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Hoje:   Juliana Oliveira da Silva (Feira 
de Santana), Tatiana Gonçalves Pereira 
de Souza (SECAD), Maria da Conceição 
Moura Oliveira Moraes (NUBES), Urias 
Ribeira dos Santos (NUCJU) e Hosana 
Quésia Bastos Pinheiro (Itabuna). Ama-
nhã: Cléria Dias Sampaio (SECAD), Aline 
Porto Barral (23ª Vara), Vinicius Guima-
rães Valente (Teixeira de Freitas), Daniela 
Ferreira Oliveira, José Adailton Almeida 
Leão (ambos de Feira de Santana).
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A juíza federal da Subseção de Bom Je-
sus da Lapa Danila Gonçalves de Almeida, 
em ação civil pública por improbidade ad-
ministrativa movida pelo MPF contra Ascir 
Leite Santos (ex-prefeito de Ipupiara), Nail-
de de Souza Rego Oliveira e Jhonny Mejia 
Cartagena, determinou a indisponibilidade 
dos bens dos réus e os condenou a, solida-
riamente, ressarcirem ao Município o valor 
de R$ 48 mil, com juros e correção mone-
tária, condenando o ex-prefeito também à 
perda da função pública, suspensão dos di-
reitos políticos por oito anos, multa civil de 
R$ 48 mil, a ser corrigida, e proibição de 
contratar com o Poder Público por dez anos.

Os dois últimos réus foram condenados 
a perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos por 5 e 8 anos, multa civil 
de R$ 48 mil e 24 mil e proibição de con-
tratar com o Poder Público por 5 e 10 anos, 
respectivamente.

Os réus praticaram atos de improbida-
de administrativa pela indevida cessão de 
bens e recursos públicos a entidade priva-
da; celebração de convênio entre a prefei-
tura e uma firma individual com intuito de 
beneficiar uma empresa de ensino em de-
trimento do interesse público; e obtenção 
de vantagem pessoal pelo ex-prefeito, me-
diante o aluguel de prédio de sua proprie-
dade, utilizando-se de interposta pessoa.

A Prefeitura de Ipupiara adquiriu 165 
carteiras universitárias acolchoadas, su-
postamente para equipar escolas de en-
sino fundamental, com recursos do FUN-
DEF, mas apenas 77 foram alocadas na 

Escola Municipal de Ipupiara, enquanto 
88 foram cedidas a entidade privada de 
ensino à distância (UNOPAR), por convê-
nio entre Nailde Oliveira ME, intermediá-
ria, e a Prefeitura.

As carteiras universitárias acolchoadas, 
têm características incomuns às dos muni-
cípios baianos, além de terem sido adqui-
ridas no mesmo mês em que fora assinado 
contrato de prestação de serviços entre a 
UNOPAR e Nailde Oliveira e o convênio 
entre esta e o Município, indicam que as 
carteiras já teriam sido adquiridas para be-
neficiarem a entidade privada.

A CGU consignou: “Com relação às 
carteiras adquiridas com recursos do 
FUNDEF, essa equipe entende que não é 

racional adquirir carteiras universitárias 
acolchoadas para equipar salas de aulas 
de ensino fundamental”.

Para a magistrada, o convênio apresen-
ta claro desequilíbrio entre as obrigações da 
Prefeitura e da empresa de ensino, tendo sido 
constituída uma faculdade com recursos do 
município e cessão de servidor para limpeza 
do prédio evidenciando favorecimento a in-
teresse privado. O Município também cedeu 
um prédio que pertencia ao ex-prefeito para 
funcionamento da faculdade, pagando alu-
guel mensal de R$ 2 mil a terceiro.

Segundo a sentença, o ex-prefeito já 
demonstrava dolo beneficiando-se de alu-
guéis pela utilização do seu imóvel e para 
ocultar isso, valeu-se de Jhonny Cartagena, 
que tinha ciência da manobra para encobrir 
o favorecimento do ex-gestor, participando 
da simulação. Na visão da julgadora, foi de-
monstrado dano ao erário, pois o Município 
pagou dois anos de aluguel do imóvel do en-
tão gestor municipal, atingindo R$ 48 mil, 
quantia que deve ser devolvida aos cofres 
públicos.

Juíza federal de Bom Jesus da Lapa 
condena ex-prefeito de Ipupiara 
por desvios em verba da Educação

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

8/11/2005 - Dr. Iran Leite retorna 
à Seção Judiciária da Bahia - Juízes e 
servidores comemoraram ontem o retor-
no do Juiz Federal Iran Esmeraldo Leite à 
Seção Judiciária da Bahia. O magistrado 
já atuou na 12ª Vara desta Seccional de 
1998 a 2001 e retorna para assumir a 
titularidade da 9ª Vara, sucedendo a Juí-
za Federal Kátia Balbino, removida para a 
Seção Judiciária do Distrito Federal.

A designação do Dr. Iran Leite para 
assumir a titularidade da 9ª Vara ocor-
reu a partir da publicação do Ato PRE-
SI n. 1104-1399, de 27/09/05, da 
Presidência do TRF1.

14/11/2005-DIREF realiza descarte 
e doação de papéis -A DIREF concluiu, 
na última sexta-feira, o processo de des-
carte de documentos nesta Seccional, 
em ação conjunta com o TRF1e com 
outras Seções Judiciárias. 

A ação objetiva eliminar documentos 
e processos administrativos e precatórios 
pagos autuados no período de 89 a 94, 
que não tinham mais valor probatório, 
fiscal e histórico. Pretende-se assim faci-
litar a localização de documentos, reduzir 
o espaço físico ocupado por papéis sem 
valor e economizar recursos para manu-
tenção de acervo.

A Diretora do Foro justificou a neces-
sidade da eliminação dos documentos 
em razão do crescimento vertiginoso de 
papéis em uma instituição que se expan-
de. Esclareceu que a avaliação e sele-
ção de documentos para descarte segue 
normas rigorosas do TRF1, sobretudo o 
Plano de Classificação e Tabela de Tem-
poralidade (PCTT).

JFHHÁ DEZ ANOS

CNJ inicia 10ª Semana
Nacional da Conciliação

Pelo décimo ano consecutivo, o Conse-
lho Nacional de Justiça movimenta deze-
nas de tribunais de todo o país para a Se-
mana Nacional da Conciliação, evento que 
ajudou a consolidar uma nova cultura na 
solução consensual de conflitos. 

Os tribunais participantes atuarão em 
regime especial para realizar o máximo 
possível de audiências de conciliação pro-
cessuais e pré-processuais nas varas judi-
ciais e nos Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos. O CNJ fomenta a semana, 
mas cada corte atua de forma indepen-
dente na escolha do formato. Alguns tri-
bunais delimitaram áreas específicas de 
ação, como direito civil ou de família, en-
quanto outros elegeram casos possíveis de 
conciliação ou exigiram inscrições prévias. 
Também há casos em que as demandas 
serão atendidas na hora, sem necessidade 
de registro antecipado. 

A Semana Nacional da Conciliação foi 
criada pelo CNJ em 2006 como forma de 

mobilizar os tribunais e de 
chamar a atenção da socie-
dade para as vantagens da 
desjudicialização, considerado 
o crescimento exponencial de 
processos que hoje chegam 
a 70 milhões em tramitação. 
Desde o início do projeto, já 
foram contabilizadas mais de 
2,5 milhões de audiências e 
1,2 milhões de acordos que 
somaram R$ 7,5 bilhões (o 
valor em dinheiro não conside-
ra o ano de 2006). 

A semana envolve diversos 
ramos de Justiça e não fica limitada ao pe-
ríodo definido pelo CNJ – alguns tribunais 
estendem a duração ou realizam esforços 
concentrados em outras épocas do ano. As 
semanas também consolidaram a concilia-
ção como prática cotidiana - dados recen-
tes indicam que em 2015 havia mais de 
500 centros judiciários de solução de con-
flitos e de cidadania (Cejuscs) em tribunais 
de todo o país. A criação desses centros é 
um dos principais resultados da Resolução 
CNJ 125/2010, que instituiu a política na-
cional judiciária de solução de conflitos.

Embora a desjudicialização seja um 
tema constante na agenda do CNJ desde 
sua fundação, as formas alternativas de 
solução de conflitos ganharam atenção 
especial na atual gestão, uma vez que o 
tema foi escolhido entre as 12 prioridades 
do ministro Ricardo Lewandowski (Portaria 
16/2015). A conciliação também recebeu 
tratamento diferenciado no novo Código de 
Processo Civil, que torna a etapa obrigató-
ria por meio da ação dos Cejuscs.


