Renan e dos outros 
senadores, pelo "exemplo que deixam" de 
que o oficial pode ser evitado e enganado. 

"Normalmente o oficial diligencia sozi-
nho, em veículo próprio e colocando em 
risco sua integridade. Não temos estrutura 

para ir a todos os locais com a polícia. O 
oficial vai sem porte de arma, sem escolta, 
sem colete à prova de bala", disse o presi-
dente da Aojus, informando ainda que so-
mente em 2016 houve 20 "crimes contra 
oficiais" no DF, incluindo um assalto a mão 
armada e agressões físicas. 

Há dez anos, Terezinha de Souza, ofi-
cial lotada no TJDF, foi assassinada em um 
assalto enquanto cumpria um mandado 
na cidade-satélite de Samambaia. Ela dá 
nome à sala dos oficiais do tribunal. 

Em 2014, o oficial Francisco Ladislau 
Neto, que atuava no TRT do Rio, foi as-
sassinado por um parente da pessoa que 
procurava intimar em Barra do Piraí. 

No Distrito Federal, segundo Lima Filho, 
um oficial de Justiça, que deve ser bacha-
rel em Direito, recebe como salário mensal 
entre R$ 10 mil e R$ 14 mil brutos. Pelo 
uso dos carros próprios, recebem indeniza-
ção de transporte de R$ 1.300 a R$ 1.600 
mensais e inclui gastos com combustível, 
seguro, impostos, licenciamentos e manu-
tenção. Segundo a Aojus, o valor da inde-
nização está defasado, pois seria o mesmo 
de dez anos atrás.

Fonte: Folha de São Paulo

Mantenha o JFH 
nos displays

Todos os dias o JFH é exposto nos dis-
plays dos dois fóruns desta Seccional por 
volta das 14h. Contudo, muitas vezes, o 
jornal é retirado indevidamente dos ex-
positores de acrílico. Pedimos aos leitores 
que mantenham o  jornal nos displays para 
que todos tenham acesso às informações 
contidas nas suas edições.

NUTEC recomenda 
limpeza da caixa 

de e-mails
O NUTEC pede aos servidores que aces-

sem suas caixas de e-mail regularmente e 
as mantenham disponíveis para recepção 
de mensagem, fazendo limpeza periódica 
das pastas de itens enviados, itens excluí-
dos e da caixa de entrada. 


