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JUSTIÇA FEDERAL
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pompeu de Sousa Brasil, juiz 
federal da 3ª Vara, Isabela Santana 
(Turma Recursal), Rita Miranda (DI-
REF), Pedro Americo Andrade (NU-
CJU) e Dra. Eliana Amoedo (Fundação 
José Silveira). 
Amanhã: Maizia Seal Carvalho Pampo-
net, juíza federal da 1ª Vara de Itabuna, 
Rutemberg Pereira Nunes (6ª Vara), Si-
mone Medrado Bonelli Didier (5ª Vara), 
Saul Tadeu Martins Paim (NUCJU) e 
Manuela Andrade de Barros (24ª Vara). 
Domingo: José Nilton Barbosa Fonseca 
(Juazeiro). 
Segunda-feira: Andréia Valdizia Viana 
Pereira (Juazeiro), Yeda Bomfim Fer-
nandes (NUCJU), Daiane Cerqueira 
Conceição (CEF), Fernanda Giacomo 
Passos Suzart (Turma Recursal) e Álva-
ro Antônio Brito Reis (NUCAF).
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Justiça Federal em Feira de Santana 
condena ex-secretário do Município de 

Coité por desvio em verba da Saúde
O juiz federal substituto da 1ª Vara da 

Subseção Judiciária de Feira de Santana 
Bruno Anderson Santos da Silva, em ação 
civil pública por ato de improbidade admi-
nistrativa, movida pelo Ministério Público 
Federal, condenou o município de Coité e 
seu ex-secretário de Saúde Roberto Mas-
carenhas Mercês a ressarcir, solidariamen-
te, ao Fundo Nacional de Saúde a impor-
tância de R$ 127.876,13, atualizada até 
janeiro de 2012. 

O ex-secretário foi condenado também 
ao pagamento de multa de quatro vezes o 
valor da sua remuneração à época. Ainda 
foi condendao à suspensão dos direitos po-
líticos por cinco anos e proibição de contra-
tar com o Poder Público ou receber bene-
fícios/incentivos fiscais/creditícios direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá-
rio, também por cinco anos. Os réus ainda 
deverão pagar verba honorária fixada em 
5% sobre o valor da condenação em favor 
do Fundo Nacional de Saúde.

Segundo a denúncia aceita pela Justiça 
Federal, o réu desviou recursos destinados 
ao Programa de Atenção Básica à Saúde – 
PAB em 2008, conforme comprovou audi-
toria da CGU. O ex-secretário aplicou a ver-
ba em finalidades diversas como aquisição 
de cestas básicas para doação, serviços de 
provedor de internet, gás e limpeza de ar 
condicionado, confecção de chaves, peças 
para Xerox, manutenção de computadores 

e sistemas, aquisição de máquinas, con-
fecção de murais e placas luminosas entre 
outras, causando prejuízo ao erário.

Lembra o MPF que a verba do PAB 
destina-se a ações de saúde como preven-
ção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção de saúde através de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e par-
ticipativas, tendo a saúde da família como 
estratégia prioritária para crianças, idosos 
e mulheres.

O juízo já havia decretado liminar-
mente a indisponibilidade dos bens do 
réu pessoa física, tendo sido averbada a 
indisponibilidade de dois imóveis de sua 
propriedade e o bloqueio de valor deposi-
tado em sua conta bancária. Em sua con-
testação o réu alegou mero erro adminis-
trativo já que todo o dinheiro foi utilizado 

em favor do município e ausência de dolo 
ou má fé. Alegou que as cestas básicas 
foram utilizadas para portadores de tur-
berculose, pessoas carentes e idosos.

O magistrado pontuou em sua senten-
ça que “nenhum dos itens adquiridos ou 
serviços pagos com o dinheiro da verba do 
PAB se destina à assistência à saúde, mas 
despesas ordinárias de manutenção que 
em nada se aproximam ao objetivo dos 
princípios da assistência básica e mesmo 
a aquisição de cestas básicas em nada au-
xilia a defesa, pois há outros programas 
destinados à alimentação de população de 
baixa renda. A entrega de cestas básicas 
a famílias carentes demonstra forte apelo 
eleitoreiro”.

O magistrado entendeu que o réu agiu 
de forma consciente e voluntária na prática 
dos atos, orientando sua conduta no senti-
do de violar a lei.

Margem da Palavra
Servidores da 5ª Vara homenageiam juiz federal 

Dirley da Cunha Júnior, que assumiu cadeira 
na Academia de Letras Jurídicas da Bahia 

A emoção deu o tom da noite em que Dr. Dirley da Cunha Júnior, nosso querido 
amigo e magistrado, teve o reconhecimento da esmerada dedicação, competência e 
zelo nas palavras em que eterniza suas obras e pensamentos. 

Momentos que revelou o homem – por nós já conhecido – que preza o sentimento, 
a verdade, a vida, a família, os amigos, o labor como magistrado e como docente. 
Descortinou mais, trouxe as mais lindas palavras à Ana, seu porto seguro, aos pais 
D. Lilian e Dr. Dirley, aos filhos Jamile, Dirley Victor e Diandra, a todos os demais 
membros da família Cunha, que incluía toda a 5ª Vara desta Seccional que, orgulho-
samente, citou aos presentes, de forma emocionada, expondo a satisfação de estar 
ao nosso lado e colher, coletivamente, os frutos de um trabalho consistente e de 
excelência na prestação jurisdicional. 

O ilustre Professor Edvaldo Brito, magistral em suas palavras, discorreu sobre a 
trajetória do promotor de 22 anos, que se tornou IMORTAL, tão jovem, tão brilhante. 
O imortal e amigo Dr. César de Faria, deixou a formalidade de lado para saudar o 
confrade que ascendeu e enobrece o Direito na Bahia.

Para nós, “sua outra família”, fica o orgulho de estar ao seu lado, prestigiando o 
homem de hábitos simples e nobres, que reconhece e se preocupa com o outro. Fica 
a sensação de que DESDE SEMPRE caminhamos juntos, com os mesmos propósitos 
de melhor servir o próximo.

Unicorp abre pré-
inscrições para 

curso virtual
Estão abertas as pré-inscrições para 

o curso virtual “Formação de Tutores – 
Análise e Melhorias de Processos”, pro-
movido pela Unicorp.

O curso é voltado para servidores que 
podem atuar como tutores nas próximas 
turmas a serem oferecidas.Para se ins-
crever, o servidor deve ter concluído com 
aproveitamento curso sobre docência/
tutoria on-line e possuir formação aca-
dêmica (graduação/pós-graduação) ou 
experiência profissional na área.

Pré-inscrições na página da Unicorp, 
no portal do TRF1, até 25/5. Serão ofere-
cidas vinte vagas. A carga horária será de 
25 horas, no período de 8 a 30 de junho. 

Para AGU, associações 
de juízes não podem 

questionar PEC 
da Bengala

A Associação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho e a Associação Nacional dos 
Juízes Federais do Brasil não têm legitimi-
dade para questionar a chamada Emenda 
da Bengala no Supremo, segundo parecer 
da AGU. “Observa-se que a representati-
vidade das autoras cinge-se aos interesses 
de meras frações da categoria dos magis-
trados, uma vez que não possuem como 
associados os juízes estaduais e os minis-
tros do TSE”, diz o texto da AGU. O órgão 
pede preliminarmente para excluir as duas 
entidades da ação direta de inconstitucio-
nalidade sob relatoria do ministro Luiz Fux.

As entidades, ao lado da AMB, ques-
tionam trecho da Emenda Constitucional 
88/2015 que aumenta a idade da aposen-
tadoria compulsória dos ministros dos tri-
bunais superiores. A expressão “nas condi-
ções do artigo 52 da Constituição Federal” 
contida no texto do art. 100 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzido pelo art. 2º da Emenda da Ben-
gala, abriria a possibilidade de ministros do 
STF passarem por uma nova sabatina no 
Senado. A Procuradoria-Geral da República 
disse que a possibilidade seria “intromissão 
indevida” do Legislativo no Judiciário.

A AGU também disse que não merece 
ser conhecida ação declaratória de cons-
titucionalidade proposta pela AMB para 
evitar que a extensão da idade da aposen-
tadoria seja pedida por magistrados esta-
duais, além de ser contrária ao pedido de 
concessão de medida cautelar.

O presidente da Câmara informou ao 
STF, em documento que consta das peças 
da ADI 5.316, que a PEC foi processada no 
Congresso “dentro dos mais estritos trâmi-
tes constitucionais e regimentais”. 

Fonte: CONJUR


