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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lisiane Leide Carvalho dos Santos 
(1ª Vara) e Berta Cristina Vieira de Mo-
raes (Itabuna). Amanhã: Aline Gonzalez 
Oliveira de Azevedo (18ª Vara), Karine 
Lima de Góis (Irecê), Cynthia Kailanne 
Veloso de Freitas Braz (Itabuna) e Ed-
gard Silva e Silva (NUCJU).Parabéns!

AGENDA
CULTURAL

As Pequenas Raposas

O servidor Gésner Braga, da DIREF, 
integra o elenco do espetáculo teatral As 
Pequenas Raposas, dirigido por Harildo 
Déda, que estreou no dia 17 no Teatro 
Martim Gonçalves, com ótima repercus-
são. A peça permanecerá em cartaz até 
2 de julho, de terça a domingo, sempre 
às 19h. As exibições acontecem na Es-
cola de Teatro da UFBA, na Av. Araújo 
Pinho, 292, Canela.

A obra da escritora americana Lillian 
Hellman, publicada em 1939, aborda 
temas como ganância, corrupção, ma-
chismo, racismo, traçando um retrato 
de uma família de comerciantes no Sul 
dos Estados Unidos no início do século 
XX, que surpreendentemente muito se 
assemelha ao atual momento histórico 
brasileiro.

A família-chave são os Hubbard, que 
enriqueceram à custa de exploração dos 
negros (mesmo após o fim da escravi-
dão), negociatas e casamentos arma-
dos. Um desses casamentos une Oscar 
Hubbard e Birdie. A união foi articulada 
por Ben Hubbard para que sua família 
ficasse com as terras que eram do pai de 
Birdie. Ela se torna refém dos Hubbard, 
que ainda invejam seus valores aristo-
cráticos.

A obra foi adaptado para o cinema, 
num filme dirigido por William Wyler e 
estrelado por Bette Davis. Atualmente, 
é apresentada na Broadway, com muito 
sucesso. No Brasil recebeu o título de 
“Perfídia”. Ao lado do marido, o escritor 
Dashiel Hammet, a autora Lillian Hell-
man foi um dos alvos mais notórios do 
macartismo nos Estados Unidos.

“As Pequenas Raposas” marca os 
cinquenta anos ininterruptos de contri-
buição do ator e diretor Harildo Déda 
ao teatro baiano. Para ele “é importante 
montar “As Pequenas Raposas” neste 
“tempo de homens partidos”, para tratar 
sobre as “raposinhas de nosso tempo: 
corruptas, racistas, misóginas”.

No elenco, Bira Freitas, Cristiane 
Cândido, Daniel Arnold, Daniel Backer 
Denovaro, Gésner Braga, Ícaro Bitten-
court, Luzia Barbosa, Marta Torres, Va-
léria Fonseca e Veríssimo Vasconcelos.

Os ingressos estão à venda diaria-
mente, na bilheteria do teatro, a par-
tir das 15h, por R$ 30 inteira e R$15 
meia.
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STF tranca ação penal contra PMs 
que lideraram greve na Bahia

Ação tramita na 17ª Vara

Policiais Militares da Bahia que parti-
ciparam de greve em 2012 por melhores 
salários e condições de trabalho foram be-
neficiados pela Lei 13.293/2016, que con-
cedeu anistia relativa aos crimes políticos 
previstos na Lei de Segurança Nacional.

Com esse entendimento, o ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF aceitou parcial-
mente Habeas Corpus para trancar ação 
penal, que tramita na 17ª Vara contra PMs 
denunciados por delitos relacionados à gre-
ve da Polícia Militar da Bahia entre 31 de 
janeiro e 11 de fevereiro de 2012.

O ministro observou que, embora a 
anistia não atinja os delitos previstos no 
Código Penal, o crime de associação cri-
minosa ou quadrilha, descrito na denúncia, 

perde o sentido. Isso porque, 
segundo explicou, a asso-
ciação dos acusados teria 
ocorrido justamente para a 
prática das condutas que são 
impuníveis.

O ministro afastou o pedi-
do da PGR, de declaração in-
cidental de inconstitucionali-
dade da Lei 13.293/2016. 
Ele considerou que, além de 
o Poder Legislativo ter com-
petência constitucional para 
tratar do tema, seu exercí-
cio se deu sem afronta aos 
princípios constitucionais da 

moralidade e da proporcionalidade, “de 
modo que a decisão política de anistiar os 
crimes não se mostra eivada do vício de 
inconstitucionalidade”.

Barroso determinou que o processo 
referente a crime previsto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente relativos ao réu 
Marco Prisco seja remetido à Justiça Co-
mum da Bahia por não ser de competência 
da Justiça Federal. 

A greve de 2012 na Bahia se esten-
deu para cidades no interior do Estado e 
em todas as regiões houve mudanças na 
rotina dos moradores, com o fechamento 
de escolas, universidades, fóruns e outros 
órgãos públicos.

Na época, passou de cem o número 
de homicídios durante a greve apenas em 
Salvador e região metropolitana sendo con-
vocadas tropas do Exército e da Força Na-
cional que chegaram a cercar a Assembleia 
Legislativa, em Salvador, onde os grevistas 
estavam abrigados. O movimento chegou a 
ameaçar a realização do Carnaval.

Juiz federal em Campo 
Formoso condena ex-
prefeito de Quixabeira

O juiz federal da Subseção de Campo 
Formoso Rafael Ianner Silva, em ação civil 
pública movida pelo MPF contra o ex-pre-
feito do Município de Quixabeira, Raulindo 
Rios, condenou o réu ao ressarcimento in-
tegral do dano de R$ 2.301,52, valor his-
tórico em 2002, multa de R$ 10 mil, sus-
pensão dos direitos políticos e proibição de 
contratar com o Poder Público por 5 anos.

Segundo a denúncia, o réu aplicou re-
cursos de dois convênios  com a CODE-
VASF para construção de duas barragens. 
Fiscalização da CGU teria constatado irre-
gularidades na aplicação dos recursos. 

Para uma das barragem foram repas-
sados R$ 57.500,00 mas a CGU afirmou 
que a única barragem no local foi construí-
da entre 1990 a 1992, o que evidenciaria 
o desvio dos recursos.

Segundo a sentença, relatório técnico 
rechaçou a constatação da CGU, encampa-
da pelo MPF, deixando evidente a existên-
cia de três barragens nos locais. Testemu-
nhas afirmaram que duas barragens foram 
construídas na gestão de Raulindo Rios, 
além de indicarem a existência de uma ter-
ceira barragem na região.

Mas o julgador considerou que foram 
provadas as acusações de fraudes nos con-
vites, coincidência de valores entre a pro-
posta da empresa vencedora e o plano de 
trabalho, reforçando a suspeita de conhe-
cimento antecipado dos valores do repasse 
por parte do licitante vencedor. 

Não houve concorrência efetiva e o ca-
ráter fraudulento do certame foi corrobora-
do por testemunhas. O sócio da empresa 
qualificou-se como lavrador semialfabetiza-
do, confirmou ser “laranja” do então gestor-
-público, disse não saber o que era uma 
licitação e que só recebeu da prefeitura pa-
gamento de suas diárias de pedreiro.

Entendeu o juiz que não se configurou 
dano ao erário. A própria CODEVASF optou 
pelo arquivamento por não ter comprovado 
esse dano e a Superintendência Regional 
da empresa atestou que “as obras/serviços 
foram executados a contento conforme nor-
mas e instrumentos contratuais de acordo 
com o valor repassado”.

Mas o julgador entendeu estar prova-
do o protagonismo do réu na fraude e que 
a tese da suposta perseguição política do 
prefeito posterior e do Controlador-Geral da 
União não foi evidenciada. “Rivalidade po-
lítica entre o gestor municipal posterior ao 
mandato do réu não é suficiente para aba-
lizar a tese da perseguição. Além disso, o 
robusto relatório de fiscalização da equipe 
da CGU – cujas constatações foram ma-
joritariamente comprovadas no presente 
feito, afastam qualquer possibilidade de 
direcionamento dos trabalhos da equipe 
de auditoria”.

Polícia Federal suspende emissão 
de passaporte por falta de dinheiro

A Polícia Federal anunciou na noite 
desta terça-feira que suspendeu a emissão 
de novos passaportes devido à "insuficiên-
cia do orçamento". De acordo com nota, o 
agendamento online e o atendimento nos 
postos estão mantidos, mas a entrega dos 
novos passaportes dependerá da normali-
zação da situação orçamentária.

Em média, a Polícia Federal faz 8 mil 
atendimentos por dia de pessoas que re-
quisitam a emissão de passaporte. Os usu-
ários atendidos nos postos de emissão até 
esta terça receberão o passaporte normal-
mente, informa a nota.

Segundo a assessoria da PF, a insufici-
ência de orçamento não significa insufici-
ência financeira mas que se atingiu o limite 
do gasto autorizado na Lei Orçamentária da 
União para a rubrica e será necessária a 
edição de uma MP ou um projeto de lei.

A Polícia Federal acompanha atentamen-
te a situação junto ao Governo Federal para 
o restabelecimento completo do serviço. 

A suspensão provocou reações da PF 
e do MPF. A Associação Nacional dos De-
legados da Polícia Federal declarou que a 
situação é constrangedora e disse que o 
governo que o dinheiro para confecção dos 
passaportes era insuficiente.

O passaporte comum tem uma taxa de 
confecção de R$ 257,25. O prazo nor-
mal de entrega é de seis dias úteis, mas 
a PF sempre alerta que cada posto pode 
dar uma previsão exata da data. Um ano 
atrás, problemas elevaram a espera para 
até 45 dias.


