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Justiça Federal em Ilhéus condena dois 
ex-prefeitos e ex-secretário da Fazenda

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Ilhéus Lincoln Pinheiro Costa julgou proce-
dente três ações civis públicas por improbi-
dade administrativa contra os ex-prefeitos 
dos municípios de Canavieiras e Aurelino 
Leal e o ex-secretário de Fazenda de Ilhéus. 

Na primeira ação, do FNDE contra 
Boaventura Cavalcante, ex-prefeito de Ca-
navieiras, o magistrado condenou o réu a 
ressarcir R$ 53.140,26, atualizado, multa 
de três remunerações do cargo de prefeito, 
perda da função pública e suspensão dos 
direitos políticos por cinco anos em razão 
de desvio de recursos de conta vinculada e 
a não comprovação de sua destinação.

O MPF requereu a condenação do réu a 
pagar indenização por danos morais, tendo 
em vista que a própria imagem do Estado 
ficou desprestigiada, salientando que a im-
probidade administrativa tem contribuído 
sobremaneira para o descrédito popular na 
capacidade estatal de resolver os problemas 
relacionados ao desenvolvimento social.

O julgador deu provimento ao pedido 
afirmando que “A improbidade administra-
tiva praticada por uma minoria de servido-
res públicos e mandatários eleitos acaba 
por comprometer a própria credibilidade 
do Estado e tais fatos, repercutidos e am-
pliados pela mídia sensacionalista e que 
atua sem qualquer regulamentação, gera 
no imaginário popular a falsa ideia de que 
todos os agentes públicos são desonestos”.

E continuou: “É imperioso separar os 
honestos dos desonestos e não jogar to-
dos os agentes públicos na vala comum, 
contribuindo para aumentar o descrédito 
popular na atividade política, essencial à 
democracia”. E assim, acolheu o pedido de 
condenação do réu por danos morais no va-
lor de R$10 mil a serem corrigidos.

 Na segunda ação, do MPF contra Do-
mingos Marques dos Santos, ex-prefeito de 
Aurelino Leal, o julgador condenou o réu a 
ressarcir ao Ministério do Desenvolvimento 
Social o valor R$ 94.921,27, além de pa-
gar multa equivalente a três remunerações 
do cargo de prefeito, perda da função pú-
blica e suspensão dos direitos políticos por 
cinco anos, considerando que o desvio dos 
recursos foi constatado por auditoria in loco 
por auditoria realizada pela CGU.

Ficou comprovado nos autos que nos 
anos de 2010 e 2011 o réu, por vontade 
própria e consciente, apropriou-se de bens 
e rendas públicas, desviando-os em benefí-
cio próprio e alheio, mediante a subtração 
de R$94.921,27 das contas vinculadas 
destinadas ao Serviço de Proteção Social 
Básica às Famílias, recursos repassados 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Na terceira ação, o MPF pediu a conde-
nação de Jorge Augusto Bahia, ex-secretário 
da Fazenda de Ilhéus. O magistrado con-
denou o réu ao pagamento de R$ 38 mil 
por danos morais, a serem corrigidos, multa 
equivalente a 50 remunerações do cargo de 
chefe de gabinete do prefeito de Ilhéus, ou 
cargo equivalente, vigente na data da execu-
ção da sentença, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos por quatro 
anos e proibição de contratar com o Poder 
Público por três anos. 

Quando era chefe de gabinete da prefei-
tura de Ilhéus, o réu lançou pregão visando 
à contratação de empresa fornecedora de 
computadores para a Secretaria de Assis-
tência Social. A empresa vencedora tinha 
como sócia empregada doméstica analfa-
beta com o mesmo endereço do réu, que 
já fora sócio da empresa e que apresentava 
em suas notas fiscais o telefone residencial 
do réu entre outras irregularidades,

Alegou o autor que a conduta ímproba 
do réu também importou em dano moral 
coletivo, pois contribuiu para o descrédito 
da população de Ilhéus para com a capaci-
dade estatal de administrar a coisa pública 
com zelo e ética. Os fatos apurados no pro-
cedimento administrativo concluíram que o 
réu era o sócio de fato da empresa, valendo-
-se da empregada doméstica para burlar a 
proibição do art. 9º, da Lei nº 8.666/93. 

Segundo a sentença, “Esses fatos, in-
compatíveis com o modo usual de se de-
senvolver uma atividade comercial, levam 
à conclusão de que o réu sempre foi o 
dono da empresa, tendo operado as alte-
rações societárias com o fito de burlar a 
proibição da lei de licitações e tal conduta 
amolda-se à figura típica descrita no art. 
11, caput, da LIA, pois a ação praticada 
revela o dolo de violar os deveres de ho-
nestidade e legalidade, que devem nortear 
a conduta dos agentes públicos”

AJUFE e AMB emitem notas de apoio 
ao STF e ao ministro Edson Fachin
Nos últimos dias a imprensa tem noti-

ciado a respeito de pressões sobre o minis-
tro Fachin, relator da Lava Jato. Em defesa 
do ministro, a AMB e a Ajufe emitiram no-
tas defendendo a atuação livre e indepen-
dente do ministro. Veja abaixo a íntegra das 
manifestações.

“A AMB - Associação dos Magistra-
dos Brasileiros, entidade que representa 
mais de 14 mil juízes em todo o Bra-
sil, vem manifestar o seu repúdio contra 
notícias veiculadas na imprensa que su-
gerem tentativa de obstrução da Justiça 
por meio do constrangimento do STF e 
de seus ministros, na pessoa do ministro 
Edson Fachin.

Estratégias de ataque à honra pessoal, 
como forma de intimidação ao trabalho 
sério e respeitável de magistrados, não 
podem ser aceitos numa democracia. A 
AMB defende a atuação livre e indepen-
dente de juízes e ministros do Supremo 
Tribunal Federal e afirma que a apuração 
dos fatos gravíssimos revelados pela Ope-
ração Lava-Jato e a criminalização dos 
responsáveis serão feitos de forma trans-
parente e de acordo a Lei, tal como vem 
ocorrendo.

Os brasileiros não aceitam mais a im-
punidade. A certeza que a lei vale para 
todos e que deve ser cumprida é o cami-
nho para que a sociedade acredite no seu 
País, na sua Constituição. O Judiciário 
continuará atuando de modo firme e inde-
pendente, nos termos da Constituição da 
República”.

“A AJUFE, tendo em vista notícia veicu-
lada pela imprensa, dando conta de que há 
uma estratégia montada para constranger o 
STF e seus ministros por meio de apresen-
tação de questionamento formal ao minis-
tro Edson Fachin acerca de fatos pretéritos 
relacionados à sua indicação e nomeação 
para o cargo de ministro do STF, vem ma-
nifestar sua indignação e repúdio quanto 
a quaisquer posturas que sejam tomadas 
visando à tentativa de obstrução da Justiça 
e de enfraquecimento do Poder Judiciário.

As decisões judiciais, proferidas por 
magistrados federais ou por ministro do 
STF, devem ser respeitadas e cumpridas, 
sendo possível que contra elas sejam 
apresentados os recursos previstos nas 
leis processuais. A estratégia de atacar a 
honra pessoal de magistrados que desem-
penham sua função constitucional como 
forma de intimidação e represália à atu-
ação livre e independente, é conduta que 
não pode ser admitida no Estado Demo-
crático e de Direito.

A sociedade brasileira não permitirá 
que o processo de depuração e limpeza 
pelo qual passam as Instituições seja bar-
rado por práticas políticas imorais ou que 
impliquem represálias a Magistrados. A 
AJUFE defende que a apuração dos gra-
ves fatos criminosos que foram revela-
dos em razão da Operação Lava-Jato e a 
consequente responsabilização de todos 
que os praticaram continue a ser feita de 
forma independente e de acordo com as 
Leis da República”.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

31/05/2007 - Dois anos da 5ª Vara 
como JEF - No último dia 11 de maio, 
juízes e servidores da 5ª Vara, juntamen-
te com seus familiares, reuniram-se para 
comemorar os dois anos de instalação 
da Vara como Juizado Especial Federal. 
Foi um dia ímpar, notabilizado por emo-
ções e pelo compartilhamento do senti-
mento de alegria e do dever cumprido.

O juiz federal Dirley da Cunha Jú-
nior, que assumiu a titularidade da 
5ª Vara em 15 de fevereiro de 2006, 
exaltou a excelência do trabalho desen-
volvido pelos servidores, aos quais se 
dirigiu como integrantes de uma grande 
família, unida pelo amor e dedicação 
à Justiça Federal, e pela presteza no 
atendimento ao jurisdicionado. 

A juíza federal substituta Mei Lin 
Lopes Wu Bandeira, que chegou na 5ª 
Vara em maio de 2006, também felici-
tou todos os servidores pelo empenho 
e compromisso com a Justiça Federal.

Na oportunidade, foi divulgado um 
Relatório de Estatística da 5ª Vara des-
de a sua criação, relativamente à movi-
mentação e ao resultado dos trabalhos 
dos juízes e servidores nos processos 
físicos e virtuais.

JFHHÁ DEZ ANOS

Curso sobre o novo CPC
Até o dia 9/6 estarão abertas as pré-

-inscrições para o curso “O Novo Código de 
Processo Civil” – Turma 1/2017”, oferecido 
pelo Conselho da Justiça Federal em parce-
ria com o LFG direcionado aos servidordes.

A carga do curso é de 60 horas na mo-
dalidade virtual com tutoria. O período de 
realização é de 19/06 a 19/09 e há 100 
vagas  para toda a Primeira Região.

Em caso de desistência injustificada, 
o participante autoriza o desconto de R$ 
360,24, referente ao custeio por aluno do 
curso. Mais informações disponíveis no 
portal do TRF1 ou por meio do telefone 
(61) 3410-3944/3938.


