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Aniversariantes
Hoje:  Rossana Paulino Leite (NUCRE), 
Rosemary Santos (1ª Vara), Milena Vi-
nhas da Silva (Feira de Santana), Ediane 
Mendes (3ª Vara), João Guilherme Al-
meida (1ª Turma Recursal) e Silvia Pe-
reira (Guanambi). Amanhã: Lucas Matos 
Lima (Itabuna) e José Renato Braga (Fei-
ra de Santana). Domingo: Diego Nasci-
mento (16ª Vara), Joaquim Manoel Neto 
(17ª Vara) e José Matheus Sena (Feira 
de Santana). Segunda-feira: Alessandra 
Flores (4ª Vara), Clóvis Pereira (Turma 
Recursal), Valdinélia dos Santos (22ª 
Vara), Ivan Gomes (Feira de Santana), 
Sales Alves dos Santos (Barreiras), Alefe 
Morais (21ª Vara), Cristina Simões e Tel-
ga Cassiano (ambos do NUCJU).  
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Audiência Pública
Uma audiência pública destinada a 

colher propostas para encaminhamento à 
Comissão de Reforma da Lei de Execuções 
Penais instituída pelo Senado Federal será 
realizada na próxima terça-feira, 13/08, às 
19h,  na Sala da Congregação da Faculda-
de de Direito da UFBA.

Metrô de Salvador 
sob a mira do MPF 

O Ministério Público Federal na Bahia 
aguarda resposta de um ofício enviado ao 
CADE e à Siemens para dar prosseguimento 
a duas ações judiciais relacionadas a uma 
suposta formação de cartel para a licitação 
do metrô de Salvador em 1999. 

Uma ação penal e outra de improbida-
de administrativa miram as construtoras 
Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, bem 
como seus executivos, acusados de forma-
rem cartel para o processo licitatório. Ao 
lado das duas empreiteiras, a Siemens fa-
zia parte do consórcio que ficou responsá-
vel pela obra, que se arrasta há 13 anos. 

As ações, entretanto, foram suspensas 
no STJ, que anulou as provas colhidas du-
rante a Operação Castelo de Areia, da Po-
lícia Federal. Como as provas relacionadas 
ao metrô baiano foram colhidas nesta ope-
ração, as ações ficaram inviabilizadas. 

Desde então, o MPF-BA tenta destravar 
as ações. O argumento é de que as provas 
anuladas pelo STJ se referem às escutas 
realizadas pela PF, enquanto que as provas 
do cartel para o metrô de Salvador estão ba-
seadas em documentos apreendidos. Ainda 
assim, as ações seguem bloqueadas. 

Diante disso, o procurador Vladimir 
Aras acredita que o posicionamento da 
Siemens poderá destravar o processo. “A 
partir do momento em que a Siemens ou o 
Cade apontem para irregularidades, tere-
mos uma nova fonte de provas e as ações 
poderão continuar”, disse. 

O procurador lembra que o acordo de 
leniência só tem validade se a empresa 
revelar todo o histórico de irregularidades, 
sem omitir nenhuma informação.  

No dia 19, o governo da Bahia assina 
contrato com o braço consultivo do Metrô de 
Madri para auditoria no metrô de Salvador 
com objetivo de averiguar preços. O secre-
tário da Casa Civil, Rui Costa, garante que o 
plano de contratar a auditoria é anterior às 
denúncias de formação de cartel para obras 
no metrô de São Paulo e que o objetivo é ve-
rificar se as obras e os equipamentos foram 
contratados a preços de mercado. 

No ano passado, o TCU identificou super-
faturamento de R$ 166 milhões nas obras 
do metrô de Salvador. O valor, 113,7% aci-
ma do preço de mercado, foi constatado a 
partir de tomada de contas especial instau-
rada para apurar indícios de irregularidades 
no contrato firmado entre a Companhia de 
Transportes de Salvador e o consórcio Me-
trosal, do qual faziam parte Camargo Cor-
rêa, Andrade Gutierrez e Siemens. 

Uma nova licitação, em modelo de par-
ceria público-privada, está sendo preparada 
para que as obras possam ser retomadas. A 
expectativa do governo é realizar o leilão do 
projeto ainda este mês.

Ministra Eliana Calmon encoraja atuação 
mais efetiva do Judiciário nas questões 
de desenvolvimento e segurança pública 

A ministra Eliana Calmon presidiu  em 
São Paulo, a mesa de abertura do I Fórum 
Mundial sobre o Crime, a Segurança e as 
Metas da ONU para o Novo Milênio. Ela 
defendeu um papel mais efetivo do Poder 
Judiciário nas questões de segurança pú-
blica e de desenvolvimento econômico e 
social do país.

“O Judiciário é o grande órgão contro-
lador de todos os outros atores que parti-
cipam da política nacional de desenvol-
vimento, que passa necessariamente pela 
segurança pública e pela segurança nacio-
nal”, afirmou. 

Para a ministra, a Constituição Federal 
de 1988 assegurou ao Judiciário um perfil 
de fiscalizador das políticas públicas no 
país. “Deixamos de ser colaboradores dos 
outros poderes para atuar como partíci-
pes na realização dos projetos e progra-
mas que atendam às políticas traçadas 
por determinação constitucional”, expli-
cou a magistrada. 

Eliana Calmon se mostrou entusiasma-
da com a possibilidade de o Brasil sediar 
a Universidade Mundial de Segurança e 
Desenvolvimento Social da ONU. “Com a 
Universidade poderemos adotar políticas 
e critérios que estejam assegurados pelo 
viés acadêmico”, disse. 

Maior participação - A ministra afir-
mou ser “quase impossível” uma grande 
mobilização nacional em prol do desen-
volvimento e da segurança sem a cola-
boração do Judiciário. “O Judiciário tem 
uma missão muito nobre e significativa 
dentro dessa nova roupagem consti-
tucional. Por isso está assumindo essa 
posição de destaque. Estamos em plena 
estruturação de um novo paradigma de 
poder”, disse. 

A instituição do Conselho Nacional de 
Justiça, do qual a ministra foi correge-
dora e da Escola Nacional de Formação 
de Magistrados - ENFAM, da qual ela é 
a diretora-geral, na visão da magistrada, 
está possibilitando a modernização da 
Justiça: “É importante fazer com que a 
magistratura se sinta responsável não 
apenas por seus processos, mas também 
por parcela considerável do desenvolvi-
mento nacional. Que não seja mais um 
mero espectador. Que o magistrado pos-
sa ser ator das políticas públicas brasi-
leiras para, dessa forma, estar responsá-
vel pela sintonia de todas as suas ações 
específicas que possam ressoar junto 
aos outros poderes.” 

Por fim, a ministra Eliana Calmon res-
saltou que é função precípua do Judiciário 
atuar contra o crime organizado, tanto na 
repressão como na prevenção, a partir da 
função constitucional de controle sobre os 
demais órgãos do sistema de segurança 
pública. “Que os magistrados tenham o 
compromisso de garantir os direitos in-
dividuais, mas sem esquecer que esses 
direitos individuais devem estar em sin-
tonia com a segurança do Estado Demo-
crático de Direito”, afirmou.


