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Aniversariantes
Hoje: Gilberto Pimentel Gomes Júnior, 
juiz federal da Subseção de Irecê, Arthur 
Santos Nicory (NUCRE), Avani Gomes 
(NUCJU), Márcia Jessiara de Sá (Cam-
po Formoso), Joyleine Cairo (19ª Vara) e 
Amilton Lopes (Contrate).Amanhã: Da-
vid Paes Junior (Turma Recursal), Licia 
Bezerra (9ª Vara), Marilyn Batista (10ª 
Vara), Walneide Netto Junior (Barreiras), 
Taiana Silva (ASSERJUF) e Sérgio Lima 
(Contrate). Domingo: Manuela Vasconce-
los (4ª Vara), Juan Dourado (Vitoria da 
Conquista) e Carlos Henrique Behrens 
(NUTEC). Segunda-feira: Ana Tacia 
Morais (Guanambi), Gustavo Barbosa 
(NUCJU), José Robson Silva (Campo 
Formoso), George Menezes (Bom Jesus 
da Lapa), Eric Oliveira e Edmilson Lima 
(ambos de Feira de Santana). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribui-
ção: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo 
Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.
jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

O juiz federal da Subseção de Irecê Gil-
berto Pimentel Gomes Junior condenou o 
ex-prefeito do Município de São Gabriel 
Raimundo Pereira Rocha, além da empresa 
ACAP Construções Ltda. e Antônio Carlos 
Pereira em uma ação civil pública por Ato 
de Improbidade Administrativa proposta 
pelo Ministério Público Federal.

Os réus deverão ressarcir, solidariamen-
te, à CODEVASF o dano de R$ 14.728,05, 
valor a ser atualizado e acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês e correção mone-
tária a partir do evento danoso (construção 
da aguada na localidade de Novos Bandei-
rantes). Os réus tiveram suspensos os seus 
direitos políticos por cinco anos e estão 
proibidos de, pelo mesmo período, contra-
tar com o Poder Público.

Em convênio de R$ 348.655,00 entre 
o Município de São Gabriel e a CODEVASF 
para a construção de aguadas em quatro 
povoados, foi realizado procedimento licita-
tório de Tomada de Preços com simulação 
e apresentação de oito certidões negativas 
falsas, frustrando sua licitude.

Segundo a sentença, “a apresenta-
ção de certidões falsas, inclusive, algu-
mas emitidas após a fase de abertura das 
propostas, envolvendo todas as empresas 
participantes do certame, evidencia o di-
recionamento do seu resultado, implican-
do flagrante afronta à competitividade que 
deve necessariamente inspirar todo e qual-
quer procedimento licitatório. Não se trata 
de negar o fato de que as obras foram en-

Juiz federal da Subseção de Irecê 
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improbidade em uso de verbas contra a seca
tregues à comuna, mas de reconhecer que 
o processo licitatório não ocorreu em estrita 
consonância com as normas de regência da 
matéria, favorecendo a empresa que ao fi-
nal se sagrou vencedora no certame”

O magistrado acolheu a alegação do 
MPF de desvio de finalidade dos recursos, 
tendo em vista que a aguada que deve-
ria abastecer a localidade de Novos Ban-
deirantes foi construída dentro de uma 
propriedade privada, dando ensejo a um 
prejuízo no valor de R$ 14.728,05. “Não 
houve qualquer justificativa para que a re-
ferida aguada fosse construída em terras 
particulares, sendo que a própria prefeitu-
ra municipal de São Gabriel, por meio do 
seu então gestor, firmou declaração, sob 
as penas do art. 299 do Código Penal, que 
as aguadas, dentre elas a de Novos Ban-
deirantes, estavam localizadas em áreas 
de domínio público. Além disso, registro 
que os contratos de cessão gratuita de 
uso, firmados entre a CODEVASF e os pro-
prietários dos imóveis onde foi construída 
a aguada não ilidem a ilegalidade aponta-
da, uma vez que beneficiam determinadas 
pessoas, que passaram a contar com uma 
aguada em sua propriedade, inexistindo 
qualquer critério objetivo para tais esco-
lhas”. Declara a sentença.

O magistrado registra que o então pre-
feito Raimundo Pereira Rocha era agente 
público eleito pelo povo e exercendo man-
dato, subsumindo-se perfeitamente à hipó-
tese prevista no art. 20 da Lei 8.429/92. 

Continua o julgador: “Também, fica claro 
que ele era o responsável pela licitação e 
pela execução do contrato celebrado com 
a empresa, pois basta observar os docu-
mentos assinados pelo prefeito, para se 
verificar que este tinha conhecimento so-
bre as obras que deveriam ser feitas com 
os valores do convênio”.

A ACAP Construções Ltda., mesmo não 
sendo agente público, concorreu para a ato 
de improbidade, já que foi a empresa con-
tratada para a realização da obra  entregue 
de maneira irregular. Assim, juntamente 
com seu sócio Antonio Carlos Pereira e o 
ex-prefeito, são co-responsáveis pelos pre-
juízos ao erário.  

O juiz federal ressaltou que uma socie-
dade limitada não retira a responsabilidade 
do administrador por atos ímprobos porque, 
este tipo de limitação da responsabilida-
de serve para resguardar o patrimônio dos 
sócios em casos de negócios realizados de 
maneira legal e normal, e não em atos prati-
cados com abuso da personalidade jurídica. 

Destacou, o magistrado, que “este abu-
so se tornou explícito ao se verificar que 
o processo de licitação foi instruído com 
várias certidões falsas, o que demonstra a 
má-fé na atuação empresarial. Ademais, 
a pessoa jurídica não possui atos próprios 
em sentido estrito, pois sempre é gerida 
por uma pessoa física, de sorte que, em 
casos de abusos, a vontade, por certo, foi 
emanada por seu administrador”.

A Seção Judiciária da Bahia agora tam-
bém está no Facebook. Acompanhando os 
avanços tecnológicos das redes sociais, a 
Seção Judiciária da Bahia não poderia ficar 
de fora e, por isso, acaba de criar sua pági-
na oficial na rede social. 

Com o intuito de estreitar a relação com 
o público interno, advogados e jurisdicio-
nados, a página estará sempre divulgando 
notícias relacionadas à Justiça Federal na 
Bahia, também publicadas no informativo 
Justiça Federal Hoje, bem como datas de re-
cesso, suspensão de expedientes e feriados. 

Acesse a página “Justiça Federal - Se-
ção Judiciária da Bahia” no Facebook e 
deixe sua curtida. 
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Servidores se mobilizam 
para derrubada de veto 

ao reajuste do Judiciário
Os servidores do Judiciário prometem 

pressionar os parlamentares para que o 
veto da presidente Dilma Rousseff ao re-
ajuste da categoria seja derrubado pelo 
Congresso Nacional. A notícia do STF de 
que que a presidente da República vetou o 
reajuste dos salários dos servidores foi re-
cebido com indignação pela categoria.

O coordenador-geral do Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário do Dis-
trito Federal (Sindijus), José Rodrigues 
Costa, disse que mais de 300 deputados e 
50 senadores já assinaram um documento 
com o compromisso de derrubar o veto.

AGENDA
CULTURAL

Caixa Cultural
A CAIXA Cultural Salvador está insta-

lada na Rua Carlos Gomes, 57, na Antiga 
Casa de Oração dos Jesuítas, imóvel do 
séc. XVII tombado pelo IPHAN, sendo 
uma atração a mais para o visitante que 
pode apreciar as escavações do sítio ar-
queológico e os detalhes decorativos do 
belo solar setecentista.

A CAIXA Cultural desenvolve um 
amplo calendário de eventos que con-
templam exposições de diversos portes, 
performances musicais e teatrais, lança-
mentos de livros, oficinas e palestras.  

O espaço expõe atualmente a imper-
dível exposição fotográfica “Veias”, que 
estreou na Letônia e passou pela Rússia 
e China, com impactantes imagens fei-
tas pelos escandinavos Anders Petersen 
e Jacob Aue Sobol de terça a domingo, 
das 9 às 18 h.
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