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Aniversariantes
Hoje: Milca Barbosa Bezerra (Bom 

Jesus da Lapa), Stéfanie Taube de 
Amorim (Barreiras), Clemente José 
Ferreira do Nascimento Filho (24ª 
Vara) e Flávia Leite de Lucena (17ª 
Vara). Amanhã: Kátia Regina Nunes 
dos Santos (4ª Vara), Cecília Eliana 
Páez Maira (DIREF) e Edinaldo dos 
Santos (1ª Vara) e Rizia Maria Vaz 
Cotrim (aposentada). Parabéns!

A 3ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou provimento à apelação de dois réus 
contra a sentença da 2ª Vara que os conde-
nou pelos crimes de utilização de contrato 
social ideologicamente falso, em que figu-
ra como sócio-administrador da sociedade 
empresária uma pessoa que jamais parti-
cipou das atividades da empresa, atuando 
como “laranja” ou “sócio de fachada” da 
empresa, para participar de procedimento 
licitatório.

A 2ª Vara condenou os réus  pelo crime 
descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 
(impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório).

De acordo com a denúncia, os acusa-
dos, por meio de uma empresa, com o uso 
de documento ideologicamente falso, ven-
ceram licitação da UFBA para contratação 
de serviços de limpeza nas suas unidades 
no valor de R$8.796.916,40.

TRF1 mantém sentença da 2ª Vara que  
condenou réus pelo uso de “laranja” 

em procedimento licitatório
O MPF aduziu que “a contrafação de 

contrato social é delito que traz graves re-
sultados no meio social e, portanto, não 
pode ser ignorado, pois a utilização do do-
cumento ideologicamente contrafeito na 
licitação conduz à inevitável conclusão da 
finalidade maliciosa do ajuste feito pelos 
acusados”. 

Para o relator, juiz federal convocado 
Guilherme Doehler, para o crime descri-
to no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 não 
há necessidade do efetivo dano ao erá-
rio, basta a prática pelo agente de ações 
tendentes a impedir, perturbar ou fraudar 
quaisquer dos atos que compõem o proce-
dimento licitatório.

Segundo o magistrado, não incide, na 
hipótese, o princípio da insignificância, 
tendo em vista o elevado grau de repro-
vabilidade de quem frauda procedimento 
licitatório, considerando-se que a Lei das 

Licitações, ao tipificar determinadas con-
dutas, tem por objetivo, além de proteger 
o patrimônio público, guardar os princípios 
constitucionais que regem a administração, 
a saber, moralidade, legalidade, impessoa-
lidade, eficiência e probidade.

O juiz destacou que comete o crime 
quem, em face de impedimento legal do uso 
do próprio nome, usa o nome de terceiro na 
condição de “laranja” ou “sócio de fachada” 
de empresa e também o indivíduo que, em 
troca de recompensa, empresta seu nome 
para ser usado como “laranja” na condição 
de “sócio de fachada” em procedimento li-
citatório. Em suma, os dois agentes devem 
ser responsabilizados pela prática do delito.

O Colegiado, acompanhando o voto do 
relator, negou provimento ao recurso dos 
acusados e deu provimento à apelação do 
MPF para manter a condenação dos de-
nunciados.                              Fonte: TRF1

Portal do TRF1 exibe 
calendário de feriados 
e suspensão de prazos

O TRF1 atendeu a um antigo pleito da 
Seccional da Bahia e preparou um calendá-
rio de eventos, feriados, suspensões de ex-
pediente e suspensões de prazo para toda 
a Primeira Região. 

Para acessar o calendário, o usuário deve 
abrir o portal do TRF1 e seguir o caminho: 
Institucional - Expediente/Calendário. 

O NUTEC já criou um link da nossa 
página para a mesma área da página do 
TRF1. Ao clicar no link do nosso portal, o 
usuário é redirecionado para a página atu-
alizada do TRF1.

Neste caso, o usuário, no  site da Se-
ção Judiciária da Bahia, deve seguir o ca-
minho: Institucional - Expediente Forense-
-Calendário de Feriados e Suspensões de 
Expedientes.

Este serviço é útil para advogados e  
partes, bem como para as próprias varas 
que sempre necessitam saber onde visua-
lizar de maneira compilada todos os even-
tos, feriados, suspensões de expediente e 
suspensões de prazo da Primeira Região.

Considerando que a crise nos Correios, 
amplamente divulgada pela Imprensa, 
pode prejudicar os serviços prestados pela 
estatal a esta Seccional, a SECAM solicitou 
a publicação de trechos de matéria veicula-
da no portal G1 em 28/3.

A SECAM orienta as unidades no sen-
tido de que, ao utilizarem os serviços dos 
Correios, o façam com bastante antecedên-
cia, prevendo possíveis atrasos na entrega 
dos objetos postados ou enviados por ma-
lotes, em razão do fechamento de agências 
e enxugamento do quadro de funcionários. 

Trecho da matéria citada: “Há uma cri-
se sem fim  nos Correios, uma empresa 
que tinha selo de qualidade e, agora, vi-
rou dor de cabeça para os brasileiros. Por 
todo o Brasil, os carteiros estão sumindo, 
as encomendas não chegam e agências 
anunciam fechamento.

A empresa está mergulhada em dívi-
das e é alvo de críticas pela gestão polí-
tica. Uma empresa que levou o título de 
mais confiável do país. A própria figura 
do carteiro sempre inspirou em nós essa 
confiança, credibilidade, mas agora a rea-
lidade é bem outra.

O que levou a empresa com o título de 
mais confiável do país a uma crise des-

SECAM orienta sobre possíveis 
atrasos devido a crise nos Correios

sas? A empresa disse que teve prejuízo 
de R$ 2 bilhões em 2015 e quase isso 
em 2016. E em janeiro e fevereiro deste 
ano, vermelho de novo.

A atual direção justifica que a ativi-
dade postal está em decadência, que as 
tarifas postais ficaram anos congeladas 
por causa da inflação e que a empresa 
não avançou para outra área de atua-
ção como fizeram as do mesmo ramo no 
mundo.”

[...] As férias foram suspensas por um 
ano. Foi aberto um programa de demissão 

incentivada. Saíram 5,5 mil servidores. Só 
que eram esperados 8 mil.  Agora a empre-
sa fala em demissão motivada. Os servido-
res já foram avisados. 

Segundo os Correios, 12 agências do 
estado de São Paulo vão ser fechadas. Em 
Santa Catarina, o atraso nas entregas já 
atinge dez cidades. E o principal motivo é 
a falta de funcionários. Como a empresa 
não faz um concurso público há seis anos, 
muitas vagas não estão sendo substituí-
das. [..]  O órgão cortou horas extras. Para 
minimizar as queixas, que são muitas, a 
saída tem sido priorizar a entrega das car-
tas e das contas.” 

Fonte: G1

Coleta de sangue para Exame 
Periódico de Saúde nesta Seccional

O Laboratório Sabin estará no Fórum Teixeira de Freitas nesta sexta-feira, dia 7 de 
abril, a partir das 8h, para realizar a coleta de sangue e o recolhimento de material 
biológico dos servidores e magistrados, beneficiários ou não do Prosocial, referente ao 
Exame Periódico de Saúde. 

Os interessados em agendar este serviço devem confirmar o seu interesse até hoje, 
quarta-feira, 5/4, às 17h, no 3617-2664.

Prestação de contas 
de viagem a serviço 

no prazo de cinco dias
A Portaria DIREF n. 34 estabelece que 

magistrados e servidores devem apresentar 
prestação de contas em até 5 dias a par-
tir do regresso da viagem de serviço. A não 
apresentação no prazo ensejará desconto 
em folha do valor do adiantamento recebido.

A Portaria visa a solucionar problemas 
apontados pela auditoria a respeito do não 
cumprimento do prazo para entrega do for-
mulário de prestação de contas, referente a 
despesas de viagens a serviço.

Pro-Social retoma 
parceria com Cooperativa 
de Anestesistas da Bahia

O Pro-Social informa a todos os be-
neficiários do Programa que, a partir de 
31/03/2017, a Seção Judiciária da Bahia 
retomou a parceria com a COOPANEST/BA 
(Cooperativa dos Anestesistas da Bahia), 
firmando novo contrato, mediante o qual a 
cooperativa voltou a ser credenciada direta 
do Pro-Social.

O NUBES solicita  a todos os benefici-
ários do Pro-Social que priorizem a utiliza-
ção da nossa  Rede Credenciada direta.


