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Aniversariantes
Hoje: Jana Sampaio Lima (DIREF). 
Amanhã: Samira Coelho Silva Santana 
Lopes (Eunápolis), Ítalo Inácio Oliveira 
Lima (Feira de Santana), Marcos Vini-
cius da Silva Coutinho (NUTEC) e Elísio 
Gomes Pacheco (CEF).

Parabéns

Juízes federais em Jequié, Irecê e Itabuna 
condenam ex-prefeitos de Planaltino, 

Gentio do Ouro e Santa Luzia
A juíza federal da Subseção de Jequié 

Karine Rhem da Silva, em ação civil pública 
movida pelo MPF, condenou a ex-prefeita de 
Planaltino Lícia Macieira Freire de Andrade 
ao ressarcimento de R$ 15.399,04; multa 
de 50% do valor da condenação; perda da 
função pública, suspensão dos direitos polí-
ticos por cinco anos e proibição de contratar 
com o Poder Público por igual período.

O MPF pleiteou o ressarcimento do va-
lor ao erário por ausência de prestação de 
contas de verbas repassadas pela União 
através dos Programas Nacionais de Ali-
mentação Escolar, de Alimentação Escolar 
para Creche e de Transporte Escolar.

A julgadora verificou que a ex-gestora, 
embora em atraso, apresentou prestação 
de contas de recursos recebidos referente 
aos Programas PNAE e PNAC. Entretan-
to, com relação ao Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar/2006, fo-
ram recebidos R$ 15.316,84 e não foram 
prestadas contas relativas a esses valores 
que deverão ser devolvidos, servindo a me-
dida não apenas para sanar a irregularida-
de, mas também para prevenir a municipa-
lidade da necessidade de observâncias às 
regras de regência.

IRECÊ - O juiz federal da Subseção de 
Irecê Gilberto Pimentel de Mendonça Go-
mes Jr., em ação civil pública também mo-
vida pelo MPF, condenou o ex-prefeito do 
Município de Gentio do Ouro José Henrique 
Rodrigues de Queiroz por ato de improbi-
dade administrativa que atentou contra os 
princípios da administração pública, pre-
visto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

O ex-gestor teve suspensos os direitos 
políticos por três anos e foi proibido de con-
tratar com o Poder Público por igual período.

Segundo o MPF, o réu, enquanto pre-
feito de Gentio do Ouro, deixou de prestar 
contas de verba repassada pelo Ministério 
da Saúde no valor de R$ 108 mil para a 
aquisição de uma UTI Móvel.

O julgador consignou que o réu efetuou 
a prestação de contas em 2013, cinco anos 
após o prazo regular. “Tal comportamento 
não pode ser razoavelmente admitido no 
trato com a coisa pública, impondo-se a 
sua responsabilização.”

O juiz ressaltou não se tratar de mero 
atraso na prestação de contas mas de atraso 
injustificado e doloso, implicando despesa 
pública desnecessária, uma vez que movi-
menta diferentes órgãos estatais na tentati-
va de impelir o cumprimento de obrigação 
que deveria ser observada naturalmente. 

“Não se trata de um simples atraso, pois 
as contas somente foram prestadas após 5 
anos do prazo e, ainda, após a instauração 
da tomada de contas e da propositura des-
ta ação de improbidade, o que evidencia a 
total falta de compromisso do ex-prefeito 
em prestar contas no prazo legal, apesar de 
estar ciente da irregularidade, demonstran-
do que o atraso foi desarrazoado e despro-
porcional”. Diz a sentença.

O magistrado ponderou que, conside-
rando que as contas foram aprovadas pelo 
TCU, deixava de aplicar penas de multa e 
ressarcimento do dano, pois a primeira se 
mostra desproporcional e a segunda ilógica, 
uma vez que não houve qualquer prejuízo 
ao erário.

ITABUNA - A juíza federal da Subseção 
de Itabuna Maízia Pamponet condenou o ex-
-prefeito de Santa Luzia, Nilson Rocha Brito, 
e dois ex-secretários de Saúde: Gilberto San-
tos Loureiro e Matusalém Porto de Matos.

O ex-gestor foi condenado ao ressarci-
mento de R$ 183.086,97 pelos danos ao 
erário com irregular aplicação de verbas do 
Programa Saúde na Família; à suspensão 
dos direitos políticos por oito anos e mul-
ta civil de R$ 15 mil. Os outros réus foram 
condenados ao ressarcimento integral do 
dano, a ser apurado, suspensão dos direitos 
políticos por cinco anos e multa civil de R$ 
5 e R$ 10 mil. Os três foram proibidos de 
contratar com o poder público por 5 anos.

A sentença julgou comprovado o paga-
mento de despesas com notas fiscais frau-
dulentas e com indícios de desvio de recur-
sos públicos, no total de R$ 134.882,97, 
além de adulteração de cheques que faziam 
parte dos processos de pagamento. 

Apurou-se ainda um desvio de R$ 
89.541,97 relativo a supostas compras de 
medicamentos e outros materiais realizados 
pela Prefeitura de Santa Luzia.  Diz a sen-
tença: “ Esses dados, analisados em con-
junto, mostram-se, ao meu ver, suficiente-
mente indicativos da existência de desvio 
dos recursos do SUS para o atendimento 
de finalidades particulares, ou, pelo me-
nos, para finalidades públicas não ampa-
radas pela legislação de regência, o que, 
em quaisquer do caso, impõe a devolução 
da quantia”. 

Para a magistrada, os ex-secretários de 
Saúde também foram ordenadores das des-
pesas, não sendo crível a alegação de des-
conhecimento dos fatos.

Semana Nacional da 
Conciliação revela 
recorde de acordos

A 10ª última edição da Semana Nacio-
nal da Conciliação ocorrida no ano passa-
do bateu recorde de acordos fechados. Fo-
ram 211.591 acordos com movimentação 
de R$ 1,6 bilhão, depois de mais de 350 
mil audiências de conciliação, entre os 23 
e 27/11. Os números superam todos os 
anos anteriores.

O resultado da última semana foi 24% 
superior ao de 2004, em número de au-
diências ocorridas, 41% maior em relação 
ao total de acordos e superou em 32% a 
movimentação financeira.

A Justiça Estadual obteve um desem-
penho ainda maior. O número de acor-
dos subiu 55%, passando de 120 mil, 
em 2014, para 187 mil no ano passado. 
Na avaliação do coordenador do Comitê 
Gestor da Conciliação do CNJ, conselhei-
ro Emmanoel Campelo, os resultados são 
decorrentes do investimento em infraes-
trutura e capacitação, nos moldes fixados 
pela Resolução 125/2010.

“Investir em capacitação é funda-
mental. Um conciliador ou um mediador 
bem treinado tem maior capacidade de 
tornar as partes envolvidas no conflito 
mais suscetíveis ao acordo, ao entendi-
mento. A prova disso é que o percen-
tual de acordos celebrados vem sempre 
aumentando a cada edição da Semana 
Nacional da Conciliação”, ressalta Cam-
pelo. Este ano, o índice de acordos subiu 
para 60,3%.

Cinco vezes mais acordos – Em relação 
à primeira edição, foram fechados 55% 
dos acordos em 83 mil audiências, com 46 
mil acordos obtidos – cinco vezes menos 
que os números atuais. 

NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

Nesta Seccional, o número também é 
expressivo. Em 2015, foram realizados 
cinco mutirões, sendo três Mutirões Mul-
ticonselhos; um Mutirão do SFH (de 9 a 
15/12/2015), e o I Mutirão do FGTS.

Nos Mutirões Multiconselhos foram 
pautados 606 processos, com 119 acor-
dos, sendo negociados R$ 264.700,84.

No Mutirão do SFH foram necociados 
R$ 2.026.500,77 em 31 acordos e 108 
processos.

Já no Mutirão do FGTS, os valores ne-
gociados atingiram R$ 43,3 milhões em 
34 processos e 15 acordos.

O total global foi de 748 processos pau-
tados, 165 acordos feitos e valores nego-
ciados que superam R$ 45,5 milhões.

OAB promete ir ao STF 
contra redução de 

horário em tribunais
A redução no horário de atendimento ao 

público adotada por alguns tribunais para 
cortar gastos deve parar no Supremo. 

Muitos tribunais apenas alteraram o 
horário de atendimento, iniciando e termi-
nando seus trabalhos uma hora mais cedo. 
Mas alguns reduziram o atendimento. O 
TRT da 14ª Região, antes atendia das 8h 
às 18h e passou para 7h30 às 14h30. No 
TRT do Rio, o funcionamento dos prédios 
será reduzido em uma hora, das 8h às 17h.

Segundo o presidente do da Ordem, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho: “É desca-
bido qualquer argumento para a redução 
do expediente, quando a sociedade exige 
mais e melhores serviços prestados pelo 
Judiciário”, disse.

E complementou declarando que a OAB 
adotará as medidas perante o Supremo no 
sentido de restabelecer o funcionamento 
pleno do Judiciário, que deve funcionar os 
dois turnos. A economia de despesas do 
Judiciário deve ser obtida de outras formas, 
jamais com o fechamento de suas portas 
ao acesso a justiça.


