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Hoje: Cíntia Araújo Lima (Feira de San-
tana), Kelma Brasileiro (13ª Vara) e Ana 
Fraciele Silva (Vitória da Conquista).
Amanhã: Lara Lourdes Azevedo (NU-
CJU), Luciane Borges de Azevedo (Ala-
goinhas), Anderson Alves Mota (Feira 
de Santana), Josenil Francisco Batista 
(9ª Vara) e Cinthia Cecília de Santana 
Cunha (Áquila).
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Nova audiência pública sobre barracas 
da orla de Salvador lota sede da Seccional

O saguão do Fórum Teixeira de 
Freitas ficou pequeno para abrigar a 
multidão de pessoas interessadas em 
acompanhar a audiência pública de 
conciliação, instrução e julgamento 
realizada na última quinta-feira, 9/5, 
pelo juiz federal Carlos d’Ávila Teixei-
ra, nos autos da Ação Civil Pública n. 
2006.33.00.016425-0, sobre as bar-
racas da orla marítima de Salvador.

A ação é movida pelo Ministério 
Público Federal contra o Município 
de Salvador, o IBAMA, a Superin-
tendência do Meio Ambiente, tendo 
como assistentes o Grupo Ambientalista 
da Bahia, a OAB, o IPHAN, a União Fe-
deral, a Associação dos Comerciantes em 
Barracas de Praia da Orla de Salvador e o 
Sindicato dos Barraqueiros da Orla Maríti-
ma do Estado da Bahia.

O juiz federal Carlos d’Ávila iniciou a 
audiência com a execução do Hino Nacio-
nal e, em seguida, fez uma retrospectiva 
da história do processo, lembrando que se 
trata de uma ação antiga e que ficou muito 
tempo parada por exceções de suspeição 
que foram derrubadas pelo TRF da 1ª Re-
gião. Rememorou especialmente o momen-
to, nas suas palavras, “dramático” em que 
foi necessário demolir as barracas, algumas 
com estrutura de alvenaria, com fossas as-
sépticas e ilegalmente instaladas sobre a 
areia da praia, outras ainda cercadas com 
arame farpado, literalmente privatizando a 
área pública.

O juiz criticou o fato de que muitas barra-
cas serviam alimentos preparados no local, 
atiravam matéria orgânica diretamente na 
areia, atraíam animais oportunistas como 
ratos, pombos e cães vadios, e as fossas as-
sépticas levavam uma enorme quantidade 
de coliformes fecais para a água. Lamentou 
que hoje, após a derrubada das barracas, a 
orla se encontre abandonada, suja e, ousou 
dizer, atualmente, uma das mais feias e de-
gradadas do Brasil, com uma ocupação de-
sordenada até mesmo com certa leniência 

da Prefeitura, sendo que alguns barraquei-
ros estão reconstruindo equipamentos de 
modo ainda mais precário.

Afirmou que é necessário haver um cho-
que de ordem para manter a privilegiada 
orla que possuímos, ainda mais nas véspe-
ras da Copa das Confederações e Mundial 
de Futebol, sendo do interesse de todos 
dotar nossa cidade de uma orla compatí-
vel com a sua importância no País. Para 
o magistrado, não se busca que a orla de 
Salvador retorne ao estado primitivo, mas 
que os empreendimentos respeitem a lei 
que proíbe a poluição do mar e da areia e o 
uso privado de bens públicos.

Pela Procuradora da República falou a 
procuradora Bartira de Araújo Góes; pelo 
Município de Salvador, o secretário munici-
pal de Transporte e Urbanismo, José Carlos 
Aleluia, e os procuradores Fabiana Duarte 
Almeida, Mário Pinto Rodrigues da Costa 
Filho e Silvia Cecília da Silva Azevedo; pelo 
IBAMA, o procurador federal Wenderson 
Gagliano de Alvarenga; pela Superintendên-

cia do Meio Ambiente, hoje, com atri-
buições transferidas para a Secretaria 
Municipal de Transporte e Urbanismo, 
o secretário municipal de Transporte e 
Urbanismo; pelo Grupo Ambientalista 
da Bahia, o advogado Rubens Sam-
paio; pelo IPHAN, o procurador fede-
ral, Maurício Luiz Brito da Mota; pela 
União Federal, o procurador Henrique 
Galvão e o advogado da União Paulo 
Soriano; pela Associação dos Comer-
ciantes em Barracas de Praia da Orla 
de Salvador, o advogado João Maia Fi-
lho, e pelo Sindicato dos Barraqueiros 

da Orla Marítima do Estado da Bahia, seu 
presidente Oscar Teixeira Barbosa, além do 
perito Luiz de Souza. 

O secretário municipal de Transporte e 
Urbanismo, José Carlos Aleluia, exibiu fo-
tos ilustrativas e um vídeo com os projetos 
da prefeitura para toda a orla de Salvador 
que dividiu em 13 trechos além das ilhas. 
Todo o material ilustrativo foi desenvolvido 
pela Prefeitura e Fundação Mário Leal Fer-
reira e, no total, está prevista a instalação, 
em diversas áreas da orla, de 34 sanitá-
rios, 22 salva-vidas, 17 postos de informa-
ção, 74 barracas de 9m², 31 barracas de 
25m², 20 barracas de 50m², 12 barracas 
de 100m² e 8 barracas de 200m².

Ao final, após a manifestação de diver-
sos populares, a audiência foi encerrada e 
concedeu-se 60 dias para que os entes que 
compõem o polo ativo da ação analisem a 
proposta de requalificação da orla elabora-
da pela Prefeitura de Salvador e apresen-
tem ao Juízo um termo de acordo capaz de 
finalizar a demanda.

Juiz da 2ª Vara ouve 
delegado da PF em 

audiência pública hoje
O juiz federal substituto da 2ª Vara, 

João Carlos Pirôpo de Abreu, ouve hoje, 
em audiência pública no Auditório Ministro 
Dias Trindade, às 14h40, o delegado da 
Polícia Federal Leonardo Almeida Rodri-
gues, testemunha na Ação Penal 45653-
05.2010.4.01.3300.

A Ação Penal é derivada de denúncia do 
Ministério Público Federal em 2010. Após 
recebida, a 2ª Vara determinou a prisão de 
mais de uma dezena de pessoas envolvidas 
na chamada Operação Aposta, que revelou 
uma organização criminosa voltada para a 
exploração ilícita de jogos de azar por meio 
de máquinas caça-níqueis, com ramifica-
ções na Bahia e até fora do Brasil.

A ação resultou no fechamento de deze-
nas de casas de bingos e na apreensão de 
mais de mil máquinas caça-níqueis, vídeo-
bingos e vídeo-pôquer. 

Os réus respondem atualmente em li-
berdade por crimes que variam de contra-
bando; formação de quadrilha; lavagem 
de capitais; manutenção de depósitos não 
declarados no exterior; obtenção de ganhos 
ilícitos em detrimento de número indeter-
minado de pessoas mediante processos 
fraudulentos por meio de máquinas caça-
níqueis; porte, detenção e fornecimento de 
arma de fogo sem autorização legal e guar-
da de cédulas falsas.

Segundo o MPF, a Operação Aposta te-
ria desnudado a dinâmica do jogo ilegal na 
Bahia, composto por uma mega estrutura 
de exploração de milhares de caça-níqueis 
– mais de sete mil máquinas - e um forte 
esquema de empresas de fachada utiliza-
das para a lavagem de capitais ilícitos. 

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Feira de Santana, Durval Car-
neiro Neto, recusou, em 9/5, parte do pedi-
do de reconsideração feito pela VIABAHIA 
Concessionária de Rodovias S.A., inconfor-
mada com a decisão liminar na ação civil 
pública 8533-42.2012.4.01.3304 que 
determinou a instalação de equipamentos/
serviços na BR 324, em 60 dias, sob pena 
de multa diária de R$50 mil. 

Para o magistrado, a decisão liminar 
original foi fundamentada ao retratar, de 
maneira inquestionável, ter havido descum-
primento contratual por parte da VIABAHIA 
no que tange aos prazos de instalação e 
implantação de equipamentos e serviços 
na BR 324, rodovia que já se encontra sob 
cobrança de pedágio dos usuários há mais 
de três anos, consoante contrato de con-
cessão assinado em 03/09/2009.

Nos termos do contrato, alguns dos re-
feridos equipamentos e serviços já deve-
riam estar em pleno funcionamento desde 
fevereiro/2010, enquanto outros tiveram 

Juiz federal da Subseção de Feira de Santana 
nega mais prazo à VIABAHIA
para cumprimento de liminar 

seus prazos de instalação e implantação 
fixados em outubro/2010 e outubro/2011.

Segundo diz o juiz federal: “Estamos 
em maio de 2013, portanto, cerca de três 
anos além do prazo, e a VIABAHIA ainda 
informa pendências na ligação de energia 
elétrica para o funcionamento de equi-
pamentos, na obtenção de licenciamento 
ambiental e na desapropriação de terre-
no. Tais escusas, agora apresentadas pela 
concessionária, não podem de modo algum 
servir como justificativa para o flagrante 
atraso ocorrido, porquanto envolvem fatos 
que, embora nesse momento possam estar 
realmente dificultando o cumprimento do 
derradeiro prazo de 60 dias fixado por este 
Juízo, eram absolutamente previsíveis no 
decorrer da execução do contrato.”

E continua, mais adiante, na decisão: 
“Não se pode conceber como aceitável 
que a efetiva instalação e implantação dos 
equipamentos e serviços – não bastasse o 
atraso já consumado – ainda esteja a de-
pender de medidas acessórias tais como a 

ligação de energia elétrica, a obtenção de 
licenciamento ambiental e a realização de 
procedimento expropriatório, medidas es-
sas que já eram previstas e deveriam ter 
sido adotadas com a necessária antecedên-
cia, dentro do cronograma do contrato.

Assim, o magistrado manteve o prazo 
de 60 dias assinalado na decisão liminar 
para que sejam instalados e implantados, 
com efetivo funcionamento, os equipamen-
tos de detecção e sensoriamento de pista, 
painéis de mensagens variáveis fixos, sen-
soriamento meteorológico, circuito fechado 
de TV e sistema de controle de velocidade. 

Foi reconsiderada apenas a decisão 
quanto à instalação dos detectores de al-
tura, sistema de pesagem e caixas de cha-
mada de emergência, eis que ainda depen-
dem de especificações técnicas da ANTT, 
suspendendo, por ora, o prazo concedido à 
VIABAHIA mas determinando à ANTT que 
elabore as especificações, bem como deli-
bere sobre as autorizações administrativas 
referentes a tais equipamentos em 90 dias


