
Edição n. 4.569 Salvador – Bahia. Sexta-feira, 29/07/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

VOCÊ JÁ VOTOU NO 

REPRESENTANTE DOS 

SERVIDORES ATIVOS NO 

CONSELHO DO PRO-SOCIAL?
Vote pelo endereço: www.trf1.jus.

br/Servicos/Pesquisa/PVT/

Aniversariantes
Hoje: Jorge Antônio Reis (NUCJU), 

Maria das Graças Monteiro (SECAD) e 
Miguel Fábio Lobo e Silva (Vitória da 
Conquista). Amanhã: Cínara de Vas-
concelos Machado Good Lima (10ª 
Vara), Josemi Alves de Oliveira (NU-
CJU), Anderson Reis Mello (Feira de 
Santana) e Dalva Aparecida (Funda-
ção José Silveira). Domingo: Clovis 
Barreto dos Reis Filho (Irecê), Cas-
sio Francisco dos Santos (COJUES) 
e Stefano Cezimbra e Dantas (20ª 
Vara). Segunda-feira: Andréa Oliveira 
D’Almeida Monteiro (14ª Vara), Deni-
se Maria Saraiva Nóbrega (NUCRE), 
Maria Carmen da Gama Coelho (NU-
CJU), Reinaldo Lopes Rocha (NUASG) 
e Luciana Amorim Trindade (9ª Vara).
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Seção Judiciária reduz gasto 
com assinaturas de jornais

Tendo em vista as sérias restrições orçamentárias para o ano de 2016, a Seção Judici-
ária da Bahia não fará mais a renovação das assinaturas dos jornais Folha de São Paulo, A 
Tarde e Correio da Bahia. O cancelamento dessas assinaturas representará uma economia 
anual de R$ 85.470,90.

Atualmente, a Seccional recebe a cada dia 38 exemplares da Folha de São Paulo (ao 
custo anual de R$ 66.335,40), 23 exemplares de A Tarde (R$ 18.676,00 por ano) e um 
exemplar do Correio da Bahia ao custo de R$ 459,50 por ano.

TRF1 condena Genoíno, Delúbio e 
Valério por fraudes em empréstimos
O TRF1, em um desdobramento do pro-

cesso do mensalão, condenou dez pessoas 
acusadas de participar de fraudes em con-
tratos do banco BMG para repassar dinhei-
ro a parlamentares em troca de votos. 

A 3ª Turma reduziu algumas penas fi-
xadas em primeiro grau, mas manteve 
condenações do ex-presidente do PT José 
Genoino, do ex-tesoureiro Delúbio Soares e 
do publicitário Marcos Valério, entre outros 
réus, por falsidade ideológica.

Quatro executivos do BMG foram con-
denados por gestão fraudulenta de institui-
ção financeira. O julgamento durou cerca 
de cinco horas e a decisão foi unânime.

Em 2012, o juízo de primeiro grau cons-
tatou que o BMG assinou contratos fictícios 
com o PT e com empresas ligadas a Marcos 
Valério. Segundo a sentença, a tentativa de 
“camuflar” o repasse direto de recursos fi-
cou clara com as sucessivas renovações dos 
contratos, mesmo sem pagamento.

A juíza de 1º grau Camila Velano apon-
tou “a enorme generosidade e tolerância” do 
BMG ao renovar quatro vezes um emprés-

timo com o PT, mesmo em negociação na 
categoria D de risco de inadimplência e sem 
o recebimento de encargos financeiros. Já 
a agência de publicidade SMP&B conseguiu 
R$ 10 milhões emprestados mesmo fatu-
rando por ano R$ 100 mil.

A decisão de primeira instância diz ain-
da que a instituição financeira não seguiu 
regras do Banco Central nos negócios e 
só iniciou execuções judiciais para cobrar 
as dívidas depois que o caso do mensalão 
ficou conhecido nacionalmente. Ainda de 
acordo com a juíza, as condenações não 
repetem diretamente o que foi julgado na 
Ação Penal 470, pois as fraudes em con-
tratos com o BMG só foram usadas indire-
tamente no julgamento do STF, para com-
por “contexto fático indiciário” dos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro.

No TRF-1, o recurso aguardava julga-
mento desde 2014. A relatora original, 
desembargadora federal Mônica Sifuentes, 
está afastada para estudar nos EUA e o juiz 
federal Klaus Kuschel, convocado, assumiu 
o caso e proferiu o voto vencedor.

Fonte: CONJUR

Alimentos arrecadados durante curso 
sobre novo CPC são doados a creche

Os 150 quilos de alimentos arrecada-
dos durante o curso sobre o novo CPC, 
ministrado nesta Seção Judiciária pelo juiz 
federal Salomão Viana, foram entregues 
nesta segunda-feira, 25/7, à Creche Escola 
Nicury do Parque, localizada na Ilha Ama-
rela, bairro de Plataforma. 

Estiveram presentes no ato de doa-
ção os servidores Gésner Braga e Vivia-
ne Campos Trevisan, representantes da 
Direção do Foro e Luzineide Oliveira e 
Joilton, Pimenta, diretores da ASSERJUF 
(foto abaixo)

Sonia Reis e Renata Reis de Jesus, 
administradoras da creche desde o início, 
há oito anos, receberam com alegria a do-
ação, agradeceram pela generosidade dos 
servidores, mostrando as despensas prati-
camente vazias e sem alimentos para as 
crianças fazerem as refeições.

Segundo Renata de Jesus, a prefeitura 
contribui pagando apenas a folha de paga-
mento, mas sempre há atrasos nos repas-
ses não havendo outra maneira de conse-
guir alimentos e roupas a não ser por meio 
de doações de pessoas e empresas. 

A creche também aceita doação de ma-
terial de construção pois está precisando 
com urgência reformar um banheiro infantil.

A creche atende a 60 crianças carentes 
de 0 a 5 anos e funciona diariamente de 8h 
às 17h Rua Jaçanã, Quadra 01 Lote 10, 
na Ilha Amarela e atende pelos telefones 
3401-6204 e 987745-4915

Os interessados em fazer novas doações 
podem entrar em contato com as admi-
nistradoras pelo Facebook pelo endereço: 
www.facebook.com/CrecheEscolaNicury/

Cotista deve cursar 
todo o ensino médio 

na rede pública
Estudante tem que cursar todo o ensino 

médio na rede pública para ter direito a co-
tas. Esse foi o entendimento aplicado pela 
3ª Vara Federal do Amazonas, ao negar a 
matrícula, por cotas, de um estudante que 
não seguiu a exigência.

O jovem estudou parte do ensino médio 
em escola privada de caráter filantrópico, 
mas decidiu se candidatar em curso supe-
rior pelo sistema de cotas.

Alegando que as vagas reservadas para 
estudantes de baixa renda pelo Sisu são 
exclusivas para quem cursou todo ensino 
médio em escolas públicas, a instituição 
negou a matrícula. 

A AGU demonstrou que a exigência tem 
respaldo na lei que instituiu o sistema de 
cotas sociais e raciais sendo a delimitação 
necessária porque estudantes da rede pú-
blica não tem condições de concorrer em 
igualdade com os de escolas privadas, ten-
do em vista a diferença de qualidade de 
ensino a que os alunos tiveram acesso ao 
longo da vida estudantil.

Ainda de acordo com os procuradores 
federais, a opção de inscrição no proces-
so seletivo é de responsabilidade exclusiva 
do candidato, não sendo possível mudar 
a escolha do sistema de cotas para o de 
ampla concorrência após o encerramento 
das avaliações e a divulgação do resultado 
definitivo, quando já foi constatado que o 
estudante não preenchia o requisito decla-
rado no ato de inscrição.

Fonte: CONJUR


