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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:  Manuela Affonso Maciel, di-

retora da  SECAD, Marcos Túlio Vilas-
boas (19ª Vara), Francisco das Chagas 
Silva (Juazeiro), Vinícius Curi de Sou-
za (NUCAF), Karine Magalhães (Turma 
Recursal), Diego Cardoso (Guanambi), 
Vanessa de Oliveira (8ª Vara), Vitório 
Batista (15ª Vara), Hugo Trindade (Gua-
nambi), Maria Rita Cerqueira (Barrei-
ras) e Tamires Souza (Irecê). Amanhã:  
Nilza Costa dos Reis, juíza federal da 8ª 
Vara, Larissa Cabus (18ª Vara), Fabíola 
Bispo (4ª Vara) e André da Purificação 
(Vitória da Conquista).Parabéns

Justiça Federal em Jequié condena 
ex-prefeito de Itaquara em 4,3 milhões

A juíza federal da Subseção Judiciária 
de Jequié Karine Costa Rhem da Silva, em 
ação civil pública movida pelo MPF contra 
Astor Moura Araújo, ex-prefeito do Municí-
pio de Itaquara, condenou o réu a ressarci-
mento ao erário de R$ 1.720.692,15, de-
vidamente corrigido, multa civil de 150% 
do valor atualizado do dano, perda da fun-
ção pública, suspensão dos direitos políti-
cos por oito anos e proibição de contratar 
com o Poder Público por cinco anos em ra-
zão da aplicação irregular de verba pública 
de convênios com a FUNASA. 

Por um dos convênios foi transferido ao 
Município de Itaquara o valor de R$ 200 
mil a serem utilizados na construção de sis-
temas de abastecimento de água em duas 
comunidades, mas nos dois procedimentos 
licitatórios houve irregularidades como au-
sência de parecer técnico e jurídico antes 
do certame, ausência de comprovação de 
capacitação e qualificação técnica das em-
presas participantes do certame e quitação 
do contrato sem a prévia medição da obra.

Segundo a magistrada, a comprovação 
da capacidade técnica da empresa visa as-
segurar a ordem administrativa e finanças 
públicas devido ao risco de inexecução da 
obra por contratar empresa sem condições 
técnicas para o cumprimento do contrato.

Também não há comprovação de que 
os pagamentos realizados à empresa ven-
cedora dos dois certames tenham sido pre-
cedidos da indispensável medição da obra.

Nos termos das Leis n. 8.666/936 e 
4.320/647, qualquer liquidação de des-
pesa pelo poder público deve ser prece-
dida da comprovação formal da efetiva 
execução do serviço, entrega do material 
ou conclusão da obra, o que não ocorreu.

Ao agir ilegalmente, autorizando paga-
mentos sem a comprovação da conclusão 
da contraparestação, o réu causou prejuízo 
à Administração Pública, devendo ressarcir 
à FUNASA 2,64% do que foi repassado, o 
que, à época, representava R$ 5.280,00.  
Em outro convênio para construção, am-
pliação ou melhoria do sistema público de 
esgotamento sanitário, foi disponibilizado o 
valor de R$ 2.018.132,00 pela União e 
R$ 120.355,00 pelo Município.

A CGU verificou que não houve publi-
cação do edital do processo licitatório, fato 
que desencadeou prejuízo em todo o pro-
cesso de eleição de melhor proposta para 
a Administração Pública. A justificativa do 
réu para tal ato ilegal foi desarrazoada e 
descabida invocando o custo com a publi-
cação para isentar-se da obrigação.

A julgadora consignou na sentença que 
a publicação do edital, meio pelo qual se 
dá divulgação da existência da licitação, 
tem justamente a finalidade de proporcio-
nar ao poder público a escolha da proposta 

mais vantajosa, evitando gastos desarrazo-
ados de dinheiro público. Com a ausência 
de divulgação da licitação foi apresentada 
tão somente uma única proposta para a 
execução do objeto do convênio, frustrando 
o caráter competitivo do certame.

Ficou constatado, através de vistoria in 
locu realizada pela FUNASA “a realização 
de serviços de baixa qualidade (...) a re-
alização de vários pagamentos por servi-
ços não realizados, inviabilizando, assim, 
a continuidade na execução das obras”. 
Igualmente, foi detectada a aplicação de 
“materiais (tubos das ligações domicilia-
res) de baixa qualidade na obra e execu-
tados serviços contendo erros grosseiros”.

O parecer técnico da Funasa concluiu 
que apesar da execução física da obra 
apresentar-se em 31,26% o cumprimen-
to objetivo do convênio foi mensurado em 
0%, visto que as construções inacabadas 
são completamente inservíveis para a fina-
lidade preestabelecida.

A juíza federal registrou que “a inefi-
cácia de obras públicas, notadamente 
das que visam atender uma necessidade 
tão básica da população como a saúde 
pública, é uma circunstância nefasta e 
intolerável”.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

1º/08/2006 - Sarau “De volta aos 
anos 80” foi um sucesso! - A Sessão Ju-
diciária da Bahia entrou no túnel do tem-
po durante o sarau da última sexta-feira. 
Magistrados e servidores divertiram-se 
por duas horas ao som de músicas que 
relembraram os anos 80. 

Foram hits do Roupa Nova, Rosana, 
Paralamas do Sucesso, Blitz e tantos 
outros que fizeram parte da história da 
maioria dos presentes, que cantaram e 
dançaram ao som das canções.

A intenção da Direção do Foro é que 
seja realizado um sarau por mês, mas 
para isso é fundamental que sejam en-
caminhadas sugestões de temas para o 
e-mail da Seção de Comunicação Social.

07/08/2006-Aniversário da juíza fe-
deral Nilza Reis - Os servidores da 8ª 
Vara comemoraram com um almoço o 
aniversário da juíza federal Nilza Reis, 
ocorrido no dia 3/8. Estiveram presentes 
para parabenizar a magistrada os juízes 
federais Iran Esmeraldo Leite, Lilian Tou-
rinho e Cynthia Lopes, além da mãe e da 
irmã da aniversariante.

07/08/2006-8ª Vara tem nova dire-
tora de Secretaria - O Diretor do Foro, 
em exercício, Carlos D’Ávila Teixeira, 
assinou, na última sexta-feira, o termo 
de posse da servidora Cláudia Temporal 
Soares no cargo de diretora de Secreta-
ria da 8ª Vara. A posse contou com a 
presença da juíza federal Nilza Reis e de 
servidores daquela Vara Federal.

JFHHÁ DEZ ANOS

Marlene Pinho toma posse novamente 
na Direção de Secretaria da 7ª Vara

A servidora Marlene Pinho de Oliveira 
nem teve tempo de desfrutar da sua recen-
tíssima aposentadoria e já foi empossada 
novamente como diretora de Secretaria da 
7ª Vara, unidade que geriu por 29 anos 
consecutivos e a que retornou na última 
sexta-feira, 29/7 na presença da direto-
ra do Foro, juíza federal Cláudia Tourinho 
Scarpa, do juiz federal Wilson Alves e de 
servidores daquela unidade.

Na oportunidade a diretora do Foro, 
registrou a sua satisfação em contar com 
a permanência de Marlene à frente da Se-
cretaria em razão de ela ser um exemplo 
e uma referência para todos, sendo atual-
mente, a servidora em exercício como dire-
tora há mais tempo em atividade na Seção 
Judiciária, alguém que colaborou e conti-
nua a colaborar com sua vasta experiência.

O juiz federal da 7ª Vara Wilson Alves 
declarou que teve uma excelente notícia ao 
saber que Marlene  continuaria na Direção 
da Secretaria após a aposentadoria, o que 
o deixa muito tranquilo em constatar que 
a sua unidade continua a ser tão bem ser-
vida de diretora, com a competência com 
que a servidora sempre soube conduzir os 
trabalhos. 

Marlene disse que quando se aproxi-
mou a data da sua aposentadoria percebeu 
que sua jornada na Justiça Federal ainda 
não tinha terminado, que havia muito ain-
da a realizar e assim que aceitou o retorno 
à ativa entendeu que seria como um novo 
começo. Afirmou ter certeza de que pode 
contribuir muito com a Seccional, agrade-
cendo também pela confiança depositada 
no seu trabalho.

Pro-Social disponibiliza 
em breve vacinação 

para H1N1
Os servidores titulares ativos e aposenta-

dos beneficiários do Pro-Social poderão bre-
vemente receber a vacinação para H1N1. 
Os interessados devem enviar manifestação 
para o e-mail eps.ba@trf1.jus.br.

Os titulares devem enviar o e-mail o 
mais rapidamente possível tendo em vista 
que as vacinas serão adquiridas de acordo 
com a quantidade de interessados.

A vacinação será feita na Justiça Fede-
ral,  custeada iteiramente pelo Pro-Social. 
Os titulares beneficiários das Subseções 
devem estar cientes de que a vacinação 
ocorerá na sede da Seção Judiciária, em 
Salvador. 


