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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isac Mercês dos Santos (Jequié), 
Érica Martins Bezerra (9ª Vara), Rai-
mundo Nonato Costa (NUCJU), Maria 
Dionícia Mendes (8ª Vara), Bruna Stu-
raro (23ª Vara), Jonatas Taimon Oliveira 
(Turma Recursal) e Natália Dultra Vitó-
ria (2ª Vara).
Amanhã: Ana Marta Mirelles (NUCRE), 
Nara Ilma Trindade (Feira de Santana), 
Jessyca Thayse Batista (Barreiras) e 
José Fernando Reis (Irecê).

Parabéns!!!

SEBES informa número 
de vacinas aplicadas

na Campanha
de Vacinação

A Seção de Benefícios do NUCRE in-
forma que o quantitativo de vacinas ad-
ministradas na Seção Judiciária da Bahia 
foi de 123 vacinas no dia 8 de maio e 
153 vacinas no dia seguinte, totalizando 
276 doses.

O agente de segurança Joilton Pimenta 
da Silva viajou a Israel entre 20 de abril e 
4 de maio, juntamente com um grupo de 
agentes de segurança do MPF brasileiros, 
além de um grupo espanhol. 

Naquele país, eles participaram de 
mais um curso de capacitação promovido 
pela Associação Espanhola de Escoltas e 
Guardian Homeland Security. Essa parceria 
é líder em treinamento em Israel, oferecen-
do o que há de melhor na operacionalidade 
de proteção de autoridade e também pela 
qualidade dos instrutores, pertencentes ao 
Mossad, IDF, Shin Bet e o Krav Maga, de-
fesa pessoal israelense. 

O grande diferencial é a qualidade do 
que é oferecido no mercado de segurança e 
nas experiências reais de combate armado 
e todas as técnicas voltadas para defesa. 
Com o  objetivo de aprimorar os conheci-
mentos e as técnicas mais avançadas e vi-
sando à proteção das autoridades que dis-

Agente de Segurança desta Seccional realiza 
curso de proteção de autoridades em Israel

Justiça Federal determina perda do cargo 
da prefeita de São Francisco do Conde

Uma sentença do juiz federal substituto 
da 8ª Vara, Alex Schramm de Rocha, deci-
diu pela perda do cargo e a suspensão dos 
direitos políticos por oito anos da prefeita 
de São Francisco do Conde, Rilza Valentim 
de Almeida Pena (PT).

A prefeita, secretária de Educação na 
ocaisão da denúncia, juntamente com os 
réus Antônio Carlos Vasconcelos Calmon 
(PMDB), ex-prefeito da cidade; Rodrigo 
Fraga Uzêda, ex-procurador geral do mu-
nicípio; Raimundo Sérgio de Aguiar Ferraz 
Junior, ex-secretário de Finanças; e Alberto 
Martins de Souza, ex-secretário de Saúde; 
foram denunciados pelo MPF na ação civil 
pública 2005.33.00.14237-0.

O MPF acusa os réus por atos de im-
probidade administrativa, caracterizados 
pelo "desvio e a aplicação irregular de ver-
bas públicas federais" em São Francisco do 
Conde. Ao ex-prefeito Antônio Carlos Vas-
concelos Calmon foram imputadas licita-
ções simuladas, pagamentos por produtos 
não recebidos, convites a empresas de fa-
chada e sem idoneidade; e ter homologado 
todas as licitações fraudulentas.

Segundo a sentença do magistrado, o 
ex-prefeito tinha conhecimento dos atos 
praticados pela Comissão de Licitação, 
homologando os pareceres quanto à indi-
cação dos vencedores com evidências de 
superfaturamento ou irregularidade na ha-
bilitação de concorrentes.

O juiz afirma: “ao gerir recursos públi-
cos, ao agente não é permitido atuar com 
negligência, deixando de observar a des-
tinação dos recursos empregados, autori-
zando a contratação de empresas mesmo 
diante de sinais claros de irregularidade 
no procedimento de seleção. Se o réu ti-
nha conhecimento dessas irregularidades 
e nada fazia para impedi-las, homologan-
do reiteradamente os processos licitatórios 
com a mesma feição artificial, é natural 
concluir que estava ciente de todas elas 
e, como gestor maior, acabava por ser seu 
principal comandante. Por isso que não é 
razoável supor que o prefeito, responsável 
pela administração de recursos tão vulto-
sos quanto os de que dispunha o Municí-
pio de São Francisco do Conde, estivesse 
iludido por subordinados seus - ocupantes 

de cargos de sua confiança -, integrantes 
da comissão de licitações”.

Assim, foi condenado ao ressarcimento 
integral do dano provocado ao erário públi-
co, a ser apurado em fase de liquidação, 
acrescido de correção monetária e juros le-
gais até a data do efetivo pagamento, sus-
pensão de seus direitos políticos por 8 anos 
e pagamento de multa civil de R$ 200 mil.

Ao então Secretário de Finanças do mu-
nicípio, Raimundo Sérgio de Aguiar Ferraz 
Júnior, foi imputada a responsabilidade 
pela realização de pagamentos diante de 
notas fiscais falsas e, independentemente 
das sanções penais, civis e administrativas, 
foi condenado a ressarcimento integral do 
dano provocado ao erário público, no valor 
de R$30.008,35, acrescido de correção 
monetária e juros legais até a data do efe-
tivo pagamento, suspensão de seus direitos 
políticos por 5 anos e pagamento de multa 
civil equivalente a R$ 15 mil.

À atual prefeita Rilza Valentim de Al-
meida Pena, na ocasião dos fatos, secretá-
ria de Educação, foram imputadas diversas 

ações, mas só houve prova de que atestou 
recebimento de material didático em notas 
fiscais falsas, confirmando sua participa-
ção na fraude sendo condenada ao ressar-
cimento integral do dano ao erário público, 
a ser apurado em fase de liquidação, acres-
cido de correção monetária e juros legas 
até a data do pagamento e suspensão dos 
direitos políticos por 8 anos e pagamento 
de multa civil de R$ 150 mil.

O magistrado revogou a decisão que de-
cretou a indisponibilidade de bens de Ro-
drigo Fraga Uzêda e ratificou a que decre-
tou a indisponibilidade de bens de António 
Carlos Calmon, Raimundo Sérgio Ferraz Jú-
nior e Rilza Valentim Pena. Os três também 
foram condenados a suspensão de seus 
direitos políticos por 8 anos e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá-
rio, por 5 anos.

Aos réus Alberto Martins de Souza e Ro-
drigo Fraga Uzeda, foram reconhecidas a 
improcedência do pedido. 

tribuem Justiça e, por consequência, ficam 
visadas pelo crime organizado.

A escolha de Israel se deu por ser um 
país onde o estado de alerta é constante 
e a dedicação às autoridades e ao povo é 
prioridade do Estado que, em alguns mo-
mentos opera em parceria com o privado 
em nome de sua nacionalidade. 

Joilton não esconde a forte impressão 
que sentiu diante da beleza de cidades 
como Tel Aviv, Litanya, Ginnegar Quesaría 
e  Jerusalém, mas afirma que o trabalho 
foi duríssimo: “Circulávamos sob a coorde-
nação de um oficial de um grupo de elite 
do exército israelense, às vezes dia e noite 
para conclusão de exercícios táticos, com 
diversos tipos de fuzis. Foram 14 dias de 
exercícios com fogo real, perfazendo 2 mil 
disparos, que culminou na certificação de 
todos, e a nossa inclusão nas sucursais de 
países parceiros desta missão como: Peru, 
Espanha, Panamá e Chile”

O colega informa que não deseja ser 
melhor do que os demais agentes da Sec-
cional porque entende que todos são capa-
zes e que têm uma missão a cumprir.

No seu retorno, na última sexta-feira, 
10/05, os colegas da SEVIT, além do dire-
tor do Foro, juiz federal Ávio Novaes, e do 
juiz federal da 4ª Vara, Salomão Viana, fi-
zeram questão de prestigiar o servidor com 
um lanche especial (foto à esquerda).

O diretor do Foro declarou que tem 
grande admiração pelo trabalho de Joilton 
Pimenta, afirmando que uma das suas ca-
racterísticas mais marcantes é a prestativi-
dade. Parabenizou-o pelas suas conquistas 
garantindo que são conquistas pessoais, 
mas também conquistas para a Seccional.

O juiz federal Salomão Viana, com quem 
o agente de segurança trabalha há mais de 
17 anos, também deu seu testemunho so-
bre a relação de respeito e admiração mú-
tua e afirmou que Joilton é um dos agentes 
de segurança mais bem preparados da Se-
ção Judiciária da Bahia. 


