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Aniversariantes
Hoje: Loiana Costa e Silva (Guanambi), 
Isabela Maria Mendes  (Feira de Santa-
na), Kátia Cristina Lopes (6ª Vara), Iedo 
José Rios de Oliveira (Campo Formoso), 
Whallisson Ribeiro Frota (Guanambi), 
Helga dos Humildes Almeida (Teixeira 
de Freitas), Mariana Portela Morales (1ª 
Vara), Francisco Antonio da Silva Filho 
(NUCJU), Ely Marcos Pereira do Nasci-
mento (Ilhéus), Geovana Cristina Leite 
de Castro Flores (6ª Vara), Elizabete 
Ramos da Cruz Santos (Express Clean), 
Rita de Cássia Batista Bispo(Stefanini) 
e Mário Sérgio Santos de Jesus (Áqui-
la). Amanhã: Mauro Cezar Lopes da 
Silva (Guanambi), Cecília Maria Lopes 
Oliveira (7ª Vara), Alberto Penna Nassri 
(Ilhéus) e Jefferson Inácio de Oliveira 
(NUCJU). Parabéns!!!
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Medalha do Mérito 
Eleitoral da Bahia marca 
despedida do juiz federal 

Saulo Casali do TRE

Com biênio prestes a encerrar-se em 3 
de maio, o juiz federal Saulo José Casali, 
membro do TRE baiano, será homenage-
ado na sua despedida da Corte em ses-
são solene marcada para hoje, às 15h. 
Na solenidade, o magistrado receberá 
a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia 
com Palma, oferecida a personalidades 
que tenham contribuído para o engran-
decimento, eficiência e respeitabilidade 
da Justiça Eleitoral do Estado e do País.

Membro da Corte do TRE-BA desde 3 
de maio de 2012, Saulo Casali passou a 
compor também o colegiado do Conselho 
Nacional de Justiça. Titular da 11ª Vara 
Federal desde 1993, é membro da Aca-
demia Mundial de Artes e Ciências e da 
Academia de Letras Jurídicas da Bahia.

O sucessor do magistrado na Corte 
Eleitoral,  que assume o cargo em 8 de 
maio, é o juiz federal Carlos D’Ávila, que 
já foi juiz federal suplente do TRE-BA no 
biênio de 2009 a 2011.

Justiça Federal em Barreiras condena 
prefeito à perda de mandato por improbidade

O juiz federal da Subseção de Bar-
reiras, juiz Igor Matos Araújo, condenou 
o  prefeito daquele município, Antônio 
Henrique de Souza Moreira, por im-
probidade administrativa. O gestor foi 
denunciado pelo Ministério Público Fe-
deral por irregularidades na gestão dos 
recursos públicos provenientes do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (FUNDEF), durante 
o seu primeiro mandato de prefeito no 
ano de 2001.

O prefeito foi punido com a perda da 
função pública, suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de cinco anos, proi-
bição de contratar com o poder público e 
receber benefícios, incentivos fiscais ou 
creditícios. A irregularidade foi constata-
da após auditoria feita pelo Tribunal de 
Contas da União. A sentença é do dia 7 
de abril e ainda cabe recurso.

As irregularidades denunciadas na 
Ação Civil Pública do MPF foram a re-
alização de contratos com empresas 
para prestação de serviços sem exigên-
cia licitação, fracionamento de despesas 
com o intuito de fugir do procedimento 
licitatório e desvio de finalidade, quando 
professores do ensino infantil teriam sido 
remuneradas com recursos do ensino 
fundamental.

Segundo a sentença, a defesa argu-
mentou que a não exigência de licitação 
"se deu em razão de inviabilidade de 
competição para contratação de em-
presas para transporte escolar" e que 
a "contratação dessas instituições teria 
sido extremamente vantajosa para o mu-
nicípio, sem ilegalidade ou lesividade".

Sobre o fracionamento de despesas, 
alegou "não ter tido qualquer demons-
tração de que os preços eram incompa-
tíveis com o mercado ou que os serviços 
adquiridos não foram efetivamente pres-
tados". Em relação ao desvio de finalida-

de, a defesa afirmou que as professoras 
"ministravam aulas, exercendo funções 
inteiramente vinculadas à educação, 
não se configurando desvio essencial de 
finalidade".

O gestor público foi condenado tam-
bém ao pagamento da multa civil no va-
lorlde R$ 30 mil, segundo o magistrado 
“tendo como norte - à míngua de dano 
apurado - um percentual aproximado de 
10% do valor total da contratação das 
empresas de transportes e turismo (R$ 
19.333,00), somado ao valor dos servi-
ços fracionados (R$ 286.706,99), devi-
damente atualizada a partir da sentença 
e com juros de 1% ao mês a partir da 
citação, até o efetivo pagamento”

Ao final da sentença, o juiz afirma 
que o "réu, na qualidade de prefeito, ou 
seja, no exercício de seu mandato polí-
tico, agiu de modo ímprobo ao contratar 
empresas sem licitação, bem como fra-
cionou despesas com finalidade clara de 
burlar a concorrência".

CNJ debate promoção de 
juízes por merecimento

Com o objetivo de apresentar e de-
bater a nova proposta de alteração da 
Resolução CNJ n 106, o Conselho Na-
cional de Justiça realizará, no dia 30 
de abril, um workshop com a presença 
de representantes de tribunais, asso-
ciações de classe e escolas de forma-
ção. Instituída em 2010, a Resolução 
CNJ n. 106 definiu critérios objetivos 
para aferição do merecimento para pro-
moção de magistrados aos tribunais de 
segundo grau.

Diante de pontos polêmicos da nor-
ma e do grande número de procedi-
mentos ajuizados no Conselho Nacio-
nal de Justiça contra os certames de 
promoção por merecimento, foi instituí-
do um grupo de trabalho, em setembro 
de 2013, que ficou com a incumbência 
de aprimorar a resolução.

A minuta da proposta será apre-
sentada pelo conselheiro Guilherme 
Calmon, presidente da Comissão Per-
manente de Eficiência Operacional e 
Gestão de Pessoas, que vai expor as 
diretrizes gerais da proposta de nova 
regulamentação da promoção por me-
recimento na magistratura.

O juiz auxiliar da presidência do Con-
selho Nacional de Justiça Clenio Jair 
Schulze e o juiz trabalhista Guilherme 
Guimarães Feliciano falarão sobre os as-
pectos materiais da promoção e critérios 
de escolha. 

Os TRFs, os TRTs, os TJs, a Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados, o Colégio Permanente 
de Presidentes de Tribunais de Justiça do 
Brasil, a AMB, a AJUFE e várias outras 
entidades e órgãos foram convidados a 
inscrever um representante para partici-
par das discussões.

Salvador é sede do 
XIV Congresso Brasileiro 

de Direito do Estado
Questões práticas e atuais da atua-

ção do Poder Público serão debatidas no 
XIV Congresso Brasileiro de Direito do 
Estado, que se realizará em Salvador, no 
Bahia Othon Palace Hotel, entre os dias 
7 a 9 de maio. Já confirmadas as pre-
senças de renomados palestrantes que 
debaterão temas referentes ao exercício 
da autoridade e às garantias básicas do 
cidadão no Brasil. 

Neste ano, o evento homenageará a 
professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, 
aclamada por diferentes gerações de ad-
vogados e especialistas. 

Dentre os temas que serão debati-
dos no evento destacam-se, “Audiências 
Públicas e participação no processo ad-
ministrativo e legislativo: Questões práti-
cas”, “Lei anticorrupção e Lei de Impro-
bidade Administrativa: O que muda com 
a provação da Lei 12.846/2013?”,” Tri-
bunais Superiores e Tributação”, Direito 
Tributário e Desenvolvimento: Políticas 
Públicas de Fomento e Serviços Públi-
cos”, “Responsabilidade do Estado e 
Controle Público”, “Tributação e Direitos 
Fundamentais”, e “Eficácia das Garantias 
Fundamentais dos Administrados no Di-
reito Público Brasileiro”.

 Dentre os palestrantes estão o minis-
tro do STF Roberto Barroso, o ex-presi-
dente do STF Carlos Ayres Britto, Celso 
Bandeira de Mello, Dalmo Dallari, Paulo 
Roberto Lyrio Pimenta, entre outros.

Mais informações sobre o congresso 
no site www.direitodoestado.com.br/DE, 
ou pelo telefone 2101-5246.

 Conselho Nacional de 
Justiça leva experiência 
da conciliação aos EUA

O coordenador do Comitê Gestor da 
Conciliação no CNJ, conselheiro Emma-
noel Campelo, e o juiz André Gomma, 
integrante do Movimento Permanente 
pela Conciliação, levaram a estudantes 
de pós-graduação em Direito da Univer-
sidade de Harvard, a experiência do CNJ 
na criação de políticas públicas voltadas 
para disseminar a cultura da mediação 
e da conciliação no Judiciário brasileiro.

O modelo brasileiro se mostra rele-
vante para o sistema norte-americano 
em razão da existência de um órgão cen-
tralizador das políticas públicas do Poder 
Judiciário em conciliação e mediação e 
das práticas implantadas nos tribunais 
que estimulam uma abordagem menos 
contenciosa.

Dentre as práticas que foram apresen-
tadas,  estão as oficinas de parentalida-
de, a Cartilha do Divórcio, os cursos de 
capacitação de prepostos e os de forma-
ção de instrutores em mediação e conci-
liação em todo o país.

“Os conflitos são inerentes às rela-
ções. É preciso aprender a lidar com 
os conflitos de interesse de maneira a 
não transformar possíveis parceiros para 
vida inteira em inimigos, seja em casa-
mentos, em relações de consumo ou em 
relações comerciais. É uma questão de 
decidir optar ver aquela pessoa como 
parceira. Para a empresa é uma opção 
de ver a conciliação como fonte de re-
ceita e não de despesas. Isso às vezes 
é extremamente difícil, mas absoluta-
mente fundamental”, afirmou o juiz An-
dré Gomma.


