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Aniversariantes
Hoje: Jorge Antônio Santos Reis (NU-
CJU), Maria das Graças Duarte Mon-
teiro (3ª Vara) e Miguel Fábio Lobo e 
Silva (Vitória da Conquista). Amanhã: 
Cinara de Vasconcelos Machado Good 
Lima (10ª Vara), Josemi Alves de Oli-
veira (NUCJU), Anderson Reis Mello 
(Feira de Santana) e Dalva (Pro-Social-
-Fundação José Silveira).

Parabéns!!!

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista Dialética de Direito Processu-
al n.147 (Jun/2015) Sumário: • O erro 
de fato como hipótese 
de cabimento da ação 
rescisória – Hugo 
de Brito Machado; 
•  Imposição liminar 
de responsabilização 
pessoal ao chefe do 
Poder Executivo em 
ações civis na área 
de saúde: violação 
à “ordem pública”, 
efeito multiplicador e 
devido processo legal – Leonardo Oliveira 
Soares; • O novo CPC e os poderes/de-
veres instrutórios do juiz – Luciano Picoli 
Gagno; • Preocupantes reflexões com a 
implementação da nova técnica procedi-
mental de julgamentos não unânimes no 
CPC renovado – Marcio Monteiro Gaia; 
• Normas fundamentais do novo CPC: 
princípios da fundamentação e da publi-
cidade e regra da ordem cronológica de 
julgamento – Oscar Valente Cardoso; • O 
novo CPC e o princípio da primazia do 
julgamento do mérito recursal – Pedro 
Miranda de Oliveira; • A ilegitimidade 
passiva e o novo CPC, inclusive na pers-
pectiva do mandado de segurança e dos 
juizados especiais cíveis – Pedro Roberto 
Decomain; • Os exemplares estão dispo-
níveis para consulta dos interessados.

Revista Dialética de Direito Tribu-
tário n.237 (Jun/2015) Sumário: • O 
usufruto e a questão 
tributária que suscita 
– Hugo de Brito Ma-
chado; • Imunidades 
das instituições de 
educação e assis-
tência social no STF 
– Ives Gandra da Sil-
va Martins e Fátima 
Rodrigues de Souza; 
• Não incidência do 
ICMS sobre os en-
cargos de transmissão e distribuição de 
energia elétrica – Tust e Tusd – Leonardo 
Alcantarino Menescal; •  Considerações 
acerca da natureza jurídica e das regras 
de dedutibilidade dos planos de stock op-
tion no caso de pagamento a dirigentes 
estatutários – Luciano Martins Ogawa e 
Caio César Meirelles Casiraghi; • Novo 
CPC: o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica tornando efetivo 
o direito dos grupos econômicos exerce-
rem o contraditório Maria Rita Ferragut; 
• A inconstitucionalidade da inclusão 
do adicional de frete para renovação da 
marinha mercante na base de cálculo do 
ICMS – Importação - Pedro Guilherme 
Modenese Casquet e Cesar Augusto Sei-
jas de Andrade; • O ICMS, o contrato 
de partilha e a unitização de produção 
de petróleo e gás natural – Ricardo Lodi 
Ribeiro; • A controvertida aplicação do 
artigo 112 do CTN em julgamentos ad-
ministrativos: o estudo do caso “Petro-
brás” – Roberto Codorniz Leite Pereira.

Subseção de Feira de Santana condena 
ex-gestores de Conceição de Feira em 

R$ 281 mil por fraude na merenda escolar
A juíza federal da 1ª Vara da Subse-

ção Judiciária de Feira de Santana Karin 
Almeida Weh de Medeiros, em ação civil 
pública movida pelo MPF, condenou Di-
nália Brandão Campelo e Maria Amélia 
Bastos Alves, ex-secretárias de Educa-
ção do Município de Conceição de Feira; 
Karine Brandão Campelo da Silva, pre-
sidente da Comissão de Licitação, Es-
pólio de Teomário Correia da Silva, que 
também foi presidente da Comissão de 
Licitação; e o empresário Hélio da Silva 
Pedreira a ressarcirem ao Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE o 
valor de R$ 281.311,14.

A primeira e o último réus foram conde-
nados também a multa no valor de três ve-
zes o valor das suas remunerações na época 
dos fatos, suspensão dos direitos políticos 
por três anos e proibição de contratar com o 
Poder Público por igual período.

Os réus, nos exercícios de 2005 a 
2008, responsabilizaram-se pelo Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE no Município de Conceição de Feira 
mas, por dispensa indevida de licitações, 
cometeram irregularidades que causaram 

prejuízos ao erário. Também foram promo-
vidas transferências ilícitas dos recursos 
do Programa para outras contas da prefei-
tura, realizados pagamentos de emprésti-
mos consignados de servidores com ver-
bas do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE e desviados recursos em 
favor de terceiros que não deram causa 
de recebimento. Tudo ficou apurado em 
inquérito da Polícia Federal e relatório da 
Controladoria Geral da União

O Ministério Público Federal pleiteou, e 
foi deferido pelo Juízo, a exclusão no polo 
passivo do feito do ex-prefeito do Municí-
pio,  Francisco Guedes Bastos, em razão de 
haver outra ação contra ele, com o mesmo 
objeto, já sentenciada.

O direcionamento das compras de ali-
mentos da merenda escolar do município 
ficou evidente em 2006 quando quase a 
sua totalidade foi adquirida junto aos su-
permercados EFCE Pereira e JAPOBE, sem 
qualquer licitação. 

Os ex-gestores municipais, além de 
não darem plena execução aos contratos 
firmados, ampliaram a vigência dos seus 
ajustes até data muito além do período 
de término, havendo diversos documen-
tos juntados aos autos com indício de 
montagem para conferir aparência de le-
galidade ao dispêndio. 

Uma das empresas contratada pelo 
município de Conceição de Feira se loca-
liza em Irecê, distante cerca de 400km do 
município, que fica mais próximo das duas 
maiores cidades do Estado: Feira de San-
tana (30km) e  Salvador (120km), o que 
é mais um indício de transação simulada.

Ficou demonstrado o favorecimento ao 
supermercado cujo proprietário é Hélio da 
Silva Pedreira, beneficiado sistematica-
mente com dezenas de contratações dire-
tas sem qualquer justificativa de dispensa 
de licitação ou comprovação de cotação de 
preços. As notas não continham qualquer 
traço de proporcionalidade nos preços pra-
ticados com os valores de mercado, com 
valores subfaturados além do real, eviden-
ciando que as despesas não passaram de 
meros simulacros evidenciando o conluio 
entre os administradores municipais e o 
empresário.

A condenação do ex-prefeito nos autos 
de outra ação civil pública de mesmo ob-
jeto corrobora a prática dos atos ímpro-
bos que contaram com a participação dos 
réus, comprovando que as ex-secretárias 
de Educação e os ex-presidentes das Co-
missões de Licitação atuaram diretamente 
nas contratações ilegais.

PEC que antecipa cumprimento de 
pena deve ser votada no 2º semestre

O Plenário do Senado deverá votar 
no segundo semestre, em primeiro tur-
no, a Proposta de Emenda à Constituição 
15/2011, que pretende antecipar o cum-
primento de penas para antes do trânsito 
em julgado das condenações.

Apelidada de PEC dos Recursos, a pro-
posta garante a expedição do mandado de 
prisão em caso de sentença proferida por 
órgão colegiado ou pelo tribunal do júri, 
mesmo quando ainda há possibilidade de 
recorrer. Atualmente a sentença só pode 
ser executada após o esgotamento de todas 
as possibilidades de recurso.

Representantes da OAB se manifesta-
ram contra a proposta por temer injustiças 
em caso de execução imediata de pena. 
Além disso, o projeto seria inconstitucional 
por ir contra a presunção de inocência.

Originalmente, a proposta extinguia o 
recurso extraordinário, cabível no STF, e o 
recurso especial, no STJ. Os dois seriam 
substituídos por ações rescisórias, capazes 
de anular as sentenças após o início do seu 
cumprimento.

O texto lembra que o Brasil é o único 
país a ter "quatro instâncias" de julgamento 
no sistema processual penal.  E cita uma 
proposta de mudança sugerida pelo minis-
tro do STF Cezar Peluso.

Na CCJ, o relator, senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, propôs alteração na matéria. 
Apesar de concordar com o mérito, o se-
nador disse que seria impossível avaliar 
as consequências de uma mudança tão 
abrupta, que poderia causar reflexos no or-
denamento jurídico como um todo.

Como solução para evitar a sensação 
de impunidade, o senador propôs, em vez 
de acabar com os dois recursos, anteci-
par a execução da sentença em processos 
penais. Os órgãos colegiados e tribunais 
do júri poderão, ao proferir decisões con-
denatórias, expedir o mandado de prisão, 
independentemente do cabimento de 
recurso. O substitutivo mantém o direi-
to aos recursos, mas diz que os mesmos 
não impedem o trânsito em julgado da 
sentença.

A emenda precisa ser votada em dois 
turnos em cada Casa do Congresso.

Poder Judiciário não é 
competente para alterar 
auxílio-alimentação de 
servidor público federal

Não cabe ao Judiciário alterar os parâ-
metros da Administração para o valor do 
auxílio-alimentação, pois estaria atuando 
como legislador positivo, em violação ao 
princípio da separação dos poderes. Com 
essa fundamentação, o TRF1 reformou sen-
tença que determinou a majoração do auxí-
lio-alimentação de uma servidora do Incra 
em parâmetros equivalentes aos do TCU.

O relator, desembargador federal Ja-
mil Oliveira destacou que a Lei 8.460/92, 
que dispõe sobre os critérios de concessão 
do auxílio-alimentação, determinou que a 
competência para fixar e majorar parcelas 
é adstrita ao Poder Executivo, “sendo im-
próprio ao Judiciário modificar parâmetros 
fixados pela Administração”.

O Decreto 3.887/2001 estabelece que, 
em se tratando se servidor do Executivo, a 
competência para fixar o valor do auxílio-ali-
mentação é do Ministério do Planejamento.


