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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Blandson de Oliveira Soares 
(Vitória da Conquista), Bruna Mota 
Ledo (Irecê), Rafaela Santos Costa 
(5ª Vara) e Pedro Ferreira de Souza 
Passos (Turma Recursal), Euler Ne-
greiros Cardoso e Márcia Nilo do Vale 
Miguel (ambos da 23ª Vara) Antônio 
Luiz Dias e Maria Letícia Silva Pereira 
(ambos do NUCJU).
Amanhã: Saulo José Casali Bahia, juiz 
federal da 11ª Vara, Isabel Mariana 
Braga de Brito (22ª Vara), Rannieri 
Facundo de Almeida (Paulo Afonso), 
Andressa Alves Fernandes (20ª Vara) e 
Fábio de Santana Costa (VIPAC). 

Parabéns

Justiça Federal em Alagoinhas condena 
ex-gerente dos Correios por improbidade

O juiz federal da Subseção de Alagoi-
nhas Igor Matos Araújo, em ação civil públi-
ca por improbidade administrativa movida 
pelo MPF contra o ex-gerente dos Correios 
do Município de Água Fria, Antonio Porfí-
rio Matos de Oliveira, condenou o réu ao 
ressarcimento de R$ 19.598,30, suspen-
são dos direitos políticos por 8 anos, multa 
civil de R$ 10 mil, proibição de contratar 
com o Poder Público por 10 anos e perda 
da função pública, tendo em vista conduta 
incompatível com o exercício de emprego 
em empresa pública, bem como o fato de 
que o demandado, embora demitido pela 
ECT ao final de processo administrativo 
disciplinar, foi reintegrado ao seu posto por 
força de sentença proferida na Justiça do 
Trabalho.

O magistrado não julgou razoável conde-
nar o réu a indenização por dano moral difu-
so, uma vez que o MPF não demonstrou que 
a conduta do réu teve como efeito o incre-
mento na sensação de descrédito da coleti-
vidade em relação à Administração Pública. 
“A apropriação de numerário por funcioná-

rio de agência dos Correios localizada em 
um pequeno município evidencia que o ato 
ímprobo cometido pelo réu não apresentou 
repercussões significativas em prejuízo da 
imagem do Estado e de seus agentes pe-
rante a comunidade”, diz a sentença.

O réu, em 2009, se apropriou de valo-
res de que tinha posse em razão do cargo 
de gerente dos Correios, acarretando pre-
juízo de R$ 19.598,30. No processo ad-
ministrativo disciplinar instaurado, sofreu 
demissão por justa causa. Na ocasião, em 
seu depoimento o réu argumentou que pre-
cisou fazer retiradas para cobrir despesas 
familiares urgentes com compra de remé-
dios e cobertura de cheques negociados 
com agiotas, o que impactou gravemente 
sua vida familiar e emocional por estar so-
frendo ameaças. 

Em reclamação trabalhista ajuizada em 
2011, o réu pediu anulação do processo 
administrativo que culminou em sua de-
missão, sob os fundamentos de excesso 
de prazo - alegação repetida na ação civil 

pública -, de falta de fundamentação da 
decisão e de desrespeito de seu direito de 
recorrer.

Compulsando os diversos depoimentos 
conflitantes do réu em diferentes momentos 
e instâncias o magistrado entendeu que as 
suas justificativas são inconsistentes e care-
cem de credibilidade. Sua postura se modi-
fica ao longo do tempo, passando da assun-
ção de responsabilidade, em um primeiro 
momento, para a arguição de vícios formais 
no procedimento disciplinar logo depois e 
desemboca na atribuição de responsabilida-
de à autoridade que detectou o ato a ele im-
putado na ação de improbidade, mediante a 
acusação - desprovida de prova, de que se 
valeu de coação para fazê-lo confessar.

A sentença rejeitou a arguição de coa-
ção no curso do processo administrativo 
disciplinar e considerou que o dolo ficou 
devidamente demonstrado nos autos, em 
especial pela análise conjugada do processo 
administrativo disciplinar e depoimento de  
testemunhas. 
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Ex-ministro é alvo de 
condução coercitiva
O ex-ministro da Fazenda Guido Man-

tega foi alvo de condução coercitiva ontem 
em mais uma fase da operação zelotes, que 
investiga a manipulação de julgamentos do 
Carf, ligado ao Ministério da Fazenda, e a 
venda de medidas provisórias.

O objetivo da condução coercitiva do 
ex-ministro é esclarecer o relacionamento 
entre Mantega e o empresário Victor San-
dri, que conseguiu reverter mais de R$ 100 
milhões em multas no Carf. Além disso, o 
ministro foi citado como amigo do empre-
sário por outros investigados na zelotes.

O Juízo federal da 10ª Vara do DF auto-
rizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal 
de Guido Mantega. O objetivo era apurar 
se ele tinha envolvimento no favorecimento 
de empresas que obtiveram decisões favo-
ráveis no Carf.

Na decisão, o juiz Vallisney Oliveira ci-
tou argumentos do MPF, segundo os quais, 
há indícios de “venda de decisão” favorável 
à empresa investigada. Mencionou a exis-
tência de um esquema complexo, envol-
vendo nomeação indevida de conselheiro 
do Carf com o propósito de garantir, em 
troca de vantagens financeiras, julgamento 
favorável ao contribuinte.   Fonte: CONJUR

A unidade em que você trabalha é uma 
unidade sustentável? Você tem consciência 
ambiental? 

Você tem preocupação em evitar o des-
perdício de copos de água, tonners e papel?

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, buscando incentivar e dinamizar 
a cultura da sustentabilidade e reduzir as 
despesas em um ano de crise orçamentá-
ria, instituiu o Selo de Unidade Sustentável 
por meio da Portaria 69, de 17/3/2016.

O selo será entregue anualmente àque-
las Varas, Seções ou Núcleos que reduzi-
rem o seu consumo de materiais, abaixo 
da média de consumo do ano anterior das 
unidades congêneres; adotarem e/ou con-
tribuírem com  ações e medidas no sentido 
da redução do consumo e da busca da sus-
tentabilidade.

A iniciativa de criação do selo de deve 
à necessidade de se adotar posturas am-
bientalmente sustentáveis e com isso  
racionalizar  o consumo de materiais na 
Seção Judiciária da Bahia, considerando 
que em toda a 1ª Região estão sendo 
adotadas medidas de contenção de des-
pesas, dada a restrição orçamentária, 
tendo em vista que a Seção de Comuni-
cação Social desta Seccional tem moni-
torado e publicado há sete anos o con-
sumo desses materiais através de dados 
informados pela SEMAT e a utilidade de 
ações de sustentabilidade.

 O Selo de Unidade Sustentável será 
outorgado anualmente àquelas Varas e 
Núcleos que se destacarem na redução 
do desperdício e na economia de insumos 
como papel, copos descartáveis e outros 
materiais.

Sua unidade é sustentável? 
DIREF instituiu Selo Unidade Sustentável

Doação de sangue
No próximo dia 12/5, quinta-feira, a 

mãe do servidor Paulo Sérgio Campos Tei-
xeira, na Central de Conciliação, passará 
por um procedimento cirúrgico sendo ne-
cessário doadores, preferencialmente, do 
tipo O negativo. 

Qualquer outro tipo sanguíneo será bem 
vindo, já que servirá para banco. 

O Banco de Sangue fica na R. do Limo-
eiro, 179, Nazaré. Até a véspera, das 7h 
às 13h, o doador pode informar o nome de 
Alvalina Campos e o hospital Hospital da 
Cidade, onde será feita a cirurgia.

O colega Paulo Sérgio agradece a todos 
que puderem colaborar.

Foi contemplada, este ano, a 6ª Vara, 
que há sete anos se destaca como a uni-
dade que consome um número ínfimo de 
copos d’água descartáveis e há quatro anos 
não usa sequer um único copinho. 

A 4ª e a 19ª Varas também receberam o 
selo deste ano por também não terem con-
sumido nenhum copo descartável. A 15ª 
Vara obteve o mesmo reconhecimento com 
o recebimento do selo de unidade sustentá-
vel por ter gasto apenas cem copinhos em 
2015, ter sido a vara com menor consumo 
de papel e estar entre as três que menos 
canetas e tonners usaram no ano anterior.

No próximo ano, novas unidades pode-
rão receber o mesmo certificado se houver 
redução no consumo. A DIREF espera, com 
a iniciativa, incentivar a todos pela causa 
da sustentabilidade e pela economia de re-
cursos.

Palestra sobre Gestão Consciente, 
Administração Eficiente

Todos os membros da Comissão Gestora, os Grupos Executivos do Plano de Logística 
Sustentável e demais responsáveis pelas unidades da Justiça Federal da 1ª Região estão 
convidados para assistirem à palestra “Gestão Consciente, Administração Eficiente”.

A palestra será ministrada pela servidora do Superior Tribunal de Justiça Ketlin Feitosa 
de Alburquerque Lima Scartezini, chefe da Assessoria de Gestão Socioambiental do STJ. 
Ketlin, além de expert no assunto, tem trabalhado em todas as fases de implantação do 
PLS junto aos tribunais do país. 

O evento será no próximo dia 18 de maio, quarta-feira, às 14h30, com duração apro-
ximada de uma hora e meia e será transmitido do Plenário do TRF1 para todas as Seções 
Judiciárias por videoconferência.

A participação de todos é de suma importância para o desenvolvimento das ações 
na área socioambiental, tratadas em nível de Presidência em praticamente todos os 
tribunais superiores. 


