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Aniversariantes
Hoje: Dr. Eudóxio Céspedes Paes, juiz 
federal da 1ª Vara de Feira de Santa-
na, Maria de Fátima Farias (14ª Vara), 
Maria de Lourdes Neves (24ª Vara), 
Sonia Maria Andrade (18ª Vara), Ma-
ria Cláudia Guerra (Teixeira de Freitas), 
Aline Lélis (Guanambi), Igor Samuel 
Oliveira (Vitória da Conquista), Feli-
pe Nascimento Silva (Ilhéus) e Catia 
Pires (CS Gestão e Serviço). Amanhã: 
Camila Oliveira de Souza (Campo For-
moso), Erverton Bastos (NUCAF), Suely 
Batista (11ª Vara), Rafael Ribeiro (16ª 
Vara) e Jerlion Asevedo (Alagoinhas). 
Quinta-feira: Márcia Sampaio (Turma 
Recursal), Nilton Bérgson de Jesus 
(24ª Vara), Silvia Nogueira Santana 
(3ª Vara), Joel Costa (4ª Vara), Bruna 
Saback Rosa (14ª Vara) e Dra. Márcia 
Acioly (Fundação José Silveira). Sexta-
-feira: Ana Paula Souza (Eunápolis), 
Lucianna Thereza Nunes (NUCJU), Isa 
Perpétua da Silva (Alagoinhas), Sandro 
Roberto Lôbo (Feira de Santana), Célio 
Teles Porto (NUCRE), Josélia Nunes dos 
Santos (NUCJU) e Cláudia Brandão (CS 
Gestão & Serviço). Sábado: Jucimar 
Santana (NUCOI).  Domingo: Clemen-
te Nascimento Filho (24ª Vara), Flávia 
Lucena (17ª Vara), Ramon Magalhães 
(Turma Recursal), Hélio Lucchesi (CO-
JUES), João Pedro Kroger (Vitória da 
Conquista), Laurinda Araújo (NUCJU) e 
Oséias Matos (Guanambi). Segunda-fei-
ra: Kátia Regina dos Santos (4ª Vara), 
Cecília Eliana Maira (NUCOI), Edinaldo 
dos Santos (1ª Vara), Rizia Cotrim (2ª 
Vara), Jamile Evelyn da Silva (Turma 
Recursal) e Suely de Souza (15ª Vara).
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Bahia recebe 1ª Câmara Regional 
Federal Previdenciária dia 6 de abril
A 1ª Câmara Regional Descentralizada da Bahia terá solenidade de abertura na próxi-

ma segunda-feira, dia 6 de abril, às 14h no Auditório Ministro Dias Trindade, no Fórum 
Teixeira de Freitas, sede da Justiça Federal na Bahia. 

A cerimônia seré presidida pelo desembargador federal Cândido Ribeiro Filho, pre-
sidente do TRF1, com a presença do diretor do Foro desta Seccional, juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite. Os juízes federais Pedro Braga Filho, Cristiano Miranda de Santana e 
Valter Leonel Seixas foram convocados pela Presidência do TRF1 — Portaria Presi n. 79 
—, para compor a 1ª Câmara Regional Federal Previdenciária da Bahia por seis meses.

As sessões de julgamento da Câmara Regional Previdenciária serão presididas pelos 
desembargadores Cândido Moraes e Olindo Menezes, em sistema de rodízio.

Após a solenidade de abertura dos trabalhos a 1ª Câmara terá a sua primeira sessão 
na Sala de Sessões da Turma Recursal, no prédio dos JEFs.

Pro-Social informa 
procedimentos para 
atestados médicos

O PRO-SOCIAL solicita aos servidores 
não enviar atestados médicos originais 
para homologação via sistema SEI, por 
uma questão de privacidade. 

Rotina para homologação dos atestados 
médicos:

1 – Dirigir-se à SEBES com o atestado 
médico ORIGINAL  para homologação pre-
sencial, obedecendo os prazos consoante 
Portaria 50/2013 – DIREF. No caso das 
subseções, os atestados médicos originais 
serão enviados por malote a SEBES.

2 – Após análise das médicas peritas, 
os atestados homologados serão enviados 
por e-mail institucional aos respectivos ser-
vidores.

3 – O servidor enviará o atestado homo-
logado à SELEP, via sistema SEI.

Os diretores do Sindjufe Denise Car-
neiro e Lourival Matos se reuniram no dia 
16/03, com os integrantes do Comitê de 
Qualidade de Vida no Trababalho. Partici-
param da reunião os servidores Conceição 
Moraes, Luiz Goulart, Patrícia Pimenta e 
Sandra Cerqueira.

Na pauta do encontro, o interesse do 
Sindicato na implantação da pausa de dez 
minutos a cada 50 minutos trabalhados 
pelos servidores da Justiça Federal. 

Portaria 059 suspende 
prazos do dia 23/3

O Diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Leite, 
expediu a Portaria 059 suspendendo, ad 
referendum do Conselho de Administração 
do TRF1, os prazos processuais nesta Sec-
cional e Subseções no dia 23/03/2015.

A medida se justificou por estarem ino-
perantes os sistemas de informação pro-
cessuais providos pelo TRF da 1ª Região 
naquela data.        

AJUFBA - Associação 
dos Juízes Federais 
da Bahia é criada

Foi criada e já está em pleno pleno fun-
cionamento a Associação dos Juizes Fede-
rais da Bahia - AJUFBA, que representa os 
juízes federais e juízes federais substitutos 
a ela associados, em sua maioria lotados 
nesta Seção Judiciária.

A AJUFBA foi criada no dia 16/9/2014, 
após reunião de juízes federais desta Se-
ção Judiciária, em ato de valorização da 
magistratura federal, havendo sido rea-
lizada a eleição de sua mesa diretora em 
23/10/2014 para o biénio 2014/2016, 
com a seguinte composição:

Presidente: juiz federal Fábio Moreira 
Ramiro; Vice-Presidente e Diretor de Sub-
seções: juiz federal Marcel Peres de OLi-
veira; Secretário-Geral e Tesoureiro: juiz 
federal Ailton Schramm de Rocha; Diretora 
Jurídica, de Relações Institucionais e Prer-
rogativas: juíza federal Cynthia de Araújo 
Lima Lopes; Diretora Social, Cultural e de 
Esportes: juíza federal Sandra Lopes San-
tos de Carvalho.

4ª Vara julga improcedente ação civil pública 
contra ex-prefeito de Salinas da Margarida
A juíza federal da 4ª Vara Cláudia Tou-

rinho Scarpa, julgou improcedente ação 
civil pública movida pelo Ministério Públi-
co Federal contra Wilson Ribeiro Pedreira, 
ex-prefeito de Salinas da Margarida, e seis 
outros réus por improbidade administrativa.

O MPF alegou que o ex-gestor, em con-
junto com licitantes e membros da Comis-
são Permanente de Licitação do Município 
cometeram irregularidades em licitações 
na aquisição de bens e serviços custeados 
com recursos federais vinculados ao FUN-
DEF, Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e Ministério das Cidades, simulando 
certames para conferir aparente licitude às 
aquisições/contratações. 

Segundo a acusação, foram custeadas 
despesas não relacionadas com atividades 
do ensino fundamental, foram malversados 
recursos federais de R$215.543,73 entre 
outras irregularidades.

Após ouvir diversas testemunhas, a ma-
gistrada entendeu que a ação deveria ser 
julgada improcedente em relação a todos 
os réus por não haver improbidade admi-
nistrativa sem lesão, dano, dolo e prejuízo. 
E, para a caracterização da improbidade 
tem de ser demonstrada a vontade cons-
ciente de praticar a conduta.

Diz a sentença: “Está fartamente de-
monstrado que o ex-prefeito do Município 
de Salinas da Margarida não agiu com 
má-fé, não foi desonesto, não recebeu ne-
nhuma vantagem ilícita e não causou ne-
nhum prejuízo ao Município”. A julgadora 
também entendeu que os réus da comissão 
de licitação não tiveram interesse em que 
os licitantes, também réus, fossem vitorio-
sos e que tivessem recebido alguma vanta-
gem com a contratação. 

Ficou constatado que o ex-prefeito é 
pessoa simples, com nível de instrução 
muito baixo, mas bastante trabalhador, 
preocupado com o Município e todas as 
obras objeto das licitações foram executa-
das e estão sendo utilizadas pelos morado-
res, como abrigo para pescadores e maris-
queiras, canoas, fábrica de doces, galpão 
de armazenamento e casa de farinha.

A juíza cuidou de reproduzir na sen-
tença trechos de depoimentos pessoais de 

mais de dez de testemunhas, em especial 
da promotora de Justiça Thelma Leal de 
Oliveira, que refletem muito bem a postura 
do réu Wilson Ribeiro Pedreira.

Ressaltou que, embora os recursos do 
FUNDEF não tenham sido utilizados para 
as despesas relacionadas com atividades 
do ensino fundamental, eles foram utili-
zados para remuneração dos servidores 
das creches do Município. Além disso, foi 
comprovado que todos os licitantes tinham 
acesso aos rendimentos financeiros do va-
lor repassado, daí os valores coincidentes. 
E, ainda que a empresa tivesse atuação 
empresarial diversa do objeto a ser contra-
tado, este foi devidamente realizado. 

Em relação aos processos referentes à 
contratação e realização/aplicação dos re-
cursos firmados com a CEF, não foi cons-
tatada nenhuma irregularidade e a Caixa 
aprovou a prestação de conta das despesas.

Diretores do Sindjufe se reúnem 
com Comitê Vida Legal

Segundo a diretora do Sindjufe, Denise 
Carneiro, a intenção do Sindicato é que esta 
pausa seja realmente efetivada e que, nesse 
período, o servidor se dedique a preservar 
sua saúde física, mental e emocional: “Esta-
mos pensando em algumas atividades que 
contemplem esse cuidado.”, declarou.

O Comitê Vida Legal já havia debatido 
esse tema em reunião com o diretor do 
Foro, como destacou a edição do Justiça 
Federal Hoje de 25/3.


