
Edição n. 4.325. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 03/07/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Fabio José Bastos Chaves (3ª 
Vara), Flavio Henrique de Oliveira Abreu 
(8ª Vara), Patrícia Moraes de Menezes 
(18ª Vara), Raimundo Vieira Barros (NU-
CRE), Luciano de Assis Soares (CEF), 
Ana Cristina dos S. Ferreira (Contrate) 
e Alexsandro Moura (TECTENGE). Ama-
nhã:  Elizabete Góes Silva Pereira Muniz 
(7ª Vara), Kadja Cristina Moreira Teles 
(CEF) e Inoilson dos Santos Tavares (VI-
PAC). Domingo: Argilandes Carvalho 
Guedes (15ª Vara), Arimar dos Santos 
Oliveira (17ª Vara), Elise Dias Machado 
Lima (19ª Vara), Daniel Pereira da Silva 
(5ª Vara), Gabriel dos Santos Moreira (2ª 
Vara), Pablo Michel da Silva Pereira (12ª 
Vara), Ingrid Oliveira Figueiredo (Turma 
Recursal), Micheline Bacelar Pereira (4ª 
Vara) e Larissa Mendes Correia (Jequié).
Segunda-feira: Ana Claudia Oitaven 
Pamponet (3ª Vara), Ana Luiza Sampaio 
Simões de Carvalho (NUCJU), Antonie-
ta Araújo Ferreira de Souza (SECAD), 
Lara Gonçalves Ribeiro (Campo Formo-
so), Ana Paula dos Reis Meira (Jequié), 
Jéssica Alves de Carvalho (16ª Vara) e 
Élson Gualberto de Oliveira (VIPAC).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distri-
buição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impres-
são: 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.

Para juízes, cota para 
negro não terá efeito
A reserva de vagas destinadas aos ne-

gros nos concursos para a magistratura, 
aprovada e anunciada pelo CNJ como um 
avanço histórico, pode ter efeitos limitados 
ou enfrentar obstáculos legais.

Para magistrados ouvidos pela Folha de 
São Paulo, como só aprovados em concur-
so podem assumir as vagas, a cota de 20% 
para negros pode não ter efeito prático.

Segundo o juiz Marco Augusto Ghisi 
Machado, "sempre sobram vagas nos con-
cursos para a magistratura, e a reserva de 
algumas delas não vai ter efeito prático, 
é meramente cosmética. O negro não é 
inferior intelectualmente", diz Machado, 
casado com uma médica baiana, que tem 
ascendência parda na família.

Segundo o juiz, "as cotas deveriam fa-
vorecer as pessoas que não têm condições 
para ascender na escala social". Machado 
concorda com o ministro Gilmar Mendes, 
para quem as cotas deveriam priorizar os 
aspectos socioeconômicos, e não apenas a 
questão étnica. 

"Para cargos burocráticos, pode-se usar 
cotas. Eu não aceito para juiz, tem que 
colocar os mais capazes", diz a ministra 
aposentada e ex-corregedora nacional de 
Justiça, Eliana Calmon. "Existe muito pro-
selitismo no sentido de igualar. Eu acho 
um horror", afirma.

Presidente da comissão do último con-
curso de ingresso do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, o desembargador Geraldo 
Franco diz que "os candidatos serão sub-
metidos a provas e somente os aprovados 
serão nomeados, independentemente da 
origem". No último concurso do TJ-SP, o 
maior do país, foram abertas 215 vagas e 
apenas 112 candidatos passaram para a 
segunda fase. "O conhecimento continuará 
sendo o fator de importância no preenchi-
mento dos cargos", diz Pinheiro Franco.

O presidente da Associação Paulista de 
Magistrados, Jayme Martins de Oliveira 
Neto, acha que o CNJ deveria ter ouvido 
a sociedade. "Entendo que a decisão não 
poderia ter sido tomada por resolução, 
mas por lei. Acho que os candidatos po-
dem questionar essa regra, abrindo mar-
gem para ser derrubada", diz.

Ele ressalta que a Apamagis, entidade 
com forte presença de juízes do primeiro 
grau, ainda não tem uma posição oficial 
sobre o tema.

Na sessão que aprovou a cota para ne-
gros, o presidente do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, afirmou que o órgão estava 
"contribuindo para a pacificação e a in-
tegração" do país, e que, de certa forma, 
o Conselho reparava um erro histórico em 
relação aos afrodescendentes.

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeita de Cândido Sales 
por uso ilegal de verbas do FUNDEB

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
de Vitória da Conquista João Batista de 
Castro Junior, em uma ação civil pública 
movida pelo MPF, condenou a ex-prefeita 
do Município de Cândido Sales, Sidélia Le-
mos dos Santos e a ex-secretária de Edu-
cação do Município, Ildea Cordeiro da Silva 
à suspensão dos direitos políticos por três 
anos e multa civil de R$ 20 mil para cada.

Segundo o autor, as rés foram respon-
sáveis pela aplicação ilegal das verbas do 
FUNDEB, acarretando prejuízo ao erário, 
além de violar os princípios legais e cons-
titucionais da Administração Pública, tendo 
o Tribunal de Contas apurado que o Muni-
cípio, em 2011, aplicou apenas 23% dos 
R$ 15.479.122,69, em afronta à exigência 
legal de aplicação de 25% na manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

Mesmo com a recomendação do MPF, 
as rés continuaram a desatender o coman-
do legal para o exercício seguinte, fazendo 
inclusão na folha de pagamentos do FUN-
DEB de pessoas que não atuavam no ma-
gistério nem exerciam atividades técnico-
-administrativas ligadas à área educacional

Para o julgador, tudo que se produziu em 
matéria probante dá suficiência à imputação 
formulada pelo MPF concluindo que as rés 
malversaram recursos do FUNDEB, violan-
do seu caráter vinculativo, mesmo após o 
MPF ter feito recomendação que poderia ter 
evitado o agravamento do problema.

O juiz lembra que os recursos do FUN-
DEB são vinculados e às rés competiria 
dar-lhes a destinação legal, sem qualquer 
margem de manobra discricionária. Mas 

não o fizeram nem quanto ao percentual 
mínimo exigido nem com relação à des-
tinação. Quanto à destinação, o Tribunal 
de Contas averbou: "Despesas no valor de 
R$ 514.175,10, pagas com recursos do 
FUNDEB, foram glosadas por não estarem 
condizentes com as finalidades previstas 
na legislação pertinente" 

Além de gastos em pagamento com 
INSS, tarifas bancárias, subvenções e 
posto de gasolina, houve pagamento de 
servidores estranhos aos quadros do ma-
gistério municipal em desrespeito à Lei 
11.494/2007.

O magistrado considera que “há im-
probidade irrefragável na conduta das 
rés, mas o enquadramento a ser dado não 
pode ser o querido pelo MPF, fundado 
na cumulação dos arts. 10 e 11 da Lei 
8.429/1992. Na verdade, as hipóteses do 
art. 10 se ligam à existência de dano que 
não pode ser in re ipsa, ou presumido, a 
não ser nas hipóteses - a meu ver, discutí-
veis - de dispensa de licitação. Fora disso, 
há necessidade de que o dano seja com-
provado: ‘A configuração dos atos de im-
probidade administrativo previstos no art. 
10 da Lei de Improbidade Administrativa 
[atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário), à luz da atua! 
jurisprudência do STJ, exige a presença do 
efetivo dano ao erário (critério objetivo)’”

Continua a sentença: “Pode-se obje-
tar que o dano existiu pelo pagamento a 
servidores que não integravam o efetivo 
exercício de magistério. Todavia, não há 

situação que caracterize tecnicamente 
o dano de que cuida o dispositivo legal, 
porque se tratava de pessoas que, de al-
gum modo, prestavam um serviço público. 
Por isso que já foi decidido que havendo 
a prestação do serviço, ainda que decor-
rente de contratação ilegal, a condenação 
em ressarcimento do dano é considerada 
indevida, sob pena de enriquecimento ilí-
cito da Administração Pública”

Na visão do julgador, o caso se enqua-
dra no art. 11, I, da Lei 8.429/92, que 
dispõe: "Constitui ato de improbidade ad-
ministrativa que atenta contra os princí-
pios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei 
ou regulamento ou diverso daquele previs-
to, na regra de competência”

O juiz considerou a ex-prefeita como 
eixo do esquema ímprobo em torno de 
quem girava o poder decisório de dar des-
tinação correta aos recursos sendo a multa 
de R$ 20 mil compatível com a grave irres-
ponsabilidade no desvio do cargo de pre-
feito e bem menor que a metade do valor 
repassado e mal aplicado.

Com relação à outra ré, sua tese de que 
era subalterna à prefeita não pode prevale-
cer, sendo ela igualmente responsavel. “É 
inescondível, pois, sua corresponsabilida-
de como então secretária de Educação do 
Município, desafiando as mesmas sanções 
imponíveis à alcaide.”

Les Femmes D’Alger (Version ‘O’) de Pablo Picasso
Na estreia da coluna Obra-prima da Semana, em 11/6/2008, ou seja, há 7 anos, 

o JFH exibiu o quadro “O Retrato de Adele Bloch-Bauer I” de Gustav Klimt, na época, 
portador do recorde de maior lance já dado por uma pintura em leilão. A quantia, de 135 
milhões de dólares, tinha sido oferecida em 2006, pela Neue Galerie em Nova Iorque.

Hoje, nosso jornal exibe a obra-prima que bateu aquele recorde em maio deste ano. 
Fruto de uma série de 15 pinturas feitas pelo pintor cubista espanhol Pablo Picasso em 
homenagem ao quadro “The Women of Algiers in their Apartment” de Eugène Delacroix, 
“Le Femmes D’Alger (Version ‘O’)” foi adquirida por 179.4 milhões de dólares pelo ex-
-primeiro-ministro do Catar.

Criada em 1955, a obra é um 
dos vários trabalhos do pintor em 
tributo a artistas que ele admira-
va. Além de Delacroix, Picasso 
resolveu inserir também técnicas 
de Henri Matisse na pintura, seis 
semanas após saber da morte do 
seu amigo-rival de longa data. 
“Quando Matisse morreu, deixou 
suas odaliscas para mim como 
legado”, brincou, ao lembrar-se 
dos famosos traços do amigo ao 
retratar as mulheres voluptuosas.

Obra-prima da Semana


