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Hoje: Ernesto Calixto Netto (Juazeiro), 
Gutemberg Souza de Jesus (DIREF), Dé-
bora Lima Bispo (NUASG), Edna Ribeiro 
Damascena (Bom Jesus da Lapa) e Jorge 
Melquiades Garcia (VIPAC). 
Amanhã: Acácio Luiz Almeida Santos 
Junior (Itabuna), Jéssica Alves Carvalho 
Diniz (Eunápolis) e Uilton de Lima Xavier 
(SECAD).
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Juíza federal de Jequié condena ex-prefeito 
de Jitaúna por desvio de recursos públicos

A juíza federal da Subseção Judiciária 
de Jequié Karine Rhem da Silva, em ação 
civil pública movida pelo MPF condenou 
o ex-prefeito de Jitaúna Edísio Cerqueira 
Alves, o Laboratório de Análises Clínicas 
Jitaúna Ltda ME, Juciane Jesus Santos e 
Osvaldo Roberto Peixoto.

Os quatro réus foram condenados a 
ressarcirem solidariamente ao erário o va-
lor de R$ 140.421,53 referente a duas 
contratações ilícitas e os três réus pessoas 
físicas foram também condenados à sus-
pensão dos direitos políticos, proibição de 
contratar com o Poder Público e perda dos 
cargos públicos. 

O ex-prefeito foi condenado ainda ao pa-
gamento de multa civil de R$ 56.933,01 
(referente a três vezes o acréscimo patri-
monial ilícito) e os três outros réus: Juciane 
Jesus Santos, Osvaldo Roberto Peixoto e o 
Laboratório de Análises Clínicas Jitaúna fo-
ram condenados também ao pagamento de 
multa civil no montante de R$ 9.488,83, 
referente a 50% do acréscimo ilícito.

Os réus foram responsáveis por malver-
sação de recursos públicos vinculados ao 
SUS transferidos pela União ao Município 
de Jitaúna. O ex-gestor celebrou contratos 
de prestação de serviços com a empresa 
Laboratório de Análises Clínicas Jitaúna 
Ltda ME da qual era o proprietário de fato.

Formalmente, o laboratório pertence à 
ré Juciane de Jesus Santos que afirmou 
administrar a empresa, mas a magistra-
da considerou seu depoimento completa-
mente evasivo, apresentando informações 
inverossímeis, não sendo dotado de con-
fiabilidade uma vez que trabalhava como 
empregada doméstica do então prefeito e 
apesar da baixíssima remuneração, alegou 
ter poupado a vultosa quantia de R$ 20 mil 
para investir na constituição da empresa.

A julgadora considera mais crível que o 
ex-prefeito tenha sido o real provedor dos 
recursos utilizados para a constituição do 
laboratório e que a ré “figurava no contra-
to social apenas na condição de “laranja”, 
ardil rotineiramente utilizados por indivídu-
os que, por algum motivo, desejam ocultar 
sua participação na empresa.”

A ocultação do prefeito na constituição 
do capital social da empresa objetivava 
burlar a proibição contida no art. 9º, III da 
Lei n. 8.666/93, já que tal laboratório ce-
lebrou dois contratos com o Município de 
Jitaúna, enquanto o réu era o gestor.

O MPF também imputa aos réus a 
prática de improbidade administrativa e 
lesão ao erário, em razão de fraude em 
licitatação que resultaram na contratação 
da empresa Laboratório de Análises Clíni-
cas Jitaúna de forma a inviabilizar qual-
quer concorrência.

Em uma das licitações, apesar de regis-
trar a presença das empresas interessadas, 
a ata da licitação só contou com a assina-
tura do presidente, e réu, Osvaldo Roberto 
Peixoto, reforçando a tese de sessão fictícia 
e documento formulado apenas para for-
malizar a contratação da empresa perten-
cente ao ex-prefeito.

Além da violação a princípios e da frau-
de à licitação, também verificou-se desvio 

de recursos públicos, visto que os valores 
contratados foram superiores aos recomen-
dados em lista do SUS.

É possível deduzir desvios de R$ 
10.253,61 e R$ 8.724,06 na contratação 
a partir de duas cartas convite e para a jul-
gadora, em sua sentença, tanto o laborató-
rio quanto o ex-prefeito devem ser respon-
sabilizados na condição de destinatários 
dos recursos.

A ré Juciane Jesus Santos apesar de 
“laranja”, também contribuiu para o ato 
improbo, visto que subscreveu as atas dos 
procedimentos fraudulentos, aderindo ao 
engodo, na condição de representante do 
laboratório vencedor, também responsável, 
visto ter sido beneficiário da fraude.

Os réus sob os quais não há evidências 
de enriquecimento devem ser responsabili-
zados visto que, cada um a seu modo, con-
tribuiu para os ilícitos.

Planejamento do CJF 
para cinco anos foca 
na redução de gastos
O Conselho da Justiça Federal apresen-

tou as estratégias que vão orientar suas ini-
ciativas e ações nos próximos cinco anos. 
As principais metas são reduzir em pelo 
menos 10% os gastos do órgão com con-
tratos e manter 100% das obras da Justiça 
Federal previstas para até 2020.

Outro objetivo é reduzir a taxa de con-
gestionamento de processos na Turma Na-
cional de Uniformização de 66% para 45% 
até dezembro deste ano.

Para o planejamento estratégico dos 
próximos cinco anos foram escolhidos dois 
focos de ação: a melhoria da governança 
e a uniformização da jurisprudência dos 
JEFs, que respondem por 56% das ações 
ajuizadas na Justiça Federal de todo o país. 
O alcance dos resultados envolve ainda ini-
ciativas voltadas, por exemplo, para intera-
ção do órgão com o Legislativo, o Executivo 
e com a sociedade; e para o aperfeiçoa-
mento dos controles internos e da melhoria 
da eficiência.

A vice-presidente, ministra Laurita Vaz, 
afirmou que o objetivo da instituição é ser 
um líder na promoção da efetividade da 
Justiça Federal. “Não basta apenas os tri-
bunais elaborarem seus planejamentos es-
tratégicos. É preciso que o órgão com com-
petência administrativa e fiscalizadora da 
Justiça Federal também assuma esse plano 
e direcione suas ações”, disse.

A magistrada lembrou que coordenou a 
reunião do Comitê Gestor da Estratégia da 
Justiça Federal, na qual presidentes dos 
TRFs, juízes auxiliares, diretores gerais e 
servidores de áreas de planejamento ava-
liaram o cumprimento das metas de 2009 
a 2014.

O secretário-geral do CJF, juiz federal 
Erivaldo Ribeiro dos Santos, enfatizou que 
a estratégia foi elaborada democraticamen-
te, depois de muito debate. Segundo o ma-
gistrado, quando se fala em planejamento, 
também se está falando de melhoria da 
qualidade dos serviços públicos prestados. 
“O planejamento não é modismo. A reali-
dade nos impõe e a boa governança nos 
exige”, declarou. “Todos nós somos partí-
cipes”, constatou. 

Lei institui Dia Nacional 
do Oficial de Justiça
A presidente da República sancionou a 

Lei 13.157/2015, que institui a data de 25 
de março como Dia Nacional do Oficial de 
Justiça. A lei representa o reconhecimento 
ao trabalho e ao papel dos oficiais de Justiça 
no Poder Judiciário e na sociedade.

Presidente do TRF1 Cândido Ribeiro 
e juiz federal Antonio Oswaldo Scarpa 
receberão títulos de Cidadão Baiano

O presidente do TRF1, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, e o juiz federal 
em auxílio à Presidência Antonio Oswaldo 
Scarpa serão homenageados no dia 27 de 
agosto, com o título de Cidadão Baiano. 
A solenidade acontecerá na Assembleia 
Legislativa da Bahia, às 15h. A iniciativa 
dos projetos de resolução que aprovam a 
concessão dos títulos partiu dos deputa-
dos estaduais Augusto Castro e Luciano 
Simões Filho. 

O presidente Cândido Ribeiro, natural 
de São Luís, foi nomeado juiz do TRF1 em 
1996 após indicado em lista tríplice por me-
recimento. Bacharelou-se em Direito pela 
Universidade Federal do Maranhão. Pós-
-graduou-se em Direito Público Interno na 

Terça Gerencial adiada
Foi adiada a palestra da Terça Geren-

cial com o tema “O Poder da Comunicação 
do Líder – Como alcançar resultados com a 
equipe por meio do Feedback” que aconte-
ceria hoje, às 14h com a psicóloga Renata 
Castello Branco na Sala de Treinamento do 
Fórum Teixeira de Freitas. Em breve, a nova 
data do evento será divulgada.

Associação de Ensino Unificado do Distrito 
Federal, em Brasília. Cursou especialização 
em Recurso Extraordinário na Universidade 
de Brasília. Como membro do TRF1 inte-
grou o TRE do DF e foi Corregedor Regional 
da Justiça Federal da 1ª Região. 

Antonio Oswaldo Scarpa, natural de 
Itanhandu/MG, é juiz federal titular da 17ª 
Vara, atualmente convocado para prestar 
auxílio à Presidência do TRF1 e foi diretor 
do Foro entre 2009 e 2010. Formou-se ba-
charel em Direito pela Faculdade de Direito 
Milton Campos de Belo Horizonte e Mestre 
em Direito Público pela UFBA e atua como 
professor de Direito Penal no Centro Uni-
versitário Jorge Amado (UniJorge). 


