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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isabela Maria Mendes (Feira 

de Santana), Kátia Cristina Lopes (6ª 
Vara), Iedo José Oliveira (Campo For-
moso),  Helga dos Humildes Almeida 
(Juazeiro), Mariana Morales (1ª Vara), 
Geovana Cristina Flores (6ª Vara), Eli-
zabete Santos (C S Gestão), Whallis-
son Frota e Loiana Costa e Silva (ambos 
de Guanambi). Amanhã: Mauro Cezar 
Lopes da Silva (Guanambi), Cecília 
Maria Lopes Oliveira (7ª Vara), Alberto 
Penna Nassri (Ilhéus), Jefferson Iná-
cio de Oliveira (NUCJU) e Naara Lima 
Azevedo (Turma Recursal).Domingo: 
Everton Luan Oliveira de Figueiredo 
(Turma Recursal) e Mariluce Medei-
ros Machado (9ª Vara).Segunda-feira: 
Girlane Santiago Effren (NUCJU), Ma-
ria Rita Vasconcelos dos Santos (10ª 
Vara), Raquel Cardoso Dourado (Irecê), 
Ana Maria Paes de Albuquerque (Ju-
azeiro), Erick Patrick Santos da Silva 
(Campo Formoso), Liliane Vinhas Silva 
da Costa (SECAD) e Elisa Cavalcante 
Reis (Feira de Santana). Terça-feira: 
Edvanio Campos Macedo (Vitória da 
Conquista), Milla Gabriele Goes Ma-
galhãs (Itabuna), Johene Nolasco An-
drade Aguiar (16ª Vara), Jaciara Dias 
Saraiva (Barreiras) e Paloma Galvão da 
Silva Amorim (Feira de Santana)

Parabéns!
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Justiça Federal em Campo Formoso condena 
ex-prefeitos de Queimadas e Quixabeira

por improbidade administrativa

O juiz federal da Subseção Judiciária 
de Campo Formoso Rafael Ianner Silva, em 
duas ações civis públicas de improbidade 
administrativa movidas pelo MPF contra 
José Mauro de Oliveira, ex-prefeito do Mu-
nicípio de Queimadas e Mário Alves Lima, 
ex-prefeito do Município de Quixabeira, 
condenou os réus ao pagamento de multas 
civis no valor R$ 50 mil, cada um, a serem 
revertidas ao FNDE, além da suspensão 
dos direitos políticos e proibição de contra-
tar com o Poder Público por 3 anos.

Em ambas as ações, os réus recebe-
ram do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, enquanto prefeitos, 
R$ 158.872,58, no caso do primeiro, 
para aplicação em transporte escolar e 
R$ 84.984,80, no caso do segundo, para 

aplicação em Planos de Desenvol-
vimento da Educação, ambos sem 
apresentar contas.

Segundo o magistrado, a res-
ponsabilidade dos réus é evidente, 
pois na qualidade de prefeitos, ti-
nham o dever legal de apresentar 
as contas dos gastos com as ver-
bas públicas.

Comprovada a omissão, diz 
a sentença, é desnecessária a 
comprovação de dano, visto que 
este se subsume tão-somente do 
desrespeito ao princípio de admi-

nistração pública acolhido na Lei ficando 
claro que os acionados concorreram para a 
prática de atos de improbidade administra-
tiva, sendo sua conduta abrangida pelo art. 
11, VI, da Lei 8.429/92 e os documentos 
demonstram a ilegalidade das condutas 
praticadas revelando atos atentatórios aos 
princípios da administração pública.

Quanto ao pedido do MPF para ressar-
cimento integral do dano, o magistrado 

considerou que embora a comprovação do 
dano não seja indispensável à configuração 
de conduta ilícita atentatória aos princípios 
da Lei de Improbidade Administrativa, tal 
comprovação é necessária para a condena-
ção ao ressarcimento integral do dano. 

“O dano indicado se refere ao efetivo 
erário, tomado como o conjunto de bens 
materiais que compõe a administração 
pública. Insta salientar a diferença entre 
erário e patrimônio público. Patrimônio 
público possui conotação mais ampla, 
compreendendo bens e interesses eco-
nômicos e não econômicos. Enquanto, 
erário, tem concepção mais restrita, com-
preendendo os recursos financeiros prove-
nientes dos cofres públicos”.

Assim, julgou o magistrado que não 
houve prova do efetivo dano ao erário por 
parte dos autores, a exemplo de destinação 
ilícita das verbas, malversação dos recur-
sos, entre outros e por tal razão, a conde-
nação não pode prever ressarcimento inte-
gral dos danos aos cofres públicos.

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

02/04/2007 - Aniversário na Tur-
ma Recursal - A servidora Myrthô Ma-
galhães, da Turma Recursal, teve uma 
comemoração de aniversário bastante 
concorrida no último dia 28/03. Na oca-
sião, a servidora Márcia Reis falou em 
sua homenagem e deu seu depoimento 
sobre o coração grande da colega com 
quem trabalhou na biblioteca. 

13/04/2007-Diretora da 12ª Vara 
toma posse - A servidora Patricia Mo-
raes de Menezes foi empossada como 
diretora de Secretaria da 12ª Vara.

A juíza federal Mônica Neves e o juiz 
federal substituto Valter Leonel, ambos 
da 12ª Vara, estiveram presentes presti-
giando a posse da servidora.  

O juiz federal diretor do Foro, Salo-
mão Viana ressaltou a importância do 
Diretor de Secretaria cujo maior desa-
fio é o cuidado no trato com a equipe, 
propiciando a formação de um clima fa-
vorável ao desenvolvimento de um bom 
trabalho, sempre com foco no servidor e 
no seu bem-estar.

17/04/2007 - Aniversário na 10ª 
Vara em alto estilo -Os servidores e o juiz 
da 10ª Vara se juntaram para festejar o 
aniversário da sua diretora de Secretaria, 
a sempre animada e competente Dra. 
Fany. Este ano a festa foi no restaurante 
Barbacoa e reuniu também os familiares 
da turma da 10ª, o que conferiu à come-
moração um caráter ainda mais familiar. 
O servidor Vicente entregou o presente à 
aniversariante e fez as homenagens em 
nome dos colegas.

JFHHÁ DEZ ANOS

Servidores realizam coleta de sangue 
para Exame Periódico de Saúde

Neste mês de abril, a Seção Judiciária 
da Bahia recebeu novamente o Laboratório 
Sabin, para coleta de sangue e recolhimen-
to de material biológico para realização do 
Exame Periódico de Saúde, dos servidores 
e magistrados 

A equipe de coleta Sabin esteve no Fó-
rum Teixeira de Freitas, no dia 7 de abril, 
acompanhados da equipe de Enfermagem 
composta pela enfermeira do trabalho Ro-
sane Santiago e o técnico deenfermagem 
Cristiano Cardozo.

Nas duas fotos abaixo, a técnica do La-
boratório Sabin Claudiane Lima atendendo 
a servidora Rita Auxiliadora Miranda, da 

SECAD (à esquerda) e a diretora do NUBES 
Rossana Paulino (à direita).

A equipe do NUBES já havia recebido 
nesta Seccional os profissionais do mesmo 
laboratório nos dias 28 e 30 de março, 
para o procedimento que teve a participa-
ção de 31 servidores/magistrados, confor-
me noticiado no JFH de 3/4/2017.

O Núcleo de Bem Estar Social convida a 
todos os magistrados e servidores, benefi-
ciários ou não do Pro-Social, a aderirem ao 
EPS neste ano de 2017. 

Dúvidas podem ser dirimidas pelos tele-
fones 3617-2664 ou 3616-4346.


