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Aniversariantes
Hoje: Leonardo Tochetto Pauperio e 
Maria Cecília Rocha, juízes federais 
da Turma Recursal), Lorenna Webber 
(NUCRE), José Carlos Souza e Carlos 
Antonio Rosa (ambos da CS Gestão & 
Serviço). Amanhã: Evandro Reimão dos 
Reis, juiz federal da 10ª Vara), Neide 
da Paixão (13ªVara), Emmanuel Borges 
(5ª Vara) e Ivan Moreira (Alagoinhas). 

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
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ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 
1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

26/9/2005 -Juízas comemoram 
aniversário - Os magistrados da Seção 
Judiciária da Bahia reuniram-se na ul-
tima sexta-feira, 23/9, para comemo-
rar os aniversários das juízas federais 
Cynthia Lopes e Mônica Aguiar, bem 
como da juíza federal substituta Da-
niela Paulovich. Na mesma oportuni-
dade, os juízes ofertaram uma cadeira 
de bebê como presente ao filho do juiz 
federal Rafael Pinto, nascido no dia 8 
de agosto.

26/9/2005-Remoção de juízes  
aprovada pela Corte Especial Admi-
nistrativa - Em reunião realizada no 
último dia 22/9, a Corte Especial Ad-
ministrativa do TRF1 aprovou a remo-
ção dos juízes Iran Esmeraldo Leite, 
da 3ª Vara Federal do Acre, e Cláudia 
Oliveira Costa Tourinho Scarpa, da 4ª 
Vara Federal do Acre, respectivamen-
te para a 9ª e 21ª Varas Federais da 
Bahia. Também aprovou a remoção da 
juíza federal substituta Sandra Lopes 
dos Santos da 9ª Vara para a 16ª Vara 
Federal desta Seccional. 

29/9/2005- Sete anos da 10ª Vara- 
A 10ª Vara comemorou ontem os sete 
anos da sua instalação com um almoço 
especial. Na oportunidade, o juiz fede-
ral Evandro Reimão dos Reis lembrou as 
limitações materiais e dificuldades que 
os servidores tiveram quando da insta-
lação e como esse desafio foi superado 
com competência, tornando a 10ª Vara 
um modelo. A diretora da Secretaria 
Fany Darzé, reforçando as palavras do 
magistrado, agradeceu aos servidores, 
comentando que todos que visitam a 
10ª Vara percebem a “boa energia” do 
ambiente e como todos ali trabalham 
com dedicação e “alto astral”.

JFHHÁ DEZ ANOS

 Passeio Ciclístico Pedalando 
é realizado domingo no CAB

Com o objetivo de promover um trânsito 
mais harmonioso e estimular o uso da bicicle-
ta que tem crescido e ganhado novos adeptos, 
o Serviço Social do Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte (SEST 
SENAT) criou o passeio ciclístico “Pedalando”. 

O projeto visa a conscientizar a socieda-
de dos grandes benefícios do ciclismo para a 
saúde e também contribuem com a sustenta-
bilidade, melhorando a qualidade de vida e 
combatendo o sedentarismo.

Em Salvador, a primeira edição do Pedalando acontece no próximo domingo, 4 de 
outubro com largada às 8:30. O circuito abrangerá a 1ª, 2ª, 3ª e 5ª avenidas do CAB e 
como o evento é num domingo, não atrapalhará os serviços normais da Justiça Federal. 

Mais informações pelos telefones 71-3116-9202/9206/9207 ou pelo site http://peda-
lando.sestsenat.org.br/Etapa/SalvadorPedal

Semana Nacional de Conciliação
A Semana Nacional de Conciliação de 

2015 já tem data marcada. Os tribunais 
brasileiros, em parceria com o CNJ, promo-
verão, no período de 23 a 27 de novembro, 
a 10ª Edição da Semana Nacional de Con-
ciliação. Criada pelo CNJ para disseminar 
a cultura da paz e do diálogo, a Semana 
Nacional é um esforço concentrado da Jus-
tiça para resolver o maior número possível 
de ações judiciais por meio da conciliação.

O mote da campanha é “O caminho 
mais curto para resolver seus problemas”. 
O objetivo é reforçar a ideia de que a conci-
liação é uma forma pacífica de solução de 
conflitos, rápida e eficaz.

Este ano, a Conciliação ganhou uma 
nova marca, que deverá ser utilizada em 
todas as ações que tratem do programa. A 
Secretaria de Comunicação Social do Con-
selho Nacional de Justiça vai enviar aos 
tribunais participantes folderes, cartazes, 
adesivos e o Plano de Comunicação. 

Realizadas desde 2006, as semanas 
nacionais de conciliação já resultaram em 
1,25 milhão de acordos, superando R$ 7 
bilhões em valores homologados.

Dúvidas podem ser sanadas pelo telefo-
ne (61) 2326-5469 ou pelo e-mail comu-
nicacao@cnj.jus.br.

2ª Vara Federal de Vitória da Conquista 
condena ex-prefeitos dos Municípios de 
Dom Basílio e Presidente Jânio Quadros

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista Fábio 
Stief Marmund, em duas ações civis públi-
cas movidas pelo Ministério Público Fede-
ral contra os ex-prefeitos dos Municípios 
de Dom Basílio e Presidente Jânio Qua-
dros condenou os réus, respectivamente 
Alfredo Machado Matias e José Cunegun-
des Vieira por improbidade administrativa.

O ex-gestor do Município de Dom Ba-
sílio deverá, pela sentença, ressarcir os 
cofres públicos em R$12.550,42 e pa-
gar multa civil de 10% do valor do dano 
acrescido de correção monetária e juros de 
mora. O magistrado entendeu que as san-
ções são bastantes para punição do réu, 
sendo desarrazoada a cominação cumula-
tiva da perda da função pública e da sus-
pensão dos direitos políticos.

Segundo o MPF, o ex-prefeito praticou 
ilegalidades em licitações para a compra 
de medicamentos com recursos da Assis-
tência Farmacêutica e Insumos Estratégi-
cos na Atenção Básica em Saúde. 

Ficou comprovado nos autos que o só-
cio de uma das empresas convidadas na li-
citação representou outra empresa concor-
rente; houve ausência de motivação para 
realização da licitação pois havia contrato 

vigente para fornecimento dos mesmos me-
dicamentos com preços menores, havendo  
superfaturamento de 70% na aquisição e 
prejuízo de R$ 12.550,42. 

Comprovou-se ainda cobrança de valor 
excessivo para fornecimento de edital de 
Tomada de Preços, pois a prefeitura exi-
giu das empresas participantes o valor de 
R$150,00 para o edital, valor considerado 
exorbitante para um edital simples.

O réu não disponibilizou para a gestão 
posterior a relação de medicamentos en-
viados às Unidades Básicas de Saúde e a 
gestão seguinte ficou impedida de fornecer 
a documentação à CGU. O magistrado en-
tendeu que o fato não configura, por si só, 
ato de improbidade, mas indício de desor-
ganização administrativa.

Em tal contexto, não há como se deixar 
de concluir que o réu tenha querido, ou ao 
menos assumido o risco do resultado lesivo 
aos cofres públicos federais. O ato de im-
probidade administrativa que se imputa ao 
Réu, contenta-se com a culpa, a conduta 
negligente ou imprudente que causa pre-
juízos ao patrimônio público, ainda que de 
forma não deliberada e sem assunção do 
risco de produzir tal resultado.

PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

Já o ex-prefeito de Presidente Jânio Qua-
dros, José Cunegundes Vieira, foi conde-
nado a ressarcir ao erário R$ 214.064,00, 
referente a valores pagos com recursos do 
FUNDEB a empresas “inexistentes”; multa 
civil de 10% do valor do dano e suspensão 
dos direitos políticos por 5 anos.

A empresa Cidalva Pereira Ramos rece-
beu R$ 26.820,00, mas a CGU compro-
vou que ela não existe e a pessoa física que 
consta como proprietária reside na zona 
rural mineira e recebe o Bolsa Família.

A Papelaria Lima Ltda recebeu R$ 
9.370,00 mas no endereço informado há 
uma residência desocupada e seus vizinhos 
desconhecem qualquer papelaria no local. 
O mesmo caso da Papelaria Barbosa, que 
recebeu R$ 75.336,06, mas no seu ende-
reço havia uma residência desocupada.  

A empresa Damião Rodrigues Lima re-
cebeu R$ 28.660,00 e a CGU constatou 
que no local há uma residência cujo mora-
dor reside no local por 40 anos.

As notas fiscais demonstram que fo-
ram realizados pagamentos com recursos 
do FUNDEB para pretensamente adquirir 
materiais escolares no montante de R$ 
140.186,06, em franco prejuízo ao erário.

O ex-gestor não obedeceu ao percentual 
mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB 
para remuneração dos profissionais do ma-
gistério, descumprindo o quanto previsto 
na Constituição e Lei 11.494/2007, apli-
cando apenas 45,57% do devido. 

Segundo a sentença, “a Prefeitura tam-
bém não viabilizou o funcionamento do 
Conselho do FUNDEB, omitindo-se do de-
ver de prestar contas das aplicações dos 
recursos do fundo. O dano ao erário é ma-
nifesto, uma vez que parte da verba rece-
bida do FUNDEB teve destinação irregular 
e desconhecida, ao tempo que outra parte 
foi aplicada em descompasso com a lei, em 
franco prejuízo à sociedade e ao erário” 


