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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, juiz federal da 12ª Vara, Anna Inêz Carvalho 
(Itabuna), Jayr Figueiredo Júnior (Feira de Santana) e Claudionor Amorim Junior (NU-
CJU). Amanhã: Pedro Braga Filho, juiz federal da 19ª Vara, Ricardo Figueiredo Lima 
(22ª Vara), Cecília Vicentini Ewald Lima (16ª Vara) e Ariadine Eluane Oliveira Costa 
(Alagoinhas). Parabéns

Curso Sobre Novo 
CPC continua hoje

Continuam hoje as aulas do Curso So-
bre o Novo Código de Processo Civil com o 
juiz federal Salomão Viana. Na aula de hoje 
o tema será: “Negócio jurídico processual 
no novo CPC.”.

As aulas são das 13 às 15h, no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade com 5 módulos 
e 44 horas. Recomenda-se a doação de um 
quilo de alimento não perecível ou um pa-
cote de fralda geriátrica a ser entregue pela 
Administração a instituição beneficente.

Justiça Federal em Alagoinhas condena 
ex-prefeito de Água Fria por fraudes 
em pagamentos de transporte escolar

O juiz federal da Subseção Judiciária 
de Alagoinhas Igor Matos Araujo, em ação 
civil pública movida pelo MPF contra o ex-
-prefeito do Município de Água Fria, Ma-
noel Alves dos Santos, MLT Serviços de 
Transporte Ltda e José Edésio Cardoso 
Silva Júnior condenou o ex-gestor ao res-
sarcimento integral do dano, solidariamen-
te com os demais réus, equivalente a R$ 
228.748,00, com correção monetária e 
juros, multa civil de R$ 40 mil, atualizada, 
proibição de contratar com o Poder Públi-
co por cinco anos e suspensão dos direitos 
políticos por seis anos. Os dois outros réus 
foram proibidos de contratar com o Poder 
Público por cinco anos, multa civil de R$ 
20 mil, devidamente atualizada e a pagar 
solidariamente o valor do dano.

O ex-prefeito firmou contrato do 
Município de Água Fria com a empresa 
corré, gerenciada por José Edésio Car-
doso Silva Júnior, visando à prestação 
de serviço de transporte escolar com 
recursos oriundos do PNATE – Progra-
ma Nacional de Apoio ao Transporte 
do Educando. A contraprestação de tal 
serviço deveria ser realizada com base 
na quantidade de dias letivos. 

Entretanto, os conselheiros do FUN-
DEB da municipalidade constataram 
que os valores pagos somente se jus-

tificariam se o ano letivo contasse com 220 
dias, mas em 2008, houve apenas 168 
dias letivos reais no Município. A empresa 
também recebeu o equivalente a 38  linhas, 
mas só realizava a cobertura de 29 linhas 
sendo que uma delas, a linha de transporte 
escolar 31 estava sendo na verdade presta-
do por um ônibus do próprio Município.

Segundo a sentença, “a tese defensi-
va não convence, dada a absoluta falta de 
lastro probatório a subsidiar a alegação de 
que os pagamentos realizados em dezem-
bro representaram compensação de diá-
rias pagas em meses anteriores. Conforme 
indicado alhures nesta fundamentação, o 
acervo probatório reunido aponta que a 
empresa contratada recebeu ao longo do 

ano pagamentos por dias em que não hou-
ve prestação de serviço. Desse modo, caso 
fosse realizado um encontro de contas no 
último mês do ano, a pessoa jurídica deve-
ria efetuar a devolução de recursos à ad-
ministração municipal, e não o contrário”.

E continua o magistrado, declarando 
que “a contraprestação somente é devida 
se o serviço for efetivamente prestado, sob 
pena de enriquecimento sem causa. Por 
essa razão, forçoso concluir pela malver-
sação dos recursos usados para remunerar 
a empresa por nove linhas desativadas. O 
quadro fático que emerge dos autos re-
vela, portanto, situação de persistente e 
sistemática ilegalidade dos dispêndios re-
alizados para custeio do transporte escolar 
no Município de Água Fria”.

O julgador ressaltou que o elemento 
subjetivo – dolo – também ficou demons-
trado, sendo nítida a associação dos réus 
para assegurar a liberação de recursos em 
favor da empresa contratada, sem contra-
prestação que a justificasse, evidenciando 
a má-fé tanto do agente público, quanto 
do particular que concorreu para a práti-
ca do ato –, em flagrante prejuízo ao erá-
rio. Por isso, as condutas deles devem ser 
enquadradas no art. 10, caput, da Lei n. 
8.429/92, reclamando a aplicação das 
sanções do art. 12, II, da mesma lei.

Justiça baiana aumenta 
em 153% a aplicação 
de medidas alternativas

Em 2015, exatos 3.130 processos fo-
ram movimentados na Vara de Execuções 
de Penas e Medidas Alternativas de Salva-
dor. O número supera em 153% os proces-
sos que passaram pela mesma unidade em 
2014, um total de 1.237. Considerando o 
número de audiências, foram 855 em 2015 
contra 472 no ano anterior. O aumento sina-
liza, conforme o titular da unidade, juiz An-
tonio Cavalcanti, uma tendência da política 
criminal de evitar o encarceramento.

“É um benefício legal no qual a pessoa 
pode ter uma vida em sociedade, convi-
vendo com seus familiares e amigos. Em 
contraprestação, presta serviço à comu-
nidade ou de outra natureza a entidades 
filantrópicas. O que entendo ser muito 
pedagógico e reduz o encarceramento”, 
explicou o juiz. Segundo o magistrado, a 
cada ano tem havido mais entendimen-
tos judiciais para substituições de penas. 
O Código Penal prevê esse tipo de penali-
dade para crimes culposos, para aqueles 
cuja pena não seja superior a quatro anos, 
desde que não cometidos com violência ou 
grave ameaça a pessoa.

Atualmente, a unidade realiza cerca de 
40 audiências por semana  com análise e 
a execução dos dispositivos de sentença de 
processos de execução encaminhados pe-
las varas criminais, que possam ser cum-
pridos com penas e medidas alternativas. 
O apenado passa por entrevista psicosso-
cial para que a vara defina a melhor alter-
nativa para cumprir a pena, considerado 
tipo de crime e questões pessoais. Se tiver 
direito a benefícios sociais, ele também é 
orientado para recebê-los. 

Fonte: TJBA

DIREF se reúne com NUBES, Comitê de 
Qualidade de Vida, Asserjuf e Sindjufe 

para discutir exames periódicos

O diretor do Foro juiz federal Iran Es-
meraldo Leite convidou uma comissão de 
servidores para debaterem a necessidade 
de implantar na Bahia a política de exames 
periódicos de saúde que já está sendo feita 
em todas as Seccionais da Primeira Região 
e também no TRF1.

Participaram do encontro no último 
dia 8 de abril os integrantes do Comitê de 
Qualidade de Vida no Trabalho Conceição 
Moraes, Luiz Goulart, Márcia Magalhães e 
Patrícia Pimenta; os diretores do NUBES, 

Sindjufe e Asserjuf, respectivamente Ros-
sana Leite, Lourival Matos e Josemi Olivei-
ra, bem como a médica do trabalho e a 
enfermeira do trabalho da Fundação José 
Silveira que prestam serviços à Seccional 
Luzia Villela e Cláudia de Carvalho.

Na reunião, foi deliberada a necessida-
de de realizar um encontro com todos os 
servidores para esclarecer a importância 
dos exames periódicos, modo de custeio 
para associados e não-associados do Pro-
-Social e a forma com que serão realizados.

PALESTRA NO AUDITÓRIO

Foi definida a data de 28 de abril às 
14h para uma palestra no auditório com 
a médica do trabalho Sandra Aparecida de 
Souza, que falará sobre a importância dos 
exames periódicos de saúde. Na mesma 
ocasião, o colega aposentado Euvaldo Pi-
nho narrará a sua experiência no enfren-
tamento de um câncer e a importância do 
cuidado preventivo com a saúde. 

Todos estão convidados.


