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MPF propõe mudança 
para que prova ilícita 
seja aceita na Justiça

Satiagraha e Castelo de Areia são al-
gumas das operações do MPF derrubadas 
na Justiça por terem sida utilizadas pro-
vas ilícitas, como escutas ilegais. Agora, o 
MPF quer mudar o CPP para que mesmo 
provas ilícitas possam ser usadas nos pro-
cessos, quando “os benefícios decorrentes 
do aproveitamento forem maiores do que 
o potencial efeito preventivo”. A medida 
está em um pacote anticorrupção apresen-
tado pelo MPF e faz ressalvas, para casos 
de tortura, ameaça e interceptações sem 
ordem judicial, por exemplo.

As dez medidas anticorrupção serão en-
viadas ao Congresso. Algumas delas repe-
tem o pacote anunciado nesta semana pela 
Presidência da República, como criminali-
zar o “caixa dois” e o enriquecimento ilícito 
de agentes públicos. Mas o MPF também 
passou a defender que sejam extintos os 
chamados Embargos Infringentes e a figu-
ra do revisor, que analisa o voto do relator 
no julgamento de apelações. Também quer 
uma nova regra para prisões preventivas.

A Constituição traz em seu artigo 5º — 
cláusula pétrea — que “são inadmissíveis, 
no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos”. O MPF, no entanto, alega que 
elas não podem automaticamente prejudi-
car todo o processo. “É preciso fazer uma 
ponderação de interesses e verificar em 
que medida a eventual irregularidade na 
produção da prova pode indicar prejuízo 
à parte. Se não houver algo que evidencie 
prejuízo à defesa, nada justifica a exclu-
são dessa prova”, afirma o subprocurador-
-geral da República Nicolao Dino Neto, 
chefe da Câmara de Combate à Corrupção.

Esse caminho segue uma tendência de 
outros países e evita que crimes deixem 
de ser combatidos apenas por conclusões 
materiais, e não formais. Um exemplo é a 
apreensão de uma grande carga de cocaína 
cujo processo acabou anulado pois o trans-
porte foi descoberto em uma interceptação 
telefônica considerada irregular. “Por força 
de um detalhe de natureza formal no pro-
cesso, um grande caso de narcotráfico in-
ternacional foi anulado com base no apego 
à prova.”

Inscrições para curso 
virtual de Português 

promovido pela UniCorp
Com 11 vagas para servidores da Seção 

Judiciária da Bahia, estão abertas, até hoje 
as pré-inscrições do curso virtual Português 
Instrumental III – Pontuação, promovido 
pela UniCorp.

O curso de Português Instrumental III 
– Pontuação, será realizado virtualmente, 
com tutoria, e destina-se a servidores do 
TRF1 e das seções e subseções judiciárias 
vinculadas. As aulas ocorrerão de 6 de abril 
a 15 de maio, com carga horária de 40 
horas/aula.

A ementa do curso e as pré-inscrições 
estão disponíveis no portal do Tribunal, 
portal.trf1.jus.br/unicorp. Mais informa-
ções, pelo telefone (61) 3410-3944.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, por meio das Secretarias de Recur-
sos Humanos (Secre) e de Bem-Estar So-
cial (Secbe), disponibilizou, no portal do 
TRF1, a cartilha “Orientações Ergonômi-
cas” e dois vídeos tutoriais sobre o tema.

O objetivo é oferecer instruções impor-
tantes a todo o corpo funcional da Justiça 
Federal da 1ª Região sobre a prevenção de 
doenças ocupacionais por meio de exemplos 
de exercícios corporais e visuais que podem 
melhorar a qualidade de vida no trabalho.

Para ter acesso às informações acesse a 
página da Qualidade de Vida no Trabalho no 
portal do TRF1 em “Servidor-Serviços-Qua-

Juíza federal Maízia Pamponet condena 
ex-prefeito de Itabuna por fraude em 
convênio para compra de ambulância

Ação tem réus da Operação Sanguessuga
A juíza federal da 1ª Vara 

da Subseção Judiciária de 
Itabuna, Maízia Seal Carva-
lho Pamponet, condenou, em 
ação civil pública por impro-
bidade administrativa movida 
pelo Ministério Público Fede-
ral, o ex-prefeito de Itabuna, 
Fernando Gomes de Oliveira, 
e quatro outros réus por frau-
de em licitação para compra 
de ambulância. 

Os réus Fernando Gomes 
de Oliveira, Darci José Ve-
doin, Luiz Antônio Trevisan 
Vedoin, Cléia Maria Trevisan Vedoin e 
Planam Comércio e Representação Ltda. 
foram condenados a ressarcir o erário de 
forma solidária em R$ 44.529,23, devi-
damente corrigidos, além do pagamento 
de multa civil de R$ 10 mil, a ser paga 
por cada um dos agentes, ficando ain-
da proibidos de contratar com o poder 
público ou receber benefícios ou incenti-
vos fiscais ou creditícios por cinco anos. 
Os réus pessoas físicas também tiveram 
suspensos os seus direitos políticos por 
cinco anos. 

O MPF informou que a União assinara 
convênio com o Município de Itabuna para 
a aquisição de ambulância, competindo 
ao ente federal o repasse de R$ 100 mil e 
ao Município, R$ 10 mil.

Em 2004, o prefeito à época, Geraldo 
Simões, revogou o procedimento licitatório 
por considerar inviável a proposta da em-
presa vencedora PLANAM, mas em 2005, 
o então prefeito Fernando Gomes de Oli-
veira, após análise do recurso da empresa, 
editou ato administrativo anulando a revo-
gação, o que levou à compra da unidade 
móvel de saúde a preço superfaturado em 
flagrante prejuízo ao erário.

Auditorias do SUS e da CGU consta-
taram diversas irregularidades na contra-

tação da Unidade Móvel de Saúde tais 
como: indícios de simulação e conluio do 
processo licitatório, pesquisa de preço de 
mercado restrita, não identificação dos 
responsáveis, preços da proposta vence-
dora subestimado/incompatíveis com os 
praticados no mercado dentre outras.

Segundo a sentença, não obstante 
seja apontado pelo TCU o prejuízo de R$ 
20.927,10, coadunando com as conclu-
sões do Juízo de que houve de fato um 
esquema fraudulento do processo licita-
tório acarretando inclusive prejuízos ao 
Erário,  na verdade, o montante a ser 
ressarcido é de R$ 44.529,23, confor-
me constatado pelo SGI/CGU, vez que, 
quando do cálculo do superfaturamento, 
ao contrário do que consta no acórdão 

do TCU, considerou-se o pre-
ço de mercado à época da 
aquisição.

“Assim, resta indubitável 
que as irregularidades apura-
das e comprovadas por parte 
do requerido Fernando Gomes 
de Oliveira configuraram ato 
de improbidade que causam 
prejuízo ao Erário, vez que res-
tou patente a facilitação para 
aquisição de bem por preço 
superior ao de mercado bem 
como a frustração da licitude 
do processo licitatório, condu-

tas estas tipificadas nos incisos V e VIII da 
Lei nº 8.429/92.” afirma a magistrada.

Para a julgadora, a conduta da PLA-
NAM, empresa vencedora do processo 
licitatório, e de seus três sócios, ao possi-
bilitarem a contratação com preço super-
faturado mediante licitação irregular pau-
tada em pesquisa de preço inidônea, foi 
de apoio e auxílio ao ato de improbidade, 
coadunando-se com a previsão contida 
no art. 3º da lei 8.429/92, donde se ex-
trai que responde por ato de improbidade 
aquele que, mesmo não sendo agente pú-
blico, “induz ou concorre para a prática 
do ato de improbidade ou dele se benefi-
cie sob qualquer forma direta ou indireta” 
e sendo sócios da empresa, são benefici-
ários dos rendimentos por ela produzidos.

TRF1 disponibiliza cartilha e vídeos 
de incentivo às pausas preventivas 

durante jornada de trabalho

lidade de Vida no Trabalho-Orientações-
-Orientações Ergonômicas”.

A ação faz parte das atividades de 
incentivo à cultura da prática de pausas 
preventivas durante a jornada de trabalho 
e está em consonância com o previsto na 
Portaria Presi n. 29, de 12/2/2015, que 
recomenda a realização de 10 minutos de 
atividades alternativas a cada 50 traba-
lhados diretamente no meio eletrônico.

A nova norma pode ajudar a evitar a 
ocorrência de LER, uma das maiores cau-
sas de doenças relacionadas ao sistema 
musculoesquelético e de afastamento do 
trabalho nos dias atuais.


