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Há dez anos, faleceu o colega Elvis 
Branne. No dia 9/1/2007, o JFH publi-
cou o texto abaixo:

Um coração 
gigante (trecho)- 
Na última sexta-
-feira, a morte, 
sempre com es-
colhas absurdas, 
levou embora o 
nosso colega El-
vis. Não sou a 
pessoa mais indi-
cada para escre-
ver sobre Elvis. 
Não tínhamos uma relação tão próxima 
pois nossos pontos de vista eram muito 
diferentes.

Mas isso não o tornou uma pessoa fria 
comigo. Ao contrário, sempre que nos en-
contrávamos, ele demonstrava um cari-
nho que sempre me encabulava. Diversas 
vezes apertava forte meus ombros com 
suas mãos imensas. Dizia, nessas situa-
ções, sempre as mesmas palavras: “Luiz, 
você sabe que eu gosto muito de você?”.

O meu embaraço era constante. 
Aquele cara gigante demonstrando uma 
sensibilidade da qual eu não era capaz. 
E não havia motivos para ele gostar de 
mim. No começo, achei que era alguma 
brincadeira, mas depois Elvis demons-
trou uma gentileza comigo que começou 
a derreter meu gelo. 

Desculpem se não tenho coisas 
mais divertidas para contar. Mas o 
que mais me marcou da sua partida 
precoce foi que eu nunca tive com ele 
a mesma gentileza que teve comigo. 
Não foram poucas as vezes que aque-
le grandalhão disse com sua voz grave 
que gostava muito de mim e eu nunca 
tive a mesma sensibilidade de lhe di-
zer o mesmo.

Pode ter sido pelo seu tamanho 
desproporcional à sua gentileza, pelo 
contato físico meio forçado — ele me 
abraçava contra minha vontade —, pe-
los nossos pontos de vista diferentes.

Seu carinho gratuito e espontâneo era 
um tapa no meu preconceito. Se ele pa-
recia um cara diferente à primeira vista, 
essa estranheza não resistia a uma se-
gunda olhada, a um olhar mais genero-
so e desarmado. E se alguém não tem 
direito de ser preconceituoso, sou eu, que 
sempre fiz esforço para ser diferente.

O que me intriga é que ele gostava 
de mim e eu não sei por que não o tinha 
incluído entre os meus amigos, se ele 
assim se sentia. Seu coração também 
era maior do que o meu.

   
                                    Luiz Goulart (SECOS)

JFHHÁ DEZ ANOS

União pode obter dados bancários 
de cidadão sem decisão judicial

A Administração Tributária da União 
pode solicitar às instituições financeiras, 
sem prévia autorização judicial, informa-
ções e documentos relacionados a opera-
ções bancárias de um cidadão para fins 
tributários. Com esse entendimento, o 
TRF3 negou provimento à apelação de 
um contribuinte que pleiteava extinção da 
execução fiscal, afastando a cobrança de 
IRPF por ter sido baseada na quebra do 
seu sigilo bancário.

A juíza baseou sua decisão na jurispru-
dência formada pelo Supremo que consi-
derou constitucional norma que permite ao 
Fisco acessar dados fiscais de contribuintes 
sem autorização judicial. 

No caso analisado pelo TRF3, a relatora, 
desembargadora federal Consuelo Yoshida, 
lembrou que a Constituição reserva especial 
atenção à administração tributária, ativida-
de que considera essencial ao funcionamen-
to do Estado, pois é responsável pelos recur-
sos necessários à sua manutenção.

“Há que se considerar que os direitos 
e garantias individuais, nos quais está 
incluída a inviolabilidade do sigilo de da-
dos, não se revestem de caráter absoluto, 

cedendo, em razão do interesse público, 
ou até mesmo diante de conflitos entre as 
próprias liberdades públicas, merecendo 
cuidadosa interpretação, de forma a coor-
denar e harmonizar os princípios, evitando 
o sacrifício total de uns em relação aos 
outros (princípio da relatividade ou convi-
vência das liberdades públicas)”.

A magistrada destacou a jurisprudência 
do STF. “Não haveria, a rigor, uma verda-
deira quebra de sigilo bancário, mas sim 
um mero compartilhamento de informa-
ções sigilosas, que deverão ser prestadas 
pelas instituições financeiras à Adminis-
tração Tributária da União, observados os 
mandamentos legais”, disse.

Por fim, argumentou que a o § 2º do 
art. 5º da Lei Complementar 105/2001 é 
expresso ao restringir o conteúdo das infor-
mações transferidas a informes relaciona-
dos à identificação dos titulares das opera-
ções e aos montantes globais mensalmente 
movimentados, vedando a inserção de 
qualquer elemento que permita identificar 
a sua origem ou a natureza dos gastos a 
partir deles efetuados. 

Fonte: Conjur

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Vitória da Conquista Fabio Stief Marmund 
em duas ações civis públicas movida pelo 
MPF contra Rubens Oliveira Dias e Erne-
valdo Mendes de Souza, respectivamente 
ex-prefeitos dos Municípios de Anagé  e 
Caatiba, condenou ambos os réus.

O ex-gestor municipal de Anagé foi con-
denado ao ressarcimento integral do dano 
de R$ 229.672,69, multa civil no mesmo 
valor, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos por cinco anos e proi-
bição de contratar com o Poder Publico 
pelo mesmo prazo, por haver cometido ato 
de improbidade administrativa em convê-
nio com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome que objetivava 
aquisição de alimentos provenientes da 
agricultura familiar do município.

Entre as irregularidades estão: ausência 
de prestação de contas e de documentos 
de pagamento; aquisição de mais de 10 
toneladas de mel de abelha sem qualquer 

registro que comprove sua 
distribuição aos alunos da 
rede pública ou institui-
ções e emissão de cheque 
sem fundo contra a conta 
receptora dos recursos do 
convênio.

O TCU também apon-
tou as mesmas irregulari-
dades, comprovando não 
se trata de prestação de 
contas atrasada, mas de 
sua omissão reiterada, 
mesmo em sede de instau-
ração do procedimento de 
tomada de contas especial 
pelo Tribunal de Contas. À 
mesma conclusão chegou 
a Controladoria Geral da 

União quando sorteou o Município de Ana-
gé para verificar a correção da aplicação 
dos recursos. 

Em relação a outro convênio, o dano 
ao erário também foi comprovado quando 
da não efetivação do seu objeto pela falta 
de destinação de equipamentos adquiridos 
para implantação do Mercado Publico Po-
pular e Feira Volante dos Agricultores Fa-
miliares de Anagé, tendo a CGU assinalado 
que os equipamentos e materiais perma-
nentes adquiridos ainda se encontravam 
sem qualquer uso, armazenados no almo-
xarifado municipal.

Já o ex-prefeito de Caatiba foi condena-
do pelo magistrado ao pagamento de multa 
civil de R$ 60 mil e à perda dos valores 

acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, 
no importe R$ 20.398,01 (ambos devida-
mente atualizados); perda da função pú-
blica; suspensão dos direitos políticos, por 
dez anos;  e proibição de contratar com o 
Poder Público pelo mesmo período.

Segundo a sentença, foi comprovada a 
improbidade administrativa, por não ter o 
requerido comprovado despesas nem pres-
tado contas de R$ 44.799,00, que é par-
te do valor repassado pela União, através 
do Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS), ao município. 

O Ministério Público Federal comprovou 
que a quase totalidade dos cheques da con-
ta do convênio foi emitida pelo réu em pro-
veito da própria Prefeitura ou sem identifi-
cação de beneficiário, por ele endossados 
e sacados na "boca do caixa", não obstante 
a vedação do art. 69 da Lei 9.069/95. Tal 
prática configura ato de improbidade ad-
ministrativa, notadamente quando não se 
demonstra que os valores sacados deste 
modo teriam sido aplicados na finalidade a 
que se destinavam.

O juiz federal deixou consignado na sua 
sentença: “Destaco, por oportuno, que a 
reprimenda do réu deve ser imposta no 
graumáximo, não só porque agiu na con-
dição de Chefe do Executivo Municipal, 
cargo do qual se espera a máxima cautela 
na alocação das verbas públicas, mas, so-
bretudo, pela natureza dos recursos des-
viados (assistência social)”.

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeitos de Anagé e Caatiba
por desvios na área de Assistência Social 


