
Direito de resposta: Presidente da Aucib esclarece suposta 

ameaça ao Coordenador  da SMTT. 

 

 

Estranhamente, no dia 12 de agosto, foi publicada neste site uma 

matéria intitulada: “Brumado: Coordenador da SMTT abre queixa-

crime por ameaça contra presidente da Aucib”. Sem ao menos ouvir 

o outro lado, a notícia foi veiculada causando uma má impressão na 

conduta de Genivaldo Azevedo que, na condição de Técnico 

Judiciário, estava de serviço na vaga reservada ao órgão público. 

Vale salientar que nesse momento Genivaldo Azevedo, estava 

trabalhando como Oficial de Justiça Designado pelo Juiz Dr. 

Rodrigo Britto, fazendo intimações de partes de vários processos 

via telefone, pois, por conta da pandemia as intimações não podem 

ser presenciais. Em momento algum a atividade da sua outra 

função como presidente da AUCIB estaria sendo realizada, porém, 

tanto o site como o coordenador da SMTT, ambos responsáveis 

pela confecção e publicação da notícia, sempre buscavam associar 

o fato referindo-se a Genivaldo Azevedo ao seu cargo de presidente 

da AUCIB, numa clara e nítida intenção de promover má reputação 

à entidade e a sua pessoa, pois Genivaldo Azevedo também dirige 

a referida ONG que tem denunciado o prefeito de Brumado nos 

órgãos públicos tais como: Ministério Público Estadual, Ministério 

Público Federal, Polícia Federal e TCM-BA (Tribunal de Contas dos 



Municípios do Estado da Bahia). As denúncias da AUCIB tem 

causado um transtorno na vida do gestor, pois tem dado resultado, 

gerando várias multas no TCM-BA e abertura de Ações Civis de 

Improbidade Administrativa tanto na esfera Estadual como na 

Federal.   

    

Genivaldo Azevedo nunca ameaçou o Sr. João Paulo, uma 

pessoa que ele nem conhece. O Técnico Judiciário, desfruta de 

uma ficha limpa e invejável, como um cidadão de bem, Professor, 

Oficial de Justiça Designado  e um forte combatente da corrupção 

nos órgãos públicos tanto em Brumado, como no estado da Bahia. 


