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Aniversariantes
Hoje: Catarina Braga Linder (Juazeiro), 
Antônio Edson Mascarenhas (Feira de 
Santana), Jessica Fernandes Mota (Gua-
nambi), Neildes Souza Pereira e Aline 
Cristiane Aguiar Pereira (ambas da Tur-
ma Recursal). 
Amanhã: Sidinei José de Sousa (12ª 
Vara), Adriana Gaudenzi Monteiro Loyo-
la (21ª Vara), Alessandro Cid Hora (NU-
CJU), Cláudio Teixeira de Carvalho (NU-
CAF), Carlos Frederico Meira Cordeiro (7ª 
Vara), Helenice Luz Cardial (16ª Vara) e 
Railda Ferreira dos Santos (Contrate).
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

24/1/2006-Juízes e servidores fazem 
homenagem ao Dr. Carlos Eduardo - Os 
servidores da 6ª Vara Federal, bem como 
diversos juízes federais organizaram, na 
última sexta-feira, no Restaurante Barba-
coa homenagem de despedida para o juiz 
federal Carlos Eduardo Castro Martins, 
em razão da sua promoção para a Subse-
ção Judiciária de Jequié (foto).

Além dos servidores da 6ª Vara, presi-
giaram o evento o desembargador federal 
Tourinho Neto, a juíza federeal Diretrora 
do Foro, Mônica Aguiar, além dos juizes 
federais Rosana Noya, Antonio Oswaldo 
Scarpa, Cláudia Tourinho Scarpa, Nilza 
Reis, Pompeu Brasil, Wilson Alves, Edu-
ardo Carqueija e Renato Grizotti.

26/1/2006 - Instalada Vara Fede-
ral de Jequié - Na tarde de ontem foi 
instalada a Vara Federal no Município 
de Jequié.   

O desembargador federal Aloísio Pal-
meira Lima, presidente do TRF1, em seu 
discurso, afirmou que a interiorização da 
Justiça agilizará a prestação jurisdicio-
nal, lembrou que o processo de interiori-
zação enfrentou e venceu os grilhões da 
resistência elitista, ressaltou o empenho 
do deputado federal Coriolano Sales, re-
lator do projeto de lei da interiorização 
e mostrou-se disposto a trabalhar até o 
fi nal do seu mandato para concluir o 
processo de interiorização. 

Também lembrou a trajetória de todo 
o processo, que definiu como uma odis-
séia de muitos quilômetros para oferecer 
justiça aos cidadãos, de modo a oferecer 
resposta efetiva e imediata às demandas 
mais prementes do homem, citou a falta 
de recursos orçamentários, mas também 
o apoio de todos os prefeitos.

JFHHÁ DEZ ANOS

Justiça Federal em Juazeiro condena 
ex-prefeito do município e dois outros 

réus em quatro ações criminais
A juíza federal da Subseção de Juazeiro 

Andréa Marcia Almeida condenou o ex-pre-
feito daquele Município Joseph Wallacc 
Faria Bandeira em duas ações penais pro-
postas pelo MPF. O réu  foi condenado em 
cada processo a três meses de detenção, 
perda de cargo público e inabilitação por 
cinco anos para o exercício de cargo ou 
função pública.

O ex-prefeito firmou com a União Fe-
deral, por intermédio Ministério de Desen-
volvimento Social e Combate à Fome  dois 
convênios para implantar em Juazeiro o 
“Projeto Sentinela” do Programa de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente contra a 
Prostituição Infantil.

Para a execução do projeto, foram des-
tinados recursos federais nos valores de R$ 
117 mil e R$ 78 mil não tendo o ex-gestor 
prestado contas da aplicação da verba. 

Em Tomada de Contas Especial do TCU, 
o réu não apresentou defesa nem devolveu 
aos cofres públicos os valores cuja presta-
ção de contas foi sonegada. As contas fo-
ram julgadas improcedentes, sendo o réu 
condenado a ressarcir integralmente os va-
lores passados ao município, além de paga-
mento de multa de R$ 5 mil e R$ 10 mil.

Segundo a sentença: “A suposta de-
sordem, pela gestão municipal seguinte, 
na guarda dos documentos necessários à 
prestação de contas, caso fosse compro-
vada, não beneficiaria o réu, porquanto 
a responsabilidade pela guarda de tais 
documentos até o término da legislatura 
2001/2004 era atribuição de sua gestão, 
não podendo alegar fato de terceiro por 
obrigação que lhe incumbia, nos termos 
da legislação aplicável”. E ainda: “O re-
cebimento do título 'Prefeito Amigo da 
Criança' não funciona, na espécie, como 
excludente de culpabilidade, em face da 

tentativa da defesa de comprovar que não 
houve dano ao erário, uma vez que os re-
cursos foram devidamente aplicados no 
Projeto Sentinela.”

Em outra ação penal, a magistrada con-
denou Sandro Batista da Silva por peculato 
e uso de documento falso à pena de 3 anos 
de reclusão e 20 dias multa. No ano de 
2006, quando o réu era diretor da escola 
Terezinha Ferreira Oliveira, desviou recur-
sos do Programa Dinheiro Direto na Escola 
e apresentou notas fiscais falsas no total de 
R$ 16.618,62 

Apesar de comprovada a falsidade dos 
documentos utilizados pelo réu na presta-
ção de contas, não há, para a magistrada, 
elementos nos autos que conduzam à con-
clusão de que foi este quem os falsificou. 
“Tal lato, contudo, mostra-se irrelevante 
na análise do presente feito, pois, em caso 
de concurso entre o crime de falsificação 
de documento e o crime de utilização de 
documento falso, a melhor hermenêutica 
é a que conduz à aplicação da teoria da 
consuncão, levando-se à condenação tão 
somente pelo crime de uso de documento 
falso (crime-fim), pois o crime de falsifi-
cação (crime-meio) restou absorvido por 
aquele”, afirmou na sentença.

Em uma quarta ação penal movida pelo 
MPF contra Cleuton Paes de Carvalho a 
julgadora condenou o réu a dois anos de 
reclusão e dez dias-multa, substituindo a 
pena privativa de liberdade por duas res-
tritivas de direitos: prestação pecuniária de 
dois salários mínimos e prestação de ser-
viços na proporção de uma hora de tarefa 
por dia de condenação, resultando em 720 
horas de prestação de serviço. 

O réu praticou peculato na medida em 
que se apoderou dos recursos encaminha-
dos pelo TRE para custeio de transporte 
de urnas nas eleições do ano de 2006. Na 
qualidade de servidor público municipal, 
cedido ao Cartório Eleitoral de Sento Sé,  
assumiu o encargo de organizar o processo 
eleitoral, apropriando-se dos recursos des-
tinados ao pagamento do transporte das 
urnas eletrônicas da cidade de Juazeiro até 
os locais de votação.

Segundo a sentença: “restou sobeja-
mente demonstrado que o réu apropriou-
-se dos recursos destinados ao pagamento 
de transporte de urnas eletrônicas, tendo, 
para tanto, falsificado recibos de paga-
mento de prestação de serviços e deposi-
tado as quantias respectivas em sua conta 
pessoal”.

“Querem pressionar a magistratura”, 
reagem juízes a manifesto 
de advogados da Lava Jato

A carta aberta assinada por mais de 
cem advogados, intitulada “Em repúdio ao 
regime de supressão episódica de direitos 
e garantias verificado na Operação Lava 
Jato”, foi classificada como de ‘interesse 
privado’ pelo presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, João Ricardo dos 
Santos Costa. O documento foi divulgado 
no dia 15/1, nos principais veículos de co-
municação. O magistrado vê o manifesto 
como legítimo, mas passível de críticas.

“Claro que não concordamos. Enten-
demos e enxergamos essa manifestação 
como de um grupo de advogados que 
atende o interesse daquelas pessoas que 
estão sendo processadas. Embora a fun-
damentação da decisão tenha um viés de 
interesse público, de defesa do Estado de 
Direito, da Constituição, na verdade, são 
os advogados dos réus se manifestando”, 
afirmou o presidente da maior entidade re-
presentativa da categoria.

O documento não cita e não faz críticas 
nominais a nenhum protagonista da força-
-tarefa da Lava Jato. Na carta aberta, os ad-
vogados, entre eles dezenas de defensores 
de réus do esquema de corrupção instalado 
na Petrobrás entre 2004 e 2014, afirmam 
que ‘no plano do desrespeito a direitos e 
garantias fundamentais dos acusados, a 
Lava Jato já ocupa um lugar de destaque 
na história do País. Os criminalistas rela-
tam ainda que a operação ‘se transformou 
numa Justiça à parte’, e veem ‘o Estado de 
Direito sob ameaça’.

Na visão do presidente da AMB, tudo 
não passa de uma estratégia. “Estão de-
fendendo seus clientes, seus interesses 
profissionais que são particulares e ata-
cando o Poder Judiciário, o Ministério 
Público, que são instituições que estão 
atuando neste processo”, declarou João 
Ricardo dos Santos Costa. “Nós vemos que 
uma manifestação deste tipo vem no sen-
tido de desqualificar a atuação do Poder 
Judiciário como uma estratégia de mini-
mizar os fatos que são extremamente gra-
ves, que vem mobilizando o País inteiro.”

O presidente da AMB faz ainda uma crí-
tica. “Parece que hoje essa advocacia vive 
da procrastinação e parece que o interes-
se de mostrar a inocência dos clientes vi-
rou algo secundário nesses processos.”


