
Edição n. 4.638- Salvador – Bahia. Sexta-feira, 11/11/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

No
ve

m
br

o 
Az

ul

Aniversariantes
Hoje: André Luiz Carvalho (Itabuna) e 
Wesner Souza Carvalho Filho (NUCJU). 
Amanhã: Lucileide Oliveira (Paulo Afon-
so), Sergio Pereira Assunção (Bom Jesus 
da Lapa), Daiane Lopes da Rocha (Ala-
goinhas), José Joaquim Medrado Neto e 
Raimundo José Riccio (ambos NUCJU). 
Domingo: José Eduardo Palmeira de 
Queiroz (NUCRE), Renata Bandeira Ma-
chado Chaves (20ª Vara), Viviane Cam-
pos Trevisan (4ª Vara), Liliane Cardoso 
Vieira (Guanambi) e Cristiano Cardozo 
(Fundação José Silveira). Segunda-feira: 
Fabrício Vampré Côrtes (NUCRE) e Sel-
ma Barros Coelho (5ª Vara).

Parabéns!
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Juízes federais votam pelo fim do foro 
privilegiado em consulta da Ajufe

O fim do foro privilegiado para autori-
dades federais é defendido pela esmaga-
dora maioria da magistratura federal: de 
595 magistrados que responderam a uma 
consulta da Ajufe, 93% são favoráveis a 
alterações no regime de foro privilegiado 
para crimes comuns existente atualmente, 
e 56,6% votaram a favor da extinção com-
pleta desse mecanismo – inclusive para os 
próprios juízes federais.

Consulta da Ajufe na internet mostrou 
também que 62,1% dos juízes são contra 
a criação de uma vara especializada para 
processar e julgar autoridades nos crimes 
comuns. Essa ideia tem sido ventilada como 
alternativa ao sistema que concentra os pro-
cessos sobre foro privilegiado nos Tribunais 
Superiores e Tribunais Federais e Estaduais.

 A pesquisa formulou quatro perguntas 
aos juízes federais envolvendo aspectos do 
regime foro privilegiado hoje existente. A 
primeira – se o magistrado era a favor da 
alteração do regime atual – obteve 93% de 
votos “sim”. A segunda, relativa à extinção 
completa do foro privilegiado, obteve 56,6 
de respostas positivas. A extinção total do 
foro privilegiado envolveria todas as auto-

ridades, inclusive os 
juízes federais, hoje 
processados e julga-
dos nos crimes co-
muns pelos TRFs.

Hoje, no Brasil, 
mais de 20 mil au-
toridades têm direito 
de serem investiga-
das e julgadas ape-
nas em tribunais superiores, incluindo os 
magistrados, parlamentares, prefeitos e, 
em alguns casos, vereadores e delegados.

 Na terceira pergunta, relativa à ideia 
da criação de uma vara especializada para 
processamento e julgamento de autorida-
des com foro privilegiado, também maioria 
expressiva dos votos - 62,1% - deu respos-
ta contrária à ideia. 

O presidente da Ajufe juiz federal Ro-
berto Veloso disse ser a favor de inexistir 
foro especial. Ele lembra que nos Estados 
Unidos, até mesmo o presidente da Repú-
blica tem suas condutas apuradas por um 
magistrado comum.  

O ministro aposentado do STF Carlos 
Velloso afirma que é urgente a extinção do 
foro privilegiado. “O foro cria uma anor-
malidade, é uma excrescência”. Para o 
procurador da República, Diogo Mattos, 
integrante da força-tarefa da Lava Jato, o 
foro não é apenas um modo de atrasar a 
velocidade dos processos, mas de causar 
impunidade e prescrição.

O ex-ministro do STJ Gilson Dipp disse 
que, em tese, sempre foi favorável à extin-
ção completa do foro privilegiado. Ele, no 
entanto, está preocupado com episódios 
como a Operação Métis. “Começo a de-
monstrar preocupação em razão de certas 
medidas tomadas e altamente questioná-
veis”, avaliou.                       Fonte: AJUFE

Mais dois ex-prefeitos são condenados 
por desvios de verbas da Saúde

A juíza federal da 1ª Vara da Subse-
ção Judiciária de Itabuna Maízia Carvalho 
Pamponet, em ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa, condenou 
Danilo Barbosa da Silva Santos e Salvador 
Alves de Brito, respectivamente ex-prefei-
to e ex-secretário de Saúde do Município 
de Potiraguá, pela aplicação ilegal de ver-
bas do Piso de Atenção Básica. Ambos ti-
veram suspensos os direitos políticos por 
quatro anos e pagarão multa de três vezes 
a remuneração dos seus cargos respecti-
vos, devidamente corrigida. 

Segundo a magistrada, para que reste 
configurada a prática de atos de improbida-
de administrativa, é preciso comprovação 
de que o agente público tenha tido enrique-
cimento ilícito, causado dano ao erário ou 
atentado aos princípios da Administração 
Pública. Ao menos uma das condutas des-
critas deve ser comprovada. 

A julgadora entendeu que apenas em 
parte assiste razão ao MPF. Não foi com-

provado, ao seu ver, dano ao 
erário, mas sim a infringência 
dos princípios da Administra-
ção Pública em razão das des-
pesas fora das especificidades 
do programa PAB.

Houve ordenação de paga-
mentos a partir da conta do 
PAB em benefício dos requeri-
dos, a título de pagamento de 
salários e aluguel de imóvel. 
Embora os recursos tenham 
deixado de ser aplicados nas 
específicas finalidades do PAB, 

foram utilizados em favor do município, de 
modo que a restituição das quantias seria 
realizada com recursos do próprio municí-
pio, não havendo como se falar em dano ao 
erário em relação a tais pontos.

“Por outro lado, sabe-se que a polí-
tica nacional de atenção à saúde exige 
do gestor público a obediência às metas 
próprias dos blocos de financiamento do 
SUS, condicionando as verbas repassadas 
aos municípios à utilização exclusiva em 
ações e serviços voltados às finalidades 
estabelecidas na lei de regência. Dito isto, 
é evidente que o desvio de finalidade das 
verbas do SUS acaba por comprometer 
os objetivos do programa, prejudicando o 
acesso da população às ações e serviços 
de saúde”, diz a sentença.

VITÓRIA DA CONQUISTA - Já o juiz fe-
deral da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Vitória da Conquista Fábio Stief Marmund, 
em ação civil pública por ato de improbida-
de administrativa, condenou Rubens Olivei-

ra Dias, ex-prefeito do Município de Anajé 
ao ressarcimento integral do dano no valor 
de R$ 20 mil, a ser atualizado; pagamento 
de multa civil no mesmo valor do dano; per-
da da função pública, suspensão dos direi-
tos políticos, por cinco anos e proibição do 
requerido de contratar com o Poder Público 
pelo mesmo período.

O magistrado considerou que o réu prati-
cou atos de improbidade administrativa com 
verbas do SUS, destinadas à implantação 
de Centro de Atenção Psicossocial deixando 
de comprovar a implantação do CAPS I, não 
obstante tenha ocorrido o repasse integral 
de recursos federais para tal fim. 

Auditorias realizadas pelo SUS e pela 
SESAB descrevem que em vistorias realiza-
das, foi constatado que o Centro de Aten-
ção Psicossocial não foi implantado, fato 
corroborado por testemunhas ouvidas.

Um enfermeiro contratado por coorde-
nador de CAPS foi utilizado como coor-
denador da vigilância epidemiológica em 
razão da não implantação do Centro e o 
secretário de saúde, entre 2009 e 2012, 
quando requisitado pelo Ministério da Saú-
de a comprovar a aplicação dos recursos 
destinados à implantação do CAPS I no 
município, não encontrou nenhuma docu-
mentação comprobatória da aplicação dos 
recursos recebidos do SUS.

“A dor tem pressa”, 
diz presidente do CNJ
A presidente do CNJ e do STF minis-

tra Cármen Lúcia, durante a abertura da 
primeira oficina dos Núcleos de Avaliação 
de Tecnologia em Saúde e dos Núcleos de 
Apoio Técnico do Poder Judiciário, em São 
Paulo, afirmou que as sentenças judiciais 
que dão acesso a remédios são parte da 
democracia, e que a dor tem pressa. As ofi-
cinas são resultado do termo de cooperação 
técnica firmado entre o CNJ e o Ministério 
da Saúde para subsidiar os magistrados em 
ações judiciais na área da saúde.

A capacitação de juízes ficará a cargo do 
Hospital Sírio-Libanês. A parceria da entida-
de hospitalar com o CNJ dará origem a uma 
plataforma com informações técnicas, com 
base em evidências científicas, para subsi-
diar os magistrados de todo o país. Na prá-
tica, ao se deparar com uma demanda por 
medicamentos ou tratamentos de saúde, o 
magistrado poderá contar com a consultoria 
de especialistas da área para auxiliá-lo em 
relação às informações técnicas.

Segundo a ministra Cármen Lúcia, a 
parceria vai minimizar os problemas de 
compatibilidade entre o atendimento co-
letivo e as demandas urgentes individuais. 
“O que nós estamos trabalhando é, com 
a criação desses núcleos, oferecer con-
dições para imediatamente decidir com 
a informação precisa de médicos”, disse 
a ministra.

Na opinião da ministra, há uma demo-
cratização da sociedade brasileira. “O cida-
dão que morria antes da Constituição, não 
sabia que ele tinha direito à saúde, que po-
dia reivindicar. Hoje ele vai à luta, porque 
a democracia voltou ao Brasil”. Segundo a 
ministra, o seu papel como juíza é garantir 
o direito à saúde. “Eu sou juíza, não sou 
ministra da Fazenda. Não desconheço a 
responsabilidade dele. Eu não sou ministra 
da Saúde. Eu sou juíza, eu tenho a Cons-
tituição, que diz que é garantido o direito 
à saúde. Eu estudo que a medicina pode 
oferecer uma alternativa para essa pessoa 
viver com dignidade. Convenhamos, a dor 
tem pressa. Eu lido com o humano, eu não 
lido com o cofre”, afirmou. 


