
Edição n. 4.456 Salvador – Bahia. Terça-feira, 02/02/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Vivian Patury (Itabuna), Samuel 
Saladino Cal (Turma Recursal), Glen-
da Almeida (NUCRE) e Jemima Silva 
(Campo Formoso). Amanhã: Ana Claudia 
Nascimento (21ª Vara), Marco Antonio 
Pondé (NUCRE), Raimundo Luiz Filho 
(Turma Recursal), Brás Porto (Jequié), 
Josefa Eliene Santos (Paulo Afonso), 
Leda Tatiana Amaral (NUCJU), Ives Pi-
tanga (11ª Vara) e Diego dos Santos 
(ASSERJUF). Parabéns
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Juíza federal Maízia Pamponet condena 
ex-prefeitos de Nova Canaã e Itabuna 

por improbidade administrativa
Em duas ações civis públicas movidas 

pelo MPF, a Subseção de Itabuna conde-
nou quatro réus, entre eles os ex-prefeitos 
Valmir Rocha Andrade, de Nova Canaã, e 
Fernando Gomes Oliveira, de Itabuna.

Na ação contra o ex-gestor de Nova Ca-
naã, o MPF também pediu a condenação 
da empresa LF Arquitetura e Construções e 
de Lutefledo de Souza Carmo Filho por par-
ticipação em esquema de desvio de verbas 
federais da Secretaria de Recursos Hídricos 
do Ministério do Meio Ambiente para ela-
boração de estudo de desenvolvimento de 
recursos hídricos no Município.

Os três réus deverão ressarcir integral-
mente os danos ao erário num importe de 
R$ 109.500,00, a ser corrigido e acresci-
do de juros e ficarão proibidos de contra-
tar com o poder público por cinco anos. O 
ex-gestor público teve também suspensos 
os direitos políticos por oito anos, devendo 
ainda pagar multa civil de R$ 15 mil, a 
ser atualizada. Os dois outros réus foram 
condenados ao pagamento de multa civil 
de R$ 5 mil, cada um.

Segundo o MPF, o ex-prefeito enca-
minhou proposta de convênio em termos 

idênticos aos de outros municípios, alte-
rando por diversas vezes os rios a serem 
estudados, sendo que, para a execução do 
convênio, foram liberadas verbas no valor 
de 109.500,00 sem sequer comprovação 
da aplicação de R$ 10.950,00 referente à 
contrapartida municipal, havendo inclusive 
declaração emitida pelo ex-prefeito de que 
o depósito não fora realizado devido a difi-
culdades financeiras do município.

O Juízo verificou indícios de fraude na 
licitação para execução do convênio e as 
alegações do MPF de desvio de recursos 
públicos encontram amparo na versão frá-
gil apresentada pelos réus sobre os valores 
levantados. Soma-se, ainda, não haver nos 
autos qualquer prova de serviço prestado 
pela empresa à prefeitura como relatórios 
ou recibos que demonstrem a locação de 
materiais e equipamentos e/ou a contrata-
ção de pessoal para os serviços.

Mesmo tendo sido sacada toda a quan-
tia transferida pelo Ministério do Meio Am-
biente, não houve apresentação de justi-
ficativas e documentos aptos a afastar as 
evidências de desvios, denotando a clara e 
evidente inexecução do objeto do convênio.

ITABUNA - A magistrada também con-
denou Fernando Gomes Oliveira, ex-prefeito 
de Itabuna por irregularidades na utilização 
de verbas de convênio com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
para apoio ao Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar destina-
do à suplementação alimentar e nutricional 
dos programas sociais de Itabuna.

O ex-gestor foi condenado ao pagamen-
to de multa civil de R$ 25 mil, a ser atuali-
zada, à suspensão dos direitos políticos por 
cinco anos e à proibição de contratar com 
o poder público por igual período.

Segundo relatório da CGU, foram cons-
tatadas irregularidades como: precariedade 
do controle das aquisições dos gêneros ali-
mentícios, notas fiscais sem qualquer con-
trole de que correspondiam ao adquirido e 
precariedade no controle das doações.

Segundo a julgadora, as irregularidades 
afrontam não só a legislação, como tam-
bém acabam dificultando ou impossibili-
tando o controle da aplicação dos recursos 
públicos, notadamente por inviabilizar a 
aferição de sua destinação. Contudo, ela 
não viu nos autos campo para a condena-
ção em ressarcimento ao erário nos moldes 
pretendidos haja vista ausência de prova 
cabal de ter havido efetivo prejuízo. 

E conclui: “Embora tenham sido diver-
sas as irregularidades verificadas e a des-
peito da vasta prova documental carreada 
o que sobressai dos autos é que as consta-
tações apontam ineficiência administrati-
va municipal ressaltando que, mesmo não 
sendo possível identificar se houve de fato 
desvio dos recursos, isso não impede a 
efetivação da sua devolução na via admi-
nistrativa, por força das sanções impostas 
pelos órgãos de controle, acaso por eles 
restem constatadas incongruências na 
aplicação das verbas”.

Unicorp abre 
pré-inscrições 

para curso virtual
Estão abertas até 5 de fevereiro as pré-

-inscrições para o curso virtual na moda-
lidade aoutoinstrucional “Atendimento ao 
Público”, promovido pela Unicorp.

O curso é voltado para servidores do 
TRF1, seções e subseções judiciárias vin-
culadas e as pré-inscrições devem ser re-
alizadas na página da Unicorp, no portal 
do TRF1. 

Serão oferecidas 40 vagas para a Bahia. 
A carga horária será de 30 horas, no perío-
do de 24/2 a 24/3

Está vedada a participação de servido-
res que estejam de férias ou usufruindo al-
guma licença em período coincidente com 
a realização do curso. Segundo a IN 13-02 
– Programa de Capacitação, o servidor que 
desistir de participar de evento de capacita-
ção, sem a devida justificativa junto à área 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
ou sem a  apresentação de atestado médi-
co homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.

Despedida na SECAD
Os servidores da DIREF e SECAD se reuniram na última sexta-feira, 29/1, para um 

almoço especial em despedida do colega Sérgio Lísias que retorna ao Distrito Federal após 
21 anos na Seção Judiciária da Bahia. 

Na ocasião o diretor da SECAD Diego Nascimento registrou que Sérgio Lísias é um 
servidor exemplar que tem como traço distintivo o esmero com que trata o trabalho e 
como abraça as tarefas que lhe são incumbidas sempre disposto e determinado. Disse ter 
certeza de que fará muita falta na SECAD e a unidade que for recebê-lo em Brasília vai 
ganhar um excelente servidor que, além de todas as qualidades, é um grande amigo e 
colega. Finalizou agradecendo pelo seu trabalho e desejando sucesso.

Sérgio lembrou que 21 anos atrás colocou toda a família dentro de um carro e  deixou 
Brasília a caminho da Vara Única de Ilhéus, para onde fora removido e hoje, depois de 
mais de duas décadas, retorna para casa com o coração leve e certo de que não se arre-
pendeu sequer por um minuto da sua vinda para a Bahia ou cogitou retornar para Brasília, 
só o fazendo agora porque tem que cuidar dos seus sogros, que são como seus próprios 
pais, e que se encontram doentes. Ao encerrar, agradeceu a Deus pela oportunidade de 
conviver com as pessoas maravilhosas que conheceu na Bahia e pela chance de desfrutar 
da atmosfera única do nosso Estado.

CNJ tem hoje primeira 
sessão plenária do ano 

O Conselho Nacional de Justiça reúne-
-se hoje para sua primeira sessão plenária 
após o recesso. A pauta da 224ª Sessão 
Ordinária inclui pedidos de providências, 
sindicâncias, processos administrativos 
disciplinares, reclamações disciplinares, 
procedimentos de controle administrativo, 
consultas, revisões disciplinares e propos-
tas de atos normativos, entre outros.

Além desta primeira sessão plenária, o 
CNJ realizará outras dez neste primeiro se-
mestre de 2016. 

Plenário virtual – Já as sessões do ple-
nário virtual foram definidas pela Portaria 
nº 162/2015. A primeira sessão virtual do 
ano ocorrerá entre os dias 16 e 23 de fe-
vereiro.

Os interessados também poderão acom-
panhar a sessão plenária, ao vivo, por meio 
da TV Plenário.

CEJ recebe trabalhos 
para a Série Monografias

A chamada pública do Centro de Estu-
dos Judiciários do CJF para a seleção de tra-
balhos de dissertações de mestrado e teses 
de doutorado para publicação na Série Mo-
nografias do CEJ, deste ano, se encerra no 
próximo dia 26/2. Os interessados devem 
encaminhar trabalhos inéditos, para edito-
racao@cjf.jus.br, com a seguinte especifi-
cação no campo assunto: "submissão Série 
Monografias do CEJ - 2016".

A Série Monografias é uma coleção que 
objetiva oferecer um espaço para a publi-
cação de dissertações de mestrado e te-
ses de doutorado sobre temas relevantes 
para a Justiça Federal, em especial, ou 
para o Judiciário, em geral, por magistra-
dos, servidores ou outros profissionais de 
Direito, com vistas a estimular o estudo e 
a produção intelectual.

O edital de chamada está disponível 
nos portais do CJF e da Justiça Federal.


