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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcel Peres de Oliveira, juiz federal da 3ª Vara de Feira de Santana, Diana 
Cordeiro Mattos (DIREF) e Sonia Maria Dalcum Jonde Monteiro (NUASG).Amanhã: 
Mirella Tourinho Barbosa Martins (SECAD), Mayara Alves Caldas (5ª Vara), Sami-
ra Pimenta Veiga (10ª Vara), Elionai Trindade Santos (NUASG) e Izadora Regina 
Santana Zimmer (23ª Vara).

Parabéns

Aulas sobre novo CPC 
continuam amanhã

PEDE-SE A DOAÇÃO DE                 
UM QUILO DE ALIMENTO

Continuam amanhã as aulas do curso 
sobre o novo CPC com o juiz federal Salo-
mão Viana. Na aula de amanhã será tratada 
a segunda e última parte do tema: “Inova-
ções sobre o exercício do direito de defesa. 
Contestação, reconvenção e revelia no novo 
CPC. O novo procedimento comum e a au-
diência de conciliação ou de mediação”.

Recomendamos a doação de um quilo 
de alimento não perecível ou um pacote 
de fralda geriátrica a ser entregue pela Ad-
ministração a uma instituição beneficente. 
Colabore com um mínimo para ajudar a 
quem já tem tão pouco. 

Os interessados podem se inscrever por 
meio do site desta Seccional em um ou 
mais módulos.

Margem
da Palavra

Moção de pesar 
A Câmara Regional Previdenciária 

da Bahia, acatando, por unanimidade, 
proposta do juiz federal Saulo José Ca-
sali Bahia, manifesta, por ocasião do 
falecimento da servidora aposentada 
Dra. Iolanda Dória de Almeida Souza, 
ex-diretora da 11ª Vara e da Secretaria 
Administrativa da Seção Judiciária do 
Estado da Bahia, o reconhecimento dos 
relevantes serviços prestados pela ilus-
tre servidora a esta Seccional, ao tempo 
em que, com pesar, solidariza-se com 
todos os seus familiares.

Salvador, 10 de maio de 2016.

Desembargador federal Marcos Augus-
to de Sousa-Presidente da 1ª Câmara 

Regional Previdenciária da Bahia

Raquel Oliveira é empossada como 
diretora de Secretaria da 13ª Vara

Em solenidade de posse realizada no 
gabinete da DIREF, o juiz federal diretor do 
Foro Iran Esmeraldo Leite empossou como 
diretora de Secretaria da 13ª Vara a servi-
dora Raquel Teles Ferreira Oliveira. O evento 
ocorreu na última sexta-feira, 13 de maio.

Acompanhada pelo diretor da SECAD 
Diego Nascimento, pelo juiz federal da 13ª 
Vara Carlos D'Ávila Teixeira, e por todos os 
colegas daquela Unidade, o magistrado 
destacou em seu discurso que além da le-
aldade, eficiência e gentileza, a servidora 
empossada sempre demonstrou uma im-
pressionante capacidade de contempori-
zação no ambiente de trabalho, qualidade 

que lhe permite ser firme e ao mesmo tem-
po serena na condução das suas tarefas. 

O diretor do Foro asseverou que a 13ª 
Vara é uma Unidade conhecidamente or-
ganizada e eficiente, desejando a Raquel 
votos de sucesso e felicidade. 

Ao final da solenidade, a nova diretora 
da Secretaria, que recebeu um vaso de ro-
sas, agradeceu a todos os presentes, afir-
mando que pretende fazer jus à confiança 
do juiz federal que a escolheu para esta 
importante função e ao carinho e respeito 
que todos os colegas da 13ª Vara lhe dis-
pensam. 

Ex-prefeitos de Conceição do Jacuípe 
e Ribeira do Amparo são condenados 

por duas Subseções Judiciárias 
A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 

de Feira de Santana Karin Medeiros, em 
ação civil pública por improbidade admi-
nistrativa movida pelo MPF contra João 
Barros de Oliveira, ex-prefeito do Município 
de Conceição do Jacuípe, condenou o réu a 
ressarcir ao FNDE R$ 20.790.00; a multa 
civil de dez vezes o valor da remuneração 
como prefeito à época dos fatos; perda da 
função pública; suspensão dos direitos po-
líticos por três anos, e proibição de contra-
tar com o Poder Público pelo mesmo prazo.

Segundo a magistrada, “Não merece 
guarida a alegação do requerido que a atual 
gestão municipal, por se tratar de suposto 
desafeto político, criaria dificuldades para 
fornecer documentos de seu interesse. O 
impedimento tem que ser real, comprovado 
nos autos, e não meramente hipotético. Os 
fatos imputados ao réu ficaram comprova-
dos pela documentação juntada”. 

O ex-gestor deixou de apresentar, para 
análise da lisura na aplicação dos recursos 
públicos, os seguintes documentos: relató-
rios de cumprimento do objeto; relatórios 

de execução física; extratos bancários da 
aplicação financeira; homologações e adju-
dicações das licitações realizadas. 

Da análise dos parcos documentos que 
o réu juntou na prestação de contas, não 
há informações sobre o processo licitatório 
(ou a sua dispensa) que escolheu a em-
presa "Progredir Consultoria e Treinamento 
Ltda – ME como executora do plano de ca-
pacitação de professor educação especial. 

Não há informações sobre os pagamen-
tos à empresa, como notas fiscais ou recibos 
ou extratos bancários do Município compro-
vando a compensação dos cheques para pa-
gamento, desrespeitando a obrigatoriedade 
de licitação e prestação de contas. 

O réu, responsável pela utilização dos 
recursos, não comprovou o uso de R$ 
20.790,00 e atuou consciente e volunta-
riamente na prática dos atos, orientando 
suas condutas no sentido de violar a lei e 
os princípios da administração pública, em 
especial os da legalidade, moralidade e le-
aldade à instituição que representa. 

ALAGOINHAS - O juiz federal da Sub-
seção de Alagoinhas Igor Matos Araújo, em 
ação civil pública movida pelo Município 
de Ribeira do Amparo e União contra o ex-
-prefeito Marcello da Silva Britto e Antonio 
José de Carvalho condenou os réus à proi-
bição de contratar com o Poder Público por 
cinco anos. O primeiro réu ainda foi conde-
nado à suspensão dos direitos políticos por 
cinco anos e multa civil de R$ 20 mil. Ao 
segundo réu a multa civil imposta foi de R$ 
10 mil, ambas a serem atualizadas.

O ex-gestor não prestou contas como 
devia dos recursos recebidos por convênio 
com a União que visava à construção de 
Centro de Referência de Assistência Social.  
A falta da prestação de contas privou o mu-
nicípio de receber recursos e firmar convê-
nios com a administração federal.

O magistrado observou que o ex-gestor 
prestou contas do convênio tardiamente, 
mas anterior à citação e antes da primeira 
notificação a respeito da ação, comprovado 
que houve prestação de contas, embora em 
atraso, fato superveniente, que deve ser le-
vado em conta pelo julgador, fica afastada 
a hipótese de ato de improbidade, com fun-
damento no art. 11,VI, da Lei 8.429/92, 
pois este dispositivo não admite interpreta-
ção extensiva.

Segundo o julgador, “o que efetivamen-
te ocorreu foi apenas uma prestação de 
contas extemporânea, que, como visto, 
não tem o condão de configurar ato de im-
probidade administrativa”

E continua: “No tocante ao dano ao erá-
rio, a documentação constante dos autos 
revela que as contas prestadas pelo primei-
ro réu apresentaram uma série de falhas. 
As mais relevantes consistiram na omissão 
da apresentação dos seguintes documen-
tos: Relatório de Cumprimento do Objeto, 
Termo de Aceitação Definitiva da Obra, De-
claração quanto à boa e regular utilização 
dos recursos e declaração de guarda e con-
servação dos documentos contábeis.”

De acordo com a sentença do ma-
gistrado, a totalidade dos recursos - R$ 
106.300,00 foi paga à empresa Antônio 
José de Carvalho em duas parcelas sem 
sequer ter havido tempo para começo da 
obra. Tal procedimento revelou-se em fran-
co desacordo com o cronograma de libe-
ração de recursos estabelecido no contrato 
firmado entre o Município e a empresa ven-
cedora do certame.

A partir do acurado exame do conjunto 
probatório, a conclusão do Juízo foi de que 
o primeiro acionado merece ser responsa-
bilizado pela prática de ato de improbidade 
administrativa causador de dano ao erário.

Da mesma forma, entendeu o julgador 
que a responsabilidade deve recair sobre a 
empresa Antônio José de Carvalho,uma vez 
que foi beneficiária da liberação irregular 
dos recursos, enquadrando-se na parte fi-
nal do art. 3° da Lei n. 8.429/92.


