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Aniversariantes
Hoje: Cláudio Henrique Santos de Oli-
veira (Biblioteca), Daniela Sousa da 
Silva Matos (Turma Recursal), Elisabeth 
Teixeira Paes de Carvalho (24ª Vara) e 
Vanessa Suzart de Oliveira (7ª Vara). 

Parabéns!
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Dentre os aprovados no último concurso para juiz federal substituto do TRF da 1ª Re-
gião, está Adriana Hora Soutinho de Paiva, ex- servidora desta Seção Judiciária. 

Ela ingressou na Justiça Federal como técnica judiciária e, posteriormente, foi aprova-
da em concurso para analista judiciária. 

A nova magistrada, aprovada na honrosa sexta colocação, trabalhou nos gabinetes dos 
juízes federais Karin Weh, Iran Esmeraldo, Lilian Tourinho e Sandra Lopes, e, segundo sua 
colega da 14ª Vara Isabela Santana dos Santos, já  vinha acumulando outras aprovações 
em concursos públicos, fruto de muito estudo e decicação. 

Na foto acima, publicada pelo TRF1, ela está no centro da foto, ao lado esquerdo do 
presidente do tribunal, desembargador Hilton Queiroz.

Nova juíza federal substituta foi 
servidora desta Seção Judiciária

Juiz Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeito e sete réus por desvios 

de R$ 1,2 mi de merenda e transporte escolar 

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
de Vitória da Conquista Fábio Stief Mar-
mund, em ação civil pública movida pelo 
MPF contra Luciano Ribeiro Rocha (ex-pre-
feito de Piripá), José Barbosa Rocha (ex-se-
cretário de Educação), Jesuíno Pereira da 
Silva, Augusto Cláudio da Rocha, Ebenezer 
Arcanjo, Luís Cláudio Arcanjo, Claudevino 
José Arcanjo, Claudevino José Arcanjo Jú-
nior, condenou os oito réus à perda dos va-
lores acrescidos ilicitamente aos seus patri-
mônios e das funções públicas; suspensão 
dos direitos políticos por períodos de cinco 
a dez anos; multa civil igual ou até 3 vezes 
o valor do acréscimo patrimonial e proibi-
ção de contratar com o Poder Público por 
períodos de cinco a dez anos.

O réu Luciano Ribeiro Rocha, ex-prefei-
to municipal, foi também condenado em 
danos morais coletivos no valor de R$ 50 
mil, acrescido de juros e correção mone-
tária, haja vista sua responsabilidade para 
com a coletividade.

Segundo a sentença, “a 
reprimenda do réu deve 
ser imposta no grau máxi-
mo, não só porque agiu na 
condição de Chefe do Exe-
cutivo Municipal, do qual 
se espera a máxima caute-
la na alocação das verbas 
públicas, mas, sobretudo, 
pelo modus operandi dos 
atos ímprobos, bem como 
pela natureza dos recursos 
desviados (educação)”.

O magistrado acatou as 
alegações do MPF consi-
derando que os réus tive-

ram envolvimento direto na malversação 
de recursos para o município de Piripá 
oriundos do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério (FUNDEF), 
Programa Dinheiro Direto na Escola para 
o Ensino Fundamental (PDDE), Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE) e Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE). 

Foram praticados os seguintes atos 
ímprobos: 1) despesas sem comprovação 
de R$ 1.269.860,23; 2) fraude em licita-
ções; 3) simulação de folha de pagamento 
do FUNDEF; 4) apropriação de recursos 
para merenda, transporte escolar e com-
pra de combustível; 5) desvio de recursos 
para folha de pagamento de professores 
leigos e contratação de cursos de capa-
citação; 6) desvio de recursos com uso 
de notas fiscais inidôneas; 7) desvio e 
apropriação de recursos mediante o paga-
mento de despesas a pessoas diversas das 

constantes dos processos de pagamentos; 
8) contratação de serviços sem licitação 
e simulação de licitação para aquisição 
de merenda escolar; 9) superdimensio-
namento de alunos matriculados em es-
colas do ensino fundamental; 10) escolas 
fantasmas como beneficiárias de recursos 
do PDDE; 11) ausência de prestação de 
contas dos recursos do PDDE; 12) saques 
ilegais de recursos e emissão de cheques 
sem fundos entre outros. 

A sentença decreta ainda a indisponi-
bilidade dos bens dos requeridos incluídos 
móveis, imóveis, direitos, ações e ativos fi-
nanceiros no importe das suas respectivas 
condenações

Segundo o julgador, “foi demonstrado o 
total descaso do réu Luciano Ribeiro Rocha 
no tratamento da res publica, – destaque-
-se a prática de 21 atos ímprobos – no-
tadamente e, sobretudo, porque se utili-
zando do seu cargo de prefeito municipal, 
praticou, de forma reiterada, condutas 
nefastas contra a própria comunidade que 
o elegeu para ser o administrador público 
local, causando não apenas descrédito na 
administração pública – vilipendiando va-
lores caros da sociedade – transbordando 
os limites da tolerabilidade, haja vista que 
os fatos transgressores foram de significa-
tiva repercussão.”

Inscrições abertas para Seminário 
Internacional Brasil-Argentina 

A Seção Judiciária da Bahia realiza o 
IX Seminário Internacional Brasil/Argenti-
na com o tema “Direitos Humanos, Ga-
rantias e Justiça: Impactos das decisões 
judiciais no Novo CPC e do Projeto CPP 
no Sistema Judicial Brasileiro (Aborda-
gem Multidisciplinar)”. 

O Seminário tem coordenação geral e 
científica dos professores doutores Wil-
son Alves de Souza, juiz federal da 7ª 

Vara, e Maurício Góes e ocorrerá nos dias 
23 e 24 de novembro no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade a partir das 13h45.

Para inscrever-se o interessado deve 
utilizar o endereço: http://www.jfba.jus.br/
processos/seder_2014_2/seminario/

A programação completa será divulgada 
em breve pelo JFH, no site da Justiça Fede-
ral e no nosso perfil no Facebook.

TCU realiza pente-fino 
em pensões de filhas 
de servidores mortos
Após indícios de que 19,5 mil mulheres 

recebem irregularmente pensão por serem 
filhas solteiras de servidores públicos, o 
TCU determinou que elas comprovem não 
ter outras rendas – exigência para receber 
o benefício. As que não conseguirem provar 
satisfatoriamente a necessidade de receber 
o benefício terão valores cortados.  O pen-
te-fino pode gerar economia de até R$ 6 bi-
lhões aos cofres públicos em quatro anos.

A pensão especial paga às filhas maio-
res de idade e solteiras de servidores pú-
blicos federais é benefício previsto na Lei 
3.373/58. Na época em que foi criado, 
a maioria das mulheres não trabalhava 
fora de casa e, em geral, as famílias eram 
sustentadas pelos homens. A norma tinha 
como objetivo, portanto, não deixar desam-
paradas as filhas de servidores falecidos.

O benefício foi extinto com a Lei 
8.112/90, mas as mulheres que já haviam 
obtido o direito de receber os valores conti-
nuaram fazendo jus às pensões.

A corte decidiu que os órgãos públicos 
responsáveis pelos pagamentos das pen-
sões especiais devem, antes de suspen-
der o repasse dos valores, dar às bene-
ficiárias suspeitas de receber o benefício 
de forma irregular a oportunidade de se 
defenderem e comprovarem que não têm 
outras rendas. Um plano de como o pro-
cedimento será feito no âmbito de cada 
órgão deverá ser entregue ao TCU no pra-
zo de 60 dias. 


