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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Alex Silva Libanio (VIPAC), 
Fernando Luiz Sampaio dos Santos 
(22ª Vara) e Iuri Braz de Oliveira 
(Itabuna). Amanhã: Dra. Olívia Mer-
lin Silva, juíza federal da Subseção 
Judiciária de Alagoinhas, Ana Valeria 
Tanajura Leão (Vitória da Conquista), 
Fernando Henrique Brito (Alagoi-
nhas), Geielle Fernandes (NUCRE), 
Izabela Fernandes Almeida (15ª 
Vara), Jankarla Lima (Feira de San-
tana), Kamila Freire da Silva (Paulo 
Afonso), Luiz Octavio Aquino Sobral 
(Jequié) e Suzana Nazaré (SECAD).

Parabéns!!!
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Servidor Eduardo Sérgio avança 
entre os melhores atletas de Triathlon

Ele foi o campeão da IV Etapa do 
Campeonato Baiano de Triathlon, reali-
zado no último dia 14/12 na modalidade 
Sprint (750m de natacao/ 20 km ciclis-
mo /5 km corrida);

Eduardo também foi o vice-campeão 
da III Etapa do mesmo campeonato, no 
dia 2/10, na mesma modalidade Sprint;

E ficou em quarto lugar na I Etapa 
do Campeonato Brasileiro de Triathlon 
de Longa Distância, em João Pessoa, 
no dia 30/8. Essa modalidade é conhe-
cida como Meio Iron Man 70.3 milhas 
(1,9km de natacao/90 km ciclismo/21 
km corrida);

Já nas duas primeiras etapas do Cam-
peonato Baiano de Triathlon, em 23/02 e 
em 18/5, Eduardo  levou a medalha de 
bronze na categoria sprint;

Observando a performance do colega, 
vê-se que há um progresso contínuo já 
que nas quatro etapas do Campeonato 
Baiano de Triathlon ele passou do ter-
ceiro lugar para o segundo e dali para o 
primeiro lugar na prova.

Parabéns, Eduardo. O JFH espera 
agora divulgar as notícias sobre os tro-
féus da sua filha Bianca que, sabemos, 
já está despontando entre as melhores 
atletinhas.

Margem
da Palavra

Agradecimento
Minha família e eu agradecemos 

as orações, a solidariedade, os gestos 
de carinho, as palavras de encora-
jamento e apoio a minha irmã, Ana 
Cláudia Ortiz neste período difícil que 
atravessamos. 

Desejo a todos vocês e seus fami-
liares um feliz Natal e que em 2015 
tenhamos forças para enfrentar as ba-
talhas que virão.

Que Deus os abençoe.
Claudio Henrique Oliveira

Palestra Gerencial 
sobre liderança 

A palestra com o tema “Liderança - 
Como posso ser melhor” acontece hoje às 
14h, na Sala de Treinamento, ministra-
da pelo diretor de desenvolvimento João 
Dornelles, com duração de duas horas 
e transmissão por videoconferência. Na 
ocasião, serão abordadas questões rela-
cionadas ao alto nível na liderança, ou 
seja, como cada profissional pode e deve 
agir e pensar para exercer seu papel de 
líder com maior eficácia e eficiência. 

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena servidor dos Correios por improbidade

O juiz federal da 2ª Vara da Subse-
ção de Vitória da Conquista Fábio Stief 
Marmund condenou um funcionário dos 
Correios do município baiano de Planal-
to, em uma ação civil pública por impro-
bidade administrativa, movida pelo Mi-
nistério Público Federal.

Segundo a denúncia, o funcionário 
teria incorrido nas sanções previstas na 
Lei 8.429/92, por ter se apropriado de 
quantia da qual tinha posse em razão 
do cargo, e simulado arrombamento na 
agência em que trabalhava para sub-
trair elevados valores guardados no 
cofre da unidade e ocultar o ato ilícito 
anterior.

O MPF denunciou o requerido como 
incurso nas penas do art. 312 do Código 
Penal, dando ensejo a duas ações crimi-
nais, posteriormente reunidas por cone-

xão, nas quais foi proferida sentença que 
condenou o demandado pela prática dos 
crimes de peculato na modalidade apro-
priação e na espécie furto, em concurso 
material. Sustenta que, no âmbito cível, 
o requerido incorreu na prática de atos de 
improbidade administrativa que causam 
enriquecimento ilícito e lesão ao erário, 
postulando a sua condenação nas san-
ções previstas no art. 12, I e II, da Lei 
n.º 8.429/92.

Foram instaurados, no âmbito interno 
dos Correios, três processos administra-
tivos  nos quais  o requerido não teve 
explicações convincentes. Notificado 
para prestar esclarecimentos, justificou 
que possivelmente a diferença do cai-
xa foi decorrente de valores passados a 
maior a clientes da agência no balcão de 
atendimento, sustentando não ter havido 
má-fé de sua parte. O relatório final da 

Sindicância Sumária concluiu que os ar-
gumentos do investigado foram evasivos 
e inconsistentes, tendo havido negligên-
cia de sua parte. 

Segundo o julgador, “a análise con-
junta de todos os elementos demonstrou 
que o ‘arrombamento’ foi, em verdade, 
algo intencionalmente planejado por 
pessoa que tinha livre acesso à agência, 
com a finalidade não apenas de se apro-
priar dos valores custodiados no cofre da 
unidade, mas, precipuamente, de ocul-
tar ilícito cometido anteriormente”

O magistrado impôs ao réu as pe-
nas de ressarcimento do dano causado, 
no montante de R$ 51.613,38 (valor 
original) e multa civil no valor de 10% 
do valor do dano. O juiz ressalvou: “Im-
portante esclarecer, nesse ponto, que a 
pena de perda da função pública já foi 
aplicada no âmbito administrativo”.

À vista da redação do art.7º, pará-
grafo único, da Lei 8.429/92 e da na-
tureza das sanções cominadas, man-
teve-se a decisão que deferiu o pedido 
de indisponibilidade de bens formula-
do na inicial.

Eduardo Sérgio Guimarães, servidor 
da SEMAD continua competindo e cole-
cionando troféus pelas pistas de atletis-
mo do país.


