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Aniversariantes
Hoje: Arali Maciel Duarte, juíza fede-
ral da 1ª Vara,  Lygia Maria dos Santos 
Oliveira, diretora da Secretaria da 1ª 
Vara, Alberica Paula Lima (Itabuna), 
Christiane Cabral Silva (Juazeiro), 
Claudia Silva Daniel (NUTEC) e Patrí-
cia Gonçalves da Silva (Feira de Santa-
na). Amanhã: Damião Uchôa de Alen-
car (Feira de Santana), Vinicius Moura 
da Silva (Guanambi), Cristiane Guima-
rães Lima (NUCAF), Arisson Silva (18ª 
Vara), Alessandra Carine Silveira Eloy 
Santana (22ª Vara) e Indira Vanessa 
Silva Teles de Carvalho (24ª Vara).

Parabéns

16ª Vara condena fundação cultural por 
fraude no Programa Brasil Alfabetizado

A juíza federal substituta em auxílio à 
16ª Vara Luisa Ferreira Lima Almeida, em 
ação civil pública movida pelo FNDE e MPF 
contra Alani dos Santos Cardoso, Antonio 
Bispo Barreto e Fundação Movimento Cul-
tural de Camaçari, condenou os três réus 
ao ressarcimento integral e corrigido de R$ 
413.233,13 e proibição de contratar com o 
Poder Público por cinco anos. 

Os dois últimos réus foram condenados 
ainda ao pagamento solidário de multa ci-
vil de 10 % do valor do dano devidamente 
atualizado. Foi decretada a indisponibilida-
de dos seus bens até o montante do res-
sarcimento.

Segundo a denúncia, os réus praticaram 
diversos atos de improbidade administrati-
va com graves prejuízos aos cofres públicos 
tendo a Fundação Movimento Cultural de 
Camaçari firmado convênio com o FNDE 
para a alfabetização de jovens e adultos, 
acima de 15 anos, objetivando reduzir o 
número de analfabetos no país e contribuir 
com a inclusão social. 

O convênio previu a transferência de 
R$ 566.240,40 como contrapartida à exe-
cução de projeto cujas atividades se resu-
miam na formação de alfabetizadores e na 
própria alfabetização de jovens e adultos, 

havendo previsão expressa dos gastos pre-
viamente aprovados.

As empresas Magister e Educar foram 
contratadas para a capacitação dos alfa-
betizadores e seu pagamento, atividades 
que deveriam ser executadas pela Fun-
dação Movimento Cultural de Camaçari, 
que transferiu R$ 34.333,20 para a pri-
meira empresa e R$ 174.780,50 para a 
segunda, falhando na observância da Lei 
n. 8.666/93.

Auditoria do FNDE apontou: “O Progra-
ma Brasil Alfabetizado, financiado com os 
recursos financeiros desta Autarquia, não 
está sendo executado de maneira satisfa-

tória pela Fundação Movimento Cultural 
de Camaçari na Bahia.[...]a Convenente 
não dispõe de estabelecimento e/ou ins-
talações físicas adequadas para o desen-
volvimento das atividades inerentes ao seu 
regimento, como também não dispõe de 
nenhuma estrutura física, suporte huma-
no e técnica (monitores, coordenadores e 
materiais de expediente/pedagógico) para 
oferecer o suporte mínimo necessário ao 
desenvolvimento das atividades contidas 
no Plano de Trabalho do Convênio”.

Na visão da julgadora, “desde o nas-
cedouro, o convênio fora celebrado para 
que os serviços fossem efetivamente 
prestados por terceiros, vez que demons-
trada de forma inequívoca a ausência de 
estrutura física e material para que a ter-
ceira acionada cumprisse o quanto pac-
tuado” e continua afirmando que a audi-
toria do FNDE é clara em apontar falta de 
capacitação dos alfabetizadores, alteração 
do plano de trabalho e declaração falsa do 
processo de habilitação, demonstrando a 
irregularidades na aplicação dos recursos 
do convênio.

O Sol é Para Todos
             de Harper Lee 

Considerado 
um dos romances 
norte-americanos 
mais importan-
tes do século XX, 
esta obra é sur-
preendente pela 
atualidade de seu 
enredo e estilo. O 
lamentável tema 
do racismo per-
meia toda nar-
rativa de Scout, 
criança sensível, 
filha do advoga-
do Atticus Finch, 
responsável pela defesa de um negro 
acusado de estuprar uma branca em 
um pequeno município do sul dos Es-
tados Unidos, no início dos anos 1930.

Os sentimentos que cercam a família 
e a cidade desde que Atticus se dispõe 
a cuidar do famigerado caso são velhos 
conhecidos: preconceito racial e social, 
conformismo diante das injustiças e a 
mais pura malícia destilada em relações 
banais e familiares. Apesar da crua hu-
manidade desses personagens, Scout en-
xerga a realidade com o frescor dos olhos 
infantis, e conta sua história deixando um 
improvável rastro de esperança.

O Sol é Para Todos originou o filme 
homônimo vencedor do Oscar de melhor 
roteiro adaptado, em 1962 e até hoje 
vende mais de um milhão de cópias por 
ano em inglês. Uma história atemporal 
sobre tolerância, perda da inocência e o 
conceito de justiça.

O livro foi escolhido pelo Library Jour-
nal como o melhor romance do século 
XX, e foi eleito pelos leitores da Modern 
Library como um dos 100 melhores ro-
mances em língua inglesa desde 1900. 
Um clássico moderno que continua a 
emocionar jovens e adultos.

Obrigatória

Leitura

A Seção Judiciária da Bahia realiza hoje 
e amanhã, às 14h o Seminário Internacio-
nal Brasil/Argentina com o tema “O Novo 
Código de Processo Civil Brasileiro, a Cons-
tituição e o Acesso à Justiça: reflexões Dog-
máticas, Culturais, Históricas, Sociológicas 
e Metodológicas” com coordenação do juiz 
federal, Wilson Alves de Souza.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Abertura com o diretor do Foro, juiz fe-
deral Iran Esmeraldo Leite. 

Palestra com a professora mestra Juliana 
Damasceno e Santos (UFBA) com o tema: 
“Repercussão do Novo Código do Processo 
Civil no Processo Penal Brasileiro: Análise 
Crítica à luz do Acesso à Justiça”.

Palestra do professor mestre Maurício 
Dantas Góes e Góes (UFBA) com o tema 
“O Dever de Fundamentação das Decisões 
Judiciais no Novo Código de Processo Civil 
e o Acesso à Justiça”

Palestra da professora doutora Marta 
Biagi (Universidade de Buenos Aires) com 
o tema: “O Processo Judicial e a Questão 
Ambiental: Perspectivas de Abordagem 
Metodológico-Interdisciplinar”.

Inspeção do CJF 
no TRF1 apresenta 
resultado positivo 

O secretário-geral do CJF enviou ao 
TRF1, em 20/11/2015, o Relatório Preli-
minar de Inspeção Administrativa feita no 
tribunal de 12 a 21 de agosto do corrente 
ano, com a seguinte conclusão: 

“Comparativamente à Inspeção rea-
lizada nas unidades administrativas no 
exercício 2013, verificou-se a melhoria 
considerável na atuação dos gestores e 
agentes públicos do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, haja vista a mo-
dernização das rotinas por intermédio da 
implementação dos sistemas eletrônicos 
de processo administrativo e de ponto, 
além da adoção de medidas preventivas 
e corretivas nos processos de trabalho 
sensíveis de cada unidade".

As sugestões de melhoria e as recomen-
dações apresentadas no Relatório foram 
encaminhadas às secretarias responsáveis 
e serão monitoradas pela Secretaria de 
Controle Interno.

PROGRAMAÇÃO DE AMANHÃ

Palestra da professora doutora Andrea 
Laura Gastron (Universidade de Buenos Ai-
res) com o tema “O Direito e a Sociedade 
Segundo os Beatles”.

Palestra do professor doutor Wilson Al-
ves de Souza (UFBA) com o tema “O Novo 
Processo Civil Brasileiro e o Acesso à Jus-
tiça: Reflexões e Críticas”.

Palestra com o professor doutor Ricar-
do Rabinovich-Berkman (Universidade de 
Buenos Aires) com o tema “800 Anos da 
Magna Carta”.

Debates e lançamento do Livro ‘’Dere-
chos Fundamentales, Ambiente y Socie-
dad: Estúdios en homenaje a la Profes-
sora Dra. Marta Biagi’’ com apresentação 
dos professores Andrea Laura Gastron, Ri-
cardo Rabinovich-Berkman e Wilson Alves 
de Souza.

Para inscrever-se o interessado deve uti-
lizar o endereço www.jfba.jus.br/processos/
seder_2014_2/seminario. Para confirma-
ção das inscrições, hoje deve ser feita do-
ação de 1k de alimento não perecível que 
será entregue a instituições de caridade.

Feira de Ação Social 
continua no foyer

A Comissão de Ação Social traz mais 
uma vez para a Seção Judiciária da Bahia 
a Feira de Ação Social, sempre com o 
propósito de apoiar associações e entida-
des beneficentes que atuam em comuni-
dades carentes, por meio da exposição e 
comercialização de produtos artesanais, e 
também para proporcionar a magistrados, 
servidores e ao público em geral a oportu-
nidade e comodidade de comprar presen-
tes natalinos, ajudando assim as institui-
ções expositoras.


