
Edição n. 4.548 Salvador – Bahia. Quinta-feira, 30/06/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos, distribuição, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aniversariantes
Hoje: Aline Gonzalez Azevedo (18ª Vara), Karine Lima de Góis (Irecê), Cynthia 

Kailanne Braz (Itabuna) e Edgard Silva e Silva (NUCJU). 

Amanhã: Luiz Cláudio Falcão Leoni (14ª Vara), Emanuela Pereira dos Santos (SE-
CAD), Mariana Ferreira Ribeiro (2ª Vara), Ramon Jesus dos Santos (NUCAF) e Ivonete 
Matos Monteiro (CS Gestão & Serviço). 

Parabéns

 O corpo na fotografia de Mário Cravo Neto
No seu trabalho fotogáfico, o escultor, desenhista e fotógrafo baiano Mario Cravo 

Neto utiliza-se de baixas luzes, enquadramento fechado e foco crítico, que dimensio-
nando volumes e explorando as diferentes texturas, realça o objetivo primeiro de cada 
foto. A sensação táctil é ressaltada pelos jogos de luz e sombra.

Sua fotografia transita pelo imaginário religioso e místico, principalmente da 
religiosidade católica e do candomblé com relação direta com o de Pierre Verger, 
principalmente ao abordar a possessão espiritual do corpo. As fotografias reve-
lam grande sensibilidade no uso 
da luz, de forma a valorizar os 
planos, entalhes e relevos das 
peças.

Enfoca frequentemente frag-
mentos do corpo humano em seus 
trabalhos e, por vezes, os associa 
a objetos ou a animais, o que con-
fere à imagem um ar de estranha-
mento e caráter ritualístico. Sua 
obra não é narrativa, documen-
tal ou antropológica mas suporte 
para um investimento visual que 
procura acentuar a relação do ho-
mem com o desconhecido com 
base no estabelecimento de rela-
ções inesperadas.

Obra-prima da Semana

Juiz federal em Vitória da Conquista 
condena mais dois ex-prefeitos

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção de 
Vitória da Conquista Fábio Stief Marmund 
em ação civil pública movida pelo MPF 
contra  Alfredo Machado Matias, ex-prefeito 
do Município de Dom Basílio e Construtora 
Joamar Ltda condenou os réis ao ressarci-
mento, em solidariedade de R$ 11.742,02; 
multa civil no valor do dano, para cada um; 
proibição de contratar com o Poder Público 
por cinco anos. O ex-gestor foi condenado 
ainda à suspensão dos direitos políticos por 
cinco anos e perda da função pública.  Os 
réus não foram condenado à perda de bens 
ou valores acrescidos ilicitamente ao patri-
mônio por ausência de prova.

A CGU apontou ilegalidades em licita-
ções e contratos administrativos, com re-
cursos provenientes de convênios com os 
Ministérios da Saúde, da Integração Nacio-
nal e da Educação. As obras decorrentes 
dos convênios foram todas executadas de 
forma irregular pela pessoa jurídica ré com 
procedimentos licitatórios marcados por 
ilegalidades que evidenciam o direciona-
mento a favor da referida empresa.

O convênio com o Ministério da Saúde 
previa abastecimento de água no valor de 
R$ 139 mil. Já o convênio com o Ministé-
rio da Integração Nacional visava à cons-
trução de uma barragem e uma adutora no 
valor de R$ 515 mil e com o Ministério da 
Educação, construção e reformas de salas 
de aula no valor de R$147 mil. 

O ex-prefeito municipal homologou lici-
tações visivelmente ilegais e fraudulentas 
e não fiscalizou a execução dos contratos 
administrativos celebrados, o que implicou 
na aplicação irregular dos recursos além de 
contrariar diversos princípios da adminis-
tração pública. 

Segundo a sentença, as irregularidades 
são tantas que demonstram que os docu-
mentos foram confeccionados com o fim de 
maquiar a realidade dos fatos, notadamente 
diante da presença de empresas de fachada.

Diz o julgador: “Espera-se de qual-
quer cidadão que pretende ocupar cargo 
público o mínimo de cautela e conhe-
cimento acerca de assuntos nos quais, 
invariavelmente, terá que se imiscuir no 
trato com a coisa pública, ainda que de 
caráter técnico. Mais: ainda que despido 
do mínimo de conhecimento sobre maté-
rias de cunho técnico, impõe-se ao gestor 
público, ao menos, cercar-se de agentes 
tecnicamente capacitados que possam 
lhe prestar, quando provocados, asses-
soria de qualidade, evitando-se a adoção 
de medidas desastrosas para o erário. Ou 
seja, se elegeu mal a assessoria jurídi-
ca, incidiu em conduta culposa pela qual 
deve responder.”

Quanto à empresa ré, o magistrado en-
tendeu que ela foi a pessoa jurídica dire-
tamente beneficiada pelas irregularidades, 
notadamente em razão do favorecimento 
nos processos licitatórios. Somado a isso, 
foi também responsável pelo dano ao erário 
sendo, por consequência, também corres-
ponsável pelos atos ímprobos, na forma do 
art. 3º, c/c art. 10, caput, e incisos VIII, XI 
da Lei nº 8.429/92.

Já em outra ação civil pública movida 
pelo MPF, o juiz condenou Luciano Masca-
renhas e Gilvan Pereira da Silva, ex-prefeito 
e ex-secretário de Saúde do Município de 
Poções e Auto Posto America Ltda ao res-
sarcimento do dano causado, pagamento 
de multa civil no valor do dano, proibição 
de contratar com o Poder Público por cinco 
anos e suspensão dos direitos políticos pelo 
mesmo período para os dois primeiros.

A demanda diz respeito à ilegalidade em 
duas prorrogações em contrato para forne-
cimento de combustível à Prefeitura de Po-
ções com fim de beneficiar o Auto Posto 
América Ltda, de propriedade do secretário 
de Saúde à época, Gilvan Pereira da Silva, 
bem como a malversação de recursos pú-
blicos federais destinados ao Programa de 
Atenção Básica na gestão do ex-prefeito.

Após licitação para aquisição de com-
bustíveis destinados à frota municipal, a 
empresa Auto Posto America Ltda, única 
participante, foi declarada vencedora e no 
curso do contrato, o ex-prefeito nomeou 
como secretário de Saúde o então sócio da 
empresa, corroborando a tese autoral no 
sentido de que existia forte ligação entre 
os requeridos, levando ao favorecimento na 
contratação da empresa.

Assim, do desencadear dos episódios, é 
possível inferir-se que a quantidade inicial-
de combustíveis da licitação – qual seja, 
1 milhão de litros de óleo diesel, 500 mil 
litros de gasolina e 100 mil de álcool – foi 
propositadamente exorbitante para que se 
alcançasse um vultoso valor (estimado em 
mais de três milhões), com o fim de pos-
sibilitar as prorrogações, sob o falacioso 
argumento de “saldo licitado”, bem como 
para aparentar legalidade na contratação 
da empresa daquele que seria o futuro se-
cretário de saúde do município de Poções.

O julgador entende serem inúmeros os 
fatos que o levam a crer que houve ilicitude 
nas prorrogações no contrato a ensejar pu-
nição com fulcro na Lei 8.429/92.

Acerca da fixação do dano ao erário, o 
caso traz uma especificidade: as irregulari-
dades impediram a escolha da melhor pro-
posta pela municipalidade. Por isso, este 
dano é considerado in re ipsa, mas o valor 
a ser adotado para fins de fixação do dano 
não pode ser traduzido no valor integral do 
contrato – nem da parte dele que foi cum-
prida e paga – mas sim na diferença entre 
o que foi pago e não comprovado o respec-
tivo fornecimento, bem como na diferença 
encontrada em eventual sobrepreço na co-
tação do produto fornecido.

O dano ao erário é manifesto, uma vez 
que a frustração do caráter competitivo da 
licitação privou o Município da possibili-
dade de escolha de outro fornecedor, cujo 
preço poderia ter sido menor. Todavia, o 
desígnio fraudulento nas condutas do re-
querido restou devidamente comprovado 
pelas circunstâncias em que se deram os 
fatos, entendendo que a situação descrita 
não se amolda à hipótese de enriqueci-
mento ilícito, vez que não foi estabelecido 
pelo MPF um liame ou nexo causal entre 
o acréscimo patrimonial da requerida e a 
fraude perpetrada no processo licitatório. 

Senado aprova reajuste do Judiciário
“Há um ano, em 30 de junho de 2015, 

o plenário do Senado era inundado pelos 
aplausos de uma categoria que pleiteava, 
nada além de justo, a recomposição sala-
rial da categoria. Era o projeto com o PCS 
da categoria que, após aprovado, levaria os 
servidores a iniciar a maior luta de sua his-
tória em busca de dignidade.

Vieram os vetos, os atos, a greve, os 
substitutivos e toda sorte de promessas de 
apoio e uma mobilização sem fim, levando 
os servidores ao extremo de sua confiança 
no sistema político-representativo e nas 
entidades sindicais.

No dia 29 de junho de 2016, o plená-
rio do Senado novamente ouviu aplausos. 
Desta vez, de uma categoria sofrida, po-
rém unida e amadurecida. Eram palmas 
não de êxtase, mas do reconhecimento de 
que apenas uma batalha havia terminado, 
pondo fim ao ciclo legislativo do reajuste 
dos servidores do PJU e do MPU.

Foi o coroamento de um dia que co-
meçou na terça-feira (28/6), quando mais 
uma vez as discrepâncias nos dados apre-
sentados pelo STF ao Senado, levaram 
membros da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos a insistirem na audiência pública 
com o ministro interino do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. 

Marcada inicialmente par acontecer em 
6 de julho, foi graças à atuação coordena-
da e unida entre senadores, dirigentes e 
categoria, a audiência foi desmembrada e 
aconteceu nesta quarta-feira (29/6). Pre-
sente, o ministro garantiu que os reajustes 
aos servidores do Judiciário Federal e do 
Ministério Público da União estão adequa-
dos à previsão orçamentária de 2016.

Na noite da quarta-feira o projeto do 
PJU foi aprovado em votação simbólica, 
pondo fim a mais um ano de angústia em 
meio ao trabalho iniciado em 2008”.

Fonte:FENAJUFE


