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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cíntia Araújo Lima (Feira de San-
tana), Ducineia Oliveira Luna (Contrate), 
Ana Franciele Silva (Vitória da Conquis-
ta) e Rian de Jesus Dantas (Turma Re-
cursal). Amanhã: Lara Lourdes Barbosa 
(DIREF),  Cinthia Cecília Cunha (VI-
PAC), Natalia Gomes Guimarães (Paulo 
Afonso), Josenil Batista e Franklin da 
Fonseca (ambos da 9ª Vara), Anderson 
Mota e Yuri dos Santos (ambos de Feira 
de Santana). Parabéns!!!

Justiça Federal em Guanambi condena 
ex-prefeito de Rio do Pires a quatro anos 

de reclusão por desvio de verba da educação
O juiz federal da Subseção de Guanambi 

Diogo Souza Santa Cecília, em ação penal 
movida pelo MPF, condenou o ex-prefeito 
do Município de Rio do Pires, Gildásio An-
tonio dos Santos, às penas de: 1- reclusão 
por quatro anos e quatro meses em regime 
inicial semiaberto; 2- inabilitação por cinco 
anos para exercício de cargo ou função pú-
blica; 3- reparação civil de R$ 143.374,00 
com correção monetária desde 3/8/1996.

O ex-prefeito foi condenado por desvio 
de recursos públicos federais do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação e 
da Fundação de Assistência ao Estudante 
repassados ao Município de Rio do Pires.

Segundo o MPF, o ex-prefeito desviou 
R$ 30.283,00 destinado à aquisição de 
mobiliário escolar; R$ 73.054,00 desti-
nado à construção de três escolas munici-
pais e R$ 40.037,00 para a compra de 
merenda escolar. Nenhuma das empresas 
contratadas forneceu os equipamentos, as 
merendas ou construiu as escolas.

O magistrado salientou que além dos 
crimes apontados na denúncia do MPF, 
verificou-se que houve falsificação da as-
sinatura de um suposto sócio da empresa 
contratada para a construção das escolas.

“Comprova-se o dolo do réu em desviar 
recursos na medida em que, consciente e 
deliberadamente, ordenou o pagamento 
de mais de 90% do valor contratado à em-
presa Construtora CGS apenas dois dias 
após a contratação, sem que sequer tives-
sem iniciado as obras”, diz a sentença.

E continua: “Desnecessária, consoan-
te a jurisprudência, a comprovação de 
um especial fim de agir para a configura-
ção do tipo subjetivo do delito, bastando 
o dolo genérico. Assim, reputa-se irrele-
vante a demonstração da intenção direta 
e concreta do réu de lesar o erário e be-
neficiar a si próprio ou a terceiros com a 
sua conduta”.

Não obstante isso, o magistrado salien-
tou que a apuração indicou a intenção dire-
ta e concreta do acusado em lesar o erário 
e beneficiar a si próprio ou a terceiros, o 
que configura o especial fim de agir.

Em relação à compra de equipamentos 
escolares, a empreasa vencedora do certa-
me recebeu o total da verba seis dias após 

a homologação da licitação. Nenhum equi-
pamento escolar chegou a ser entregue e 
ainda houve fraude na licitação já que as 
três empresas participantes eram da mes-
ma família, residentes os sócios na mesma 
casa, o que demonstra a intenção de frau-
dar o caráter competitivo dos certames e 
burlar  os ditames da Lei n.8666/93. 

Em relação ao desvio de verbas para a 
merenda escolar, o valor desviado se deu 
dois dias após a celebração do convênio 
e a verba foi paga de uma só vez, tendo 
sido verificado que as três empresas par-
ticipantes da licitação forneceram tabelas 
com formatação idêntica, os mesmos erros 
de grafia e com clara intenção de burlar o 
sigilo e a competitividade previstos na lei

Todos os comprovados crimes de frau-
des à licitação, perpetrados em 1996, já 
se encontravam prescritos por ocasião do 
oferecimento da denúncia, em 2011.

Mas em relação ao desvio de recursos 
públicos, cometido pelo ex-prefeito, o ma-
gistrado entendeu que se trata de crime 
continuado, com previsão no art. 71 do 
Código Penal, pois são crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lu-
gar e maneira de execução o segundo e 
terceiro seriam continuação do primeiro, 
ressaltando que não houve intervbalo de 
30 dias entre os crimes. Nesse sentido, o 
juiz citou jurisprudência dos tribunais su-
periores que entende que não excedendo 
o intervalo de 30 dias entre os crimes e 
presentes os requisitos do art 71. do CP, 
configura-se o crime continuado.

Houve desmembramento da ação pe-
nal na Justiça Federal em Guanambi e os 
três outros réus, sócios da empresa que 
deveria fornecer os equipamentos escola-
res, serão julgados em outro processo na-
quela vara.

Juiz federal Dirley da Cunha Jr. 
é entrevistado pelo Consultor Jurídico

O juiz federal Dirley da Cunha Jr con-
cedeu entrevista ao site Consultor Jurídico. 
A entrevista completa pode ser lida no en-
dereço: www.conjur.com.br/2015-mai-10/
entrevista-dirley-cunha-junior-juiz-federal-
-professor. Selecionamos alguns trechos.

ConJur - De 1988 para cá, a Constitui-
ção perdeu sua essência?

Dirley da Cunha Jr. - Não. Por mais 
que ela tenha sido bombardeada pelas 86 
emendas constitucionais e sofrido essa ava-
lanche ao longo de 27 anos incompletos, 
a nossa Constituição não perdeu a essên-
cia. Continua com toda sua matriz voltada 
a consolidação e a garantia de um estado 
amplamente democrático de direito, fun-
dado no discurso da dignidade da pessoa 
humana, da cidadania, do pluralismo e uma 
sociedade aberta. É um papel que continua 
pretendendo desempenhar. A Constituição 
se efetivou em boa parte, sobretudo por 
conta do Judiciário. Não nego a participa-
ção dos outros poderes, mas quando eles 
deixam de atuar, permitem ao Judiciário, su-
pletivamente, intervir nas políticas públicas.

ConJur - O senhor escreveu artigo no 
qual afirma que separação absoluta de po-
deres é impossível e indesejável. Por quê?

Dirley da Cunha Jr.- O poder é um fe-
nômeno social-cultural único, não podendo 
ser dividido. O que se divide são as funções. 
Ou seja, as funções Executiva, Legislativa e 
Judiciária pertencem a um poder, que é do 
Estado. Um regime de separação absoluta 
além de incoerente, com essa perspectiva 
unitária do poder, não é bom para a socie-
dade. O poder funciona melhor em um re-
gime de colaboração ou mútua assistência. 
Não se pode afastar o Legislativo absoluta-
mente do Executivo e do Judiciário.

ConJur - O senhor é a favor da revisão 
da Lei da Anistia?

Dirley da Cunha Jr. - A revisão legislati-
va é importante. Embora o Judiciário já te-
nha feito de uma maneira não satisfatória, 
na minha visão. O Supremo não foi muito 
feliz quando reconheceu a recepção da Lei 
da Anistia. Mas nada impede que o Con-
gresso Nacional, como instância política, 
possa a qualquer momento fazer uma revi-
são. Agora, diante do que o Supremo já de-
cidiu a respeito, o espaço que o Congresso 
Nacional teria pra discutir a revisão da Lei 
da Anistia seria muito pequeno, porque si-
tuações já consolidadas no passado, e pre-
servadas, não poderiam ser mais modifica-
das pelo legislador. O Congresso não pode 
desconstruir a situação já consolidada.

ConJur - Se o Supremo revisar a Lei da 
Anistia e entender que é inconstitucional, 
criaria uma insegurança jurídica?

Dirley da Cunha Jr. - Totalmente. Acho 
isso pouco provável. O Supremo já decidiu 
e, praticamente, virou a página. Juridica-
mente, nada impede que, diante de uma 
nova ação, o STF faça uma nova análise, 
tentando vencer um obstáculo. Uma nova 
ação, em tese, não caberia. Mas, o Supre-
mo é Supremo, faz o direito ali e desfaz 
acolá. Eu, particularmente, como sou crí-
tico da decisão do STF, que reconheceu a 
legitimidade constitucional da Lei da Anis-
tia, sou a favor da revisão. Acho que seria 
ótimo. Tecnicamente, acho que é possível. 
Do ponto de vista do cidadão, seria muito 
bom revisar, reinterpretar e derrubar.

ConJur - Questões constitucionais são 
questões políticas?

Dirley da Cunha Jr.- Nem todas, mas via 
de regra, sim. As questões constitucionais, 

pelo menos, as mais importantes, envolvem 
decisões e transformações políticas.

ConJur - O que o senhor pensa sobre o 
quinto constitucional?

Dirley da Cunha Jr. - Em relação aos tri-
bunais, sou completamente contrário. Não 
se justifica. O Judiciário é um local para 
juízes que ingressaram mediante prévio 
concurso público de provas e títulos, que 
se prepararam para isto e integram a car-
reira da magistratura. De tal modo que, se 
o advogado pretende advogar, o Ministério 
Público pretende continuar como Ministé-
rio Público, assim permaneçam. Ingressar 
no Judiciário pelo quinto constitucional, ou 
por outras formas previstas na Constituição, 
sem concurso púbico, é, a meu ver, antir-
republicano. É fácil obrigar, por exemplo, 
uma empresa pública, ou uma sociedade 
de economia mista, a realizar concurso pú-
blico. E não vai obrigar um desembargador, 
que é um cargo do tribunal?  

ConJur  - O senhor acha que magistra-
do oriundo da advocacia ou do Ministério 
Público tem a visão de um juiz?

Dirley da Cunha Jr. - De forma nenhuma. 
Eles não tiveram a experiência de magistra-
dos que ingressaram por concurso público. 
Um juiz de carreira, que estuda muito, pres-
ta concurso público e é aprovado, ingressa 
no cargo de juiz substituto e vai para o inte-
rior. Fica lá por muitos anos, exerce a função 
jurisdicional, ganha experiência e convive 
com o jurisdicionado. O preparo que um juiz 
de carreira tem é diferente de um advogado, 
por mais experiente que seja.

Leia ainda, no site do Consultor Jurídi-
co, a opinião do magistrado sobre redução 
da maioridade penal, ativismo judicial, de-
lação premiada e muito mais.


