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CJF aprova resolução que institui 
o Projeto Político-Pedagógico

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

do advogado trabalhista e ex-presidente 
da OAB-BA, no biênio de 1987 a 1989, 
Rubens Mário de Macêdo, avô da juíza 
federal substituta Flávia de Macêdo No-
lasco.  O velório ocorre hoje, 14/12, às 
11h, na Capela E do cemitério Jardim 
da Saudade.

O Conselho da Justiça Federal aprovou 
a proposta de resolução que institui o Pro-
jeto Político-Pedagógico (PPP) para Capa-
citação e Desenvolvimento dos servidores. 

O documento subsidiará a elaboração 
dos Programas Nacionais e Planos Anuais 
de Capacitação e norteará a formação con-
tinuada de servidores para uma atuação 

profissional e social produtiva, responsável 
e sustentável, por meio de abordagem inter-
disciplinar, que privilegia o protagonismo do 
educando na construção do conhecimento e 
busca, no cotidiano do trabalho, dos insu-
mos para o processo de aprendizagem.

O corregedor-geral, ministro Mauro 
Campbell destacou que a revisão do PPP, 
tratado como projeto estratégico do CJF, 
foi baseado no trabalho em desenvolvi-
mento no TRF4, e então estruturado e 
adaptado para toda a área de capacitação 
e desenvolvimento de servidores do CJF.

O tema sustentabilidade também foi in-
cluído no PPP por se tratar de assunto de 
grande relevância na formação e no desen-
volvimento dos profissionais, bem como na 
proteção do meio ambiente. “É primordial 
a assunção dos paradigmas de adoção de 
novos padrões de consumo, uso racional 
dos recursos naturais e dos bens públicos, 
e no conhecimento dos custos dos serviços 
executados”, afirmou o ministro Campbell.

Fonte: CJF

Câmara Regional Previdenciária 
da Bahia encerra ano de 2016
com 32ª Sessão de Julgamento

A 32ª Sessão Ordinária de Julgamen-
to da Câmara Regional Previdenciária da 
Bahia acontece nesta sexta-feira, 16/12, 
encerrando mais um ano de atividades com 
expressivos resultados.

A 1ª Sessão de julgamento da CRP/BA 
ocorreu em 6/4/2015 e, desde então sete 
juízes federais desta seccional já foram 
convocados pelo TRF1 para compor o ór-
gão colegiado: Pedro Braga Filho, Antonio 
Scarpa, Fabio Rogério Souza, Valter Leo-
nel Coelho Seixas, Pompeu Brasil, Saulo 
José Casali e Cristiano Miranda. 

Os trabalhos da CRP/BA são realiza-
dos pela Central de Apoio Cartorário, que 
funciona no 3ª andar do edifício sede. To-
dos os atos de recebimento de processos, 
triagem, publicação, intimação, expedição 
de mandados e ofícios, certificação de 
prazos, juntada de petições são concen-
trados na CECAT, composta por servidores 
disponibilizados pelos magistrados que 
integram a Câmara e pela DIREF/SECAD.

Ao longo de quase dois anos de funcio-
namento já foram julgados pela CRP/BA 
7.739 processos.

A Seção Judiciária da Bahia tem sua 
própria página oficial no Facebook há 18 
meses, acompanhando os avanços tecno-
lógicos das redes sociais. 

Com o intuito de estreitar a relação 
com o público interno, advogados e ju-
risdicionados, a página está sempre di-
vulgando notícias relacionadas à Justiça 
Federal na Bahia, também publicadas 
no informativo Justiça Federal Hoje, bem 
como datas de recesso, suspensão de ex-
pedientes e feriados. 

Desde a criação da página, temos re-
cebido uma média de 300 visitas por dia, 
com compartilhamentos de reportagens e 
publicações. Já recebemos mais de 500 
curtidas nesse período, o que significa que 
todas essas pessoas recebem diariamente 
as nossas atualizações nos seus perfis. 

Ainda somos caçulas e com menor visi-
bilidade em comparação com as gigantes 
como as páginas do CNJ, com mais de 1,7 
milhões de curtidas; o CJF com 17 mil cur-
tidas, e o TRF1 com mais de 5 mil visitas.

Curta a página da Seção Judiciária 
da Bahia no Facebook

As páginas de relacionamento são um 
meio de interação com o cidadão e são 
mais do que apenas um canal de notícias, 
uma extensão dos sites oficiais.

Acesse a página “Justiça Federal - Se-
ção Judiciária da Bahia” no Facebook, dei-
xe sua curtida e você receberá automati-
camente todas as nossas atualizações. Se 
preferir fazer sugestões, utilize nossos ca-
nais ou a própria página no Facebook.

Justiça Federal em Feira de Santana 
condena mais dois ex-prefeitos

O juiz federal da Subseção de Feira de 
Santana Marcel Peres, em ação civil pública 
contra José Eliotério Zedafó e José Geraldo 
dos Santos, ex-prefeito e ex-tesoureiro do 
Município de Araci, respectivamente, con-
denou os réus ao ressarcimento à União de 
R$ 842 mil, multa civil de R$ 140 mil (1/6 
do valor do dano), suspensão dos direitos 
políticos e proibição de contratar com o Po-
der Público por cinco anos por uso indevido 
de recursos FUNDEF.

Os réus não aplicaram os percentuais 
devidos na remuneração de professores do 
ensino fundamental público e na capaci-
tação de professores leigos, não compro-
varam o destino dos saques e utilizaram 
recursos para a cobertura de despesas não 
relacionadas ao FUNDEF.

O ex-prefeito e o ex-tesoureiro basea-
ram suas defesas em elogios à gestão e na 
afirmação de que os fatos são resultado da 
intriga de uma oposição inconformada com 
a derrota, deixando de discorrer sobre a efe-
tiva destinação dos recursos recebidos pelo 
FUNDEF ou o eventual equívoco dos valores 
informados pelo Tribunal de Contas.

Já a juíza federal da 1ª Vara da Subse-
ção de Feira de Santana Karin Weh de Me-
deiros, em ação civil pública contra Orlando 
Santiago, ex-prefeito do Município de Santo 
Estevão, condenou o réu ao pagamento de 
multa civil de dez vezes a remuneração que 
recebia como prefeito na época dos fatos, 
suspensão dos direitos políticos e proibição 
de contratar com o Poder Público por cinco 
anos pela aplicação irregular de recursos re-
passados pelo SUS para a contratação de 
serviços de fisioterapia a serem prestados 
em Unidade Mista de Saúde.

Apenas três empresas participaram de 
um certame considerado direcionado, três 
sócias de duas empresas são idênticas e a 
filha de uma ex-secretária do município é 
sócia da licitante vencedora em conjunto 
com as duas sócias já referidas. Tudo re-
forçando a premissa de que os certames 
foram direcionados em desobediência aos 
princípios da Administração Pública.

Segundo a sentença, as alegações de 
que houve prestação efetiva dos serviços 
não são matéria de controvérsia na ação e 
não influenciaram no deslinde do mérito.


