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Aniversariantes  
Hoje: Argilandes Carvalho Guedes (15ª 
Vara), Arimar dos Santos Oliveira (17ª 
Vara), Elise Dias Machado Lima (19ª 
Vara), Micheline Bacelar Pereira (21ª 
Vara) e Ingrid Oliveira Figueiredo (Ala-
goinhas). Amanhã: Ana Cláudia Oitaven 
Pamponet (3ª Vara), Ana Luiza Sampaio 
Simões de Carvalho (SECAD), Sandra 
Maria Almeida de Barros (15ª  Vara), 
Ana Paula dos Reis Meira (Jequié), Mi-
sael Santos Bispo Junior (NUASG) e Él-
son Gualberto de Oliveira (Áquila). Do-
mingo: Kleber Correia Portela (NUCOD), 
Tatiana da Cunha Almeida (17ª Vara) e 
Carlos Albeto Santos Carvalho Filho (Vi-
tória da Conquista). Segunda-feira: Fer-
nanda Maisa Costa França (18ª Vara), 
Linaldo Menezes de Castro (NUASG), 
Marlene Anjos Oliveira (7ª Vara), Neyva 
Andréa Santos Araújo (1ª Vara), San-
dra Felício de Santana (NUCOI), Sele-
no Sá Barreto Bouzas (NUASG), Julius 
Vinicius Ferreira Moutinho (13ª Vara), 
Valdemir Conceição de Jesus (Áquila) e 
Adriana Reis (Delta).

Parabéns!!!
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“Galeria F – Lembranças 
do mar cinzento (IV) – Golpe. 
Tortura. Verdade” é o novo livro 
do jornalista Emiliano José. A 
obra será lançada no dia 11/7, 
às 18h, na Livraria Cultura do 
Shopping Salvador.

O livro narra os horrores dos 
porões da ditadura militar no 

Brasil e tem prefácio do pesquisador 
Venício de Lima, da UNB, e posfácio 
de Paulo Vannuchi, integrante da Co-
missão de Direitos Humanos da OEA.

No quarto livro da série, Emiliano 
José resgata fatos nacionais, como o 
depoimento do ex-ministro Waldir Pi-
res nos primeiros dias do golpe militar. 
Também retoma depoimentos de Car-
los Marighella Filho e Marco Antônio 
da Rocha Medeiros, presos na Opera-
ção Radar que matou duas dezenas de 
dirigentes do Partido Comunista Brasi-
leiro em todo o país, sob comando di-
reto do oficial Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, acusado de ter matado na tortu-
ra pelo menos 50 militantes políticos.

É o décimo livro do autor, sendo o 
quarto volume da série “Galeria F – 
Lembranças do mar cinzento”. Neste, 
o jornalista resgata o trágico assassi-
nato de Gildo Macedo Lacerda, cujo 
corpo até hoje não foi encontrado, 
como tantos outros.

O livro relembra as ações dos reli-
giosos que se rebelaram contra a dita-
dura, como dom Helder, dom Timóteo 
e padre Cláudio Perani. Dedica um ca-
pítulo à coragem da advogada Ronilda 
Noblat, defensora dos presos políticos, 
recupera a história do combativo Apo-
lônio de Carvalho e de Euclides Neto, 
ex-prefeito cassado pelo golpe em 
Ipiau, mais tarde secretário da Refor-
ma Agrária no governo Waldir Pires.
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STJ determina perícia para apurar 
dívida bilionária de Salvador 

A Segunda Turma do STJ considerou 
que deve ser feita perícia para apurar uma 
suposta dívida do município de Salvador, 
em valor que superaria R$ 1 bilhão. A 
dívida seria resultante de acordo entre o 
município e empresas de engenharia e 
construção, em fase de execução. O mu-
nicípio contesta o valor, alegando que já 
não há mais débitos com as empresas. 

O recurso foi interposto contra decisão 
do TJ da Bahia e a discussão decorre de 
embargos opostos pelo município contra 
execução de sentença que homologou 
acordo entre as partes perante a 7ª Vara 
de Fazenda Pública de Salvador. 

No acordo, o município concordou em 
destinar 20% das cotas do Fundo de Par-
ticipação, do ICMS e do IPVA para saldar 
a dívida com as construtoras. Esse acor-
do foi posteriormente questionado e o TJ 
baiano acolheu preliminar de nulidade de 
sentença para determinar a realização da 
complementação de perícia para apurar 
eventual excesso de execução. 

Com o recurso ao STJ, as construto-
ras pretendiam que a perícia alcançasse 
somente atos posteriores ao acordo. Se-
gundo elas, a decisão do TJBA afronta a 
coisa julgada material e a transação en-
tre as partes, homologada em juízo, está 
protegida pelo instituto da coisa julgada 
O município alega que a perícia deveria 

ser realizada também nos atos anteriores 
ao acordo, tendo em vista que, pelos seus 
cálculos, já teria pago as obrigações. 

A questão julgada no STJ foi mera-
mente processual, mas leva à reavaliação 
da dívida. O relator, ministro Humberto 
Martins, explicou que o ordenamento ju-
rídico é categórico ao dispor que, para 
que se opere efeito de coisa julgada em 
questão incidental, como nos autos, é 
necessário que a parte o requeira expres-
samente, conforme dispõe o art. 470 do 
CPC: “faz coisa julgada a resolução da 
questão prejudicial, se a parte o reque-
rer (artigos 5º e 325), o juiz for compe-
tente em razão da matéria e constituir 
pressuposto necessário para o julga-
mento da lide”. 

“Não se verifica nos autos o reque-
rimento da parte para que a decisão 
prolatada em sede de agravo de instru-
mento adquirisse o pleiteado efeito da 
coisa julgada, razão pela qual tal efeito 
sobre ela não incide”, disse Humberto 
Martins.

Quando do julgamento no STJ, o mi-
nistro Herman Benjamin chamou a aten-
ção para o fato de que não havia defensor 
do município para a sustentação oral em 
defesa de seus interesses, num caso que 
envolve cerca de R$ 1 bilhão – dívida a 
ser saldada com receitas públicas. 

Marselha pelo olhar de Euvaldo Pinho

O JFH reproduz as aventuras do mer-
gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho, publicadas na Primei-
ra Região em Revista. Já trouxemos as 
histórias e fotografias de Euvaldo Pinho 
pela Itália, Mar Vermelho, Ilha do Bana-
nal, Deserto do Atacama, Ilhas Gregas, 
Patagônia, Marrocos, Cuba, Veneza, Atol 

das Rocas, Malásia, Indonésia, 
Tunísia, Jalapão, Avignon e Tran-
samazônica.

Transcrevemos hoje o relato 
da viagem de Euvaldo Pinho por 
Marselha. 

Pelas ruas de Marseille

Localizada na França, Mar-
seille é uma das cidades mais 
antigas da Europa e também 
uma das mais populosas. Além 
da beleza natural e histórica de 
sua arquitetura, chama a aten-
ção de turistas do mundo todo 
por ter águas límpidas, já que é 
banhada e abençoada pelo Mar 
Mediterrâneo. 

As “calenques” de Marseille 
são verdadeiras artes da natureza 
e, como falarei delas em edição 
futura, peço licença para manter 
isso em “segredo” e aguçar sua 
curiosidade, amigo leitor!

Dois ventos são presenças 
marcantes na natureza exube-

rante de Marseille: o Mistral e o Siroco. O 
primeiro é frio e vem do Vale do Rhone. 
O segundo é quente e traz a areia proce-
dente do Deserto do Saara.

Marcante feito os ventos, a culinária 
de Marseille nos convida a cometer o pe-
cado da gula. No entanto, as pequenas 
porções elegantemente servidas aguçam 

a delicadeza dos sentidos. Peixes e fru-
tos do mar são o carro-chefe da culinária 
local e, entre tantos pratos apetitosos, 
experimentamos uma "La Bouillabaisse", 
a sopa de peixe ao molho de alho com 
açafrão (La Rouille), acompanhada de 
legumes e bacalhau seco e servida com 
pão semelhante ao crostini. Tudo regado 
a um bom vinho e muita conversa.

Passeamos muito e conhecemos vá-
rios lugares charmosos. A máquina foto-
gráfica congelou imagens de cantinhos 
que só andando a pé é possível descobrir, 
o que não é o caso dos fortes Saint Ni-
colas e Saint Jean. Nada discretas, estas 
construções são paradas obrigatórias dos 
turistas, já que abrigam história e têm 
idade bem respeitosa...

O bairro de Le Panier chama atenção 
por suas ruas estreitas e sinuosas. De-
safiadora também é a subida da colina 
em direção à Basílica de Notre-Dame-de-
la-Garde, construída ao estilo Romano 
Bizantino e dedicada à Virgem Maria do 
Menino Jesus, representada por uma es-
tátua de quase 10 m de altura no alto do 
campanário.

O vento que insistia em nos prender a 
Marseille durou o tempo exato para que 
nossas lembranças motivassem uma pró-
xima visita. E ao cessar, num belo nascer 
de sol, nos permitiu zarpar com nosso 
veleiro para mais uma aventura.

 Sistemas informatizados 
e energia indisponíveis 
neste final de semana 
O fornecimento de energia elétrica 

estará suspenso no Fórum Teixeira de 
Freitas, bem como haverá parada dos 
sistemas informatizados para os públicos 
interno e externo neste final de semana. 
A parada se deve pela necessidade de 
manutenção na rede elétrica programada 
pela COELBA.


