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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
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X Encontro de Corais da Justiça 
Federal da Bahia começa hoje

Justiça Federal em Guanambi 
condena ex-prefeito de Caculé 
por improbidade administrativa

O juiz federal da Subseção de Guanambi 
Filipe Aquino Pessoa de Oliveira, em ação 
civil pública por improbidade administrativa 
ajuizada pelo MPF contra João Aliomar Pe-
reira Malheiros, ex-prefeito do Município de 
Caculé, quatro servidores membros da co-
missão de licitação e a Construtora Vértice 
Ltda, condenou os réus à suspensão dos di-
reitos políticos por períodos de 5 a 8 anos, 
perda da função pública, multa de dez ve-
zes o valor atualizado da última remunera-
ção dos cargos de prefeito e servidores.

A construtora foi condenada à proibição 
de contratar com o Poder Público por cinco 
anos e multa de dez vezes o valor atualiza-
do da última remuneração do ex-prefeito.

Auditoria da CGU comprovou direcio-
namento de duas licitações no Município 
de Caculé, durante a gestão do ex-prefeito 
com recursos do Ministério das Cidades. 
As licitações se referiram à construção de 
casas do programa federal "Morar Melhor"  
e à construção de 44 unidades sanitárias 
com fossas e sumidouros individuais.

Para o julgador, “a proposta apresen-
tada pela empresa Vértice, além de ter 
sido menor, destoou somente por alguns 
reais das apresentadas pelos outros "con-
correntes". “Em um contexto de hígida 
concorrência, sem qualquer interferência 
externa, soa bastante inverossímil uma 
diferença irrisória nos valores finais das 
propostas, conforme ocorreu”.

Segundo a sentença, além da total si-
militude na formatação das planilhas orça-
mentárias, outras propostas apresentadas 
por  pessoas jurídicas "locais", foram abso-
lutamente idênticas, até nos centavos, e, 
na maioria das oportunidades, com valores 
ligeiramente mais elevados do que a da 
Vértice Ltda.

E continua o magistrado: “A não ser que 
os licitantes mantenham contatos com os 
mesmos fornecedores, nas mesmas locali-
dades (que influência no custo do frete), 
nas mesmas condições de tempo (maior 
ou menor oferta de mercado) e adquiram a 
mesma quantidade dos insumos (o que in-
terfere no poder de barganha), impossível 
não concluir que não houve efetiva compe-
tição entres os concorrentes”

Todo esse mosaico de irregularidades, 
posto sob o crivo do contraditório judicial, 
comprova a existência de um prévio ajuste 
de propostas e montagem posterior do pro-
cesso licitatório, com participação ativa dos 
agentes públicos, com o escopo de fraudar 
o certame, o que se amolda perfeitamente 
à figura prevista no art. 10, caput, VIII e 
XII, da Lei nº 8.429/92.

Em relação à construção das 44 uni-
dades sanitárias, como mais um elemento 
argumentativo, indubitável é a semelhança 
cronológica de execução das atividades en-
tre os cronogramas físico-financeiros das 
participantes do certame.

O juiz indaga como seria possível em um 
ambiente de hígida competitividade, sem 
máculas, não haver, sequer, uma mínima 
diferença, por mais sutil que fosse, entre 
os cronogramas. Para ele, a única respos-
ta lógica para essa pergunta é a existência 
de um prévio acordo, com a participação 
e colaboração dos demais licitantes para 
manipular o processo licitatório, montando 
todas as fases, para promover um procedi-
mento apenas aparentemente competitivo.

Concluiu assim que a conduta dos re-
queridos ofendeu amplamente a legalida-
de, descortinando atuações desprovidas do 
apego aos ditames legais e atraindo os dita-
mes sancionatórios da Lei de Improbidade 
Administrativa.

Para presidente da AJUFE 
representação contra juiz federal 
Sérgio Moro foi manobra ineficaz

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil definiu como “ataque” representa-
ção movida por um grupo de 19 advoga-
dos contra o juiz federal Sergio Moro, que 
acabou arquivada pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. O juiz Roberto Ve-
loso, presidente da entidade, afirma que, 
“na ausência de argumentos recursais só-
lidos”, alguns dos alvos da operação ado-
tam “manobras”, como tentar punir admi-
nistrativamente o juiz.

No dia 22 de setembro a Corte Especial 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
considerou que a “lava jato” não precisa se-
guir as regras processuais comuns, por en-
frentar fatos novos ao Direito. Por 13 votos 
a 1, o colegiado considerou "incensurável" a 
conduta de Moro por ter divulgado conver-
sa entre os ex-presidentes Dilma Rousseff e 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Segundo o acórdão, as investigações 
apresentam “situações inéditas, que esca-
parão ao regramento genérico, destinado 
aos casos comuns”.

Cristiano Zanin Martins, um dos ad-
vogados do ex-presidente, respondeu 
que a decisão criou a figura de um juiz 
acima da Constituição Federal e das leis, 
o que é inadmissível. “Se a corte reco-
nhece que nem todos precisam observar 
as mesmas normas, dá espaço para ar-
bitrariedades.” Para o advogado, a tese 
reforça a necessidade de acionar a Or-
ganização das Nações Unidas contra as 
atitudes de Moro. 

Para a Ajufe, porém, a “lava jato” atin-
ge pessoas que se imaginavam imunes. 
Veloso afirma que as decisões de Moro 

têm sido mantidas em tribu-
nais superiores – menos de 
4% foram reformadas. Ele 
afirma que “alguns investi-
gados” encontram como al-
ternativa fazer denúncias a 
organismos internacionais.

JUÍZES ACOMPANHAM 
REPRESENTAÇÃO CONTRA 

JUIZ SÉRGIO MORO NA ONU

A AJUFE irá acompanhar 
de perto a representação 
feita ao Comitê de Direitos 
Humanos da ONU pelo ex-

-presidente da República Luís Inácio Lula 
da Silva contra o juiz federal Sérgio Moro e 
a Justiça Federal brasileira.

Este acompanhamento é necessário 
pois a eventual decisão adotada pelo Co-
mitê de Direitos Humanos da ONU poderá 
repercutir na imagem da Justiça Federal e 
de seus juízes.

No entendimento da Ajufe, cabe à ma-
gistratura federal estar atenta e reagir a 
todo movimento local ou internacional que 
possa resvalar na boa imagem do impor-
tante trabalho que exercem os juízes fede-
rais do Brasil.

O presidente da Ajufe, Roberto Veloso, 
acompanhado de dirigentes da entidade, 
reuniu-se com o ministro da Justiça Ale-
xandre de Moraes para tratar do tema. Os 
magistrados encontraram-se com repre-
sentantes da Advocacia-geral da União e 
uma  audiência com o ministro das Rela-
ções Exteriores, José Serra, será agenda 
em breve.

“O nosso objetivo é que, na eventuali-
dade de o Estado brasileiro ser chamado 
a se manifestar, a Ajufe possa oferecer 
subsídios à defesa da Justiça Federal e 
de seus juízes”, explicou o ministro Ale-
xandre Vidigal.

A representação feita pelo ex-presidente 
baseia-se em alegadas violações ao Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos 
da ONU, de 16 de dezembro de 1966, e 
em vigor no Brasil desde 24 de abril de 
1992, conforme Decreto 592, de 06 de 
julho de 1992.


