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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maiara Brenda Jesus Santos (23ª 
Vara), Antônio Gerardo Chaves Junior 
(10ª Vara) e Maria da Conceição Ferrei-
ra (CS Gestão e Serviço).
Amanhã: Águido Miranda Barreto (NU-
CJU), Alex Barbosa Caldeira (22ª Vara), 
Tereza Cristina Lustosa de Oliveira (5ª 
Vara), Jeiel Vaz Macedo (Itabuna) e 
Thais Dantas Lins (Itabuna).
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Novo magistrado foi 
servidor na Subseção 
Judiciária de Jequié
Jorge Souza Pei-

xoto foi empossado 
no último dia 29/1 
como juiz federal 
substituto do TRF1. 
Ele foi servidor da 
Subseção Judici-
ária de Jequié. O 
ex-servidor e novo 
magistrado sempre 
se mostrou, nas pa-
lavras dos seus co-
legas, um excelente 
profissional desde a sua entrada em exercí-
cio no cargo de analista judiciário naquela 
Subseção, tendo ocupado a função de as-
sistente técnico do juiz federal e até recen-
temente era o supervisor do SEPOD. 

Jorge deixa saudades na Subseção, so-
bretudo pela simpatia e cordialidade com 
que sempre tratou todos.

A 7ª Turma do TRF1 confirmou, por 
unanimidade, sentença do juiz federal Igor 
Matos Araújo, então titular da Subseção 
Judiciária de Barreiras, que julgou ilegal 
que conselhos de fiscalização profissional 
fixem o valor de suas anuidades por resolu-
ção administrativa, tendo em vista a natu-
reza tributária de tais contribuições e extin-
guiu ação movida pelo Conselho Regional 
de Medicina Veterinária. 

Na apelação, a entidade de classe sus-
tentava a legalidade do ato que reajustou 
o valor das anuidades com base nas Leis 
11.000/04 e 5.517/68.

TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Barreiras que julgou ser ilegal 

conselho profissional reajustar 
sua anuidade por resolução

A relatora, juíza federal convocada Ma-
ria Cecília Rocha, destacou que o STF já 
firmou o entendimento de que “as anuida-
des devidas aos conselhos de fiscalização 
profissional possuem natureza de tribu-
to, na espécie contribuição parafiscal, e, 
como tais, devem irrestrita obediência ao 
princípio da legalidade tributária”.

A magistrada citou precedentes do 
TRF1 no sentido de que “em face do cará-
ter tributário da contribuição social devida 
aos conselhos profissionais, é ilegal a sua 
instituição por meio de resolução ou deli-
beração administrativa. A Lei 11.000/04 
dispõe sobre os Conselhos de Medicina, 
não se aplicando a outros conselhos”.

Justiça Federal ganha 56 novos 
juízes federais substitutos

O TRF1 incorporou ao seu quadro de 
magistrados 56 novos juízes federais subs-
titutos no último dia 29/1.

O desembargador federal João Batista 
Moreira deu as boas-vindas aos empossa-
dos e classificou o volume de trabalho e a 
pressão por produtividade como as primei-
ras características que distinguem a atua-
ção do juiz das demais profissões. Nesse 
sentido, o desembargador fez críticas ao 
que chamou de “industrialização judicial” 
e alertou os novos julgadores quanto à ne-
cessidade de se tomar decisões com qua-
lidade e eficiência, mesmo diante da carga 
excessiva de trabalho resultante do número 
crescente de ações judiciais no Brasil. “O 
juiz não pode predestinar-se ao mecanicis-
mo”, advertiu João Batista Moreira.

O desembargador federal recomendou 
que os juízes tenham uma “vida simples” 
e que sejam humildes e piedosos quando 
da aplicação do rigor da lei. E, para ilustrar 
o dualismo dos caminhos de dificuldades e 
de prestígio que os novos juízes enfrentarão 
na atuação profissional o desembargador 
citou trecho do romance Dom Quixote: “Se 
seguires estes preceitos e estas regras, 
juiz, teus dias serão longos, tua fama será 
eterna, muitos os teus prêmios e indizível 
a tua felicidade”.

Os novos juízes têm idade média de 30 
anos e já possuem, em sua maioria, expe-
riência na área jurídica, tendo atuado como 
magistrados, procuradores, promotores, de-
fensores públicos e advogados da União, en-
tre outros cargos. Eles foram nomeados após 
concluir cinco fases do processo seletivo.

Os magistrados iniciaram agora o cur-
so de formação promovido pela Escola da 
Magistratura Federal, em Brasília, com 
duração de quatro meses, com término no 
dia 29 maio. No último módulo, os juí-
zes desenvolverão atividades práticas nas 
Seções do Distrito Federal, da Bahia, de 
Goiás, de Minas Gerais e do Pará. Em se-
guida, serão lotados nas respectivas varas 
federais mediante designação da Presi-
dência do TRF1.

Ex-prefeita do Município de Encruzilhada é condenada 
pela Justiça Federal em Vitória da Conquista 

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
de Vitória da Conquista, João Batista de 
Castro Júnior, julgou procedente pedido 
do Ministério Público Federal e condenou, 
em uma ação civil pública, a ex-prefeita do 
Município de Encruzilhada, Ivani Andrade 
Santos, a empresa MPL Serviços Médicos e 
seu diretor, o médico André de Sousa Pires.

O Ministério Público Federal alegou que 
houve graves ilegalidades na contratação, 
pela Prefeitura de Encruzilhada, da empre-
sa ré e seu diretor. A contratação, feita após 
cinco dias de mandato da prefeita, foi efeti-
vada via dispensa de licitação.  

O magistrado decretou a indisponibi-
lidade dos bens dos réus e, na sentença, 
condenou-os, com base no art. 10, VIII, e 
XI, da Lei 8.429/92, em: 1 - Ressarcimen-
to integral e solidário do dano efetivo no 
valor de R$ 837.918,57, conforme quan-
tificado pelo SUS, mais correção monetária 
e juros, e do dano presumido, a ser fixado 
definitivamente em liquidação; 2 - Multa 
civil individual de R$ 100 mil; 3 - Proibi-
ção, por 5 anos, de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente/ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual sejam sócios majoritários. 

Para os dois réus pessoas físicas, além 
das penas acima, o julgador acresceu a 
perda de função pública e a suspensão dos 
direitos políticos por dez anos.

O réu André de Sousa Pires, por ocasião 
da contratação da sua empresa, ocupava o 
cargo de diretor do hospital municipal de 
Encruzilhada, o que o impossibilitava de 
participar da licitação ou execução de ser-
viço, na forma do art. 8.666/93, art. 92.

Além da ilegalidade acima ainda são 
apontadas: 1. Dispensa para contratação 
direta da empresa MPL; 2. Documentos 
da MPL sem validade e aceitos pela ad-
ministração pública; 3. Prorrogação do 
contrato com a MPL; 4. Apresentação de 
documentos divergentes ao MPF e à CGU; 
5. Contratação indireta mediante contrato 
de prestação de serviços de empresa não 
qualificada como organização social para 
fornecimento de profissionais ao Programa 
Saúde da Família; 6. Falta de conhecimen-
to dos médicos prestadores dos serviços 
acerca da MPL e irregularidades trabalhis-
tas, fiscais e previdenciárias; 7. Pagamen-
tos à MPL com recursos federais sem a de-
vida documentação comprobatória.

Segundo o juiz: “Não houve uma es-
trutura montada com a complexidade im-
pessoal exigida pela lei: André de Sousa 
Pires, mesmo sendo Diretor do Hospital, 
se confundia com a empresa da qual era 
administrador e que direcionava para si 
os repasses geridos pela Municipalidade. 
De tal forma era ele que organizava a es-
trutura privada que nenhum médico se 
lembrava ao menos do nome da pessoa 
jurídica".

E continua: “Sua tese de que não pode 
responder pela má gestão da então prefei-
ta é absolutamente inverossímil. Ninguém 
produziria todas essas anormalidades jurí-
dicas se não fossem alinhavadas por uma 
- no caso, duas - cabeça pensante.”

Concluindo o magistrado que “o réu 
não era um passanito, muito menos ví-
tima da corré Ivani Andrade Santos. Esta 
era a chefe política; aquele a eminência 
parda, com um apetite pantagruélico 
para dinheiro público, não se pejando 
de ludibriar seus próprios colegas, recru-
tados para serviços médicos sem, saber 
que tinham seus nomes utilizados para 

manobras contábeis que camuflavam os 
danos”

 Ao final da sentença o magistrado ain-
da aponta que “É fora de propósito levar 
em consideração inexistência de evolução 
patrimonial incompatível do réu André de 
Sousa Pires. Isso pode ser, quando mui-
to, um indicador de improbidade, não um 
elemento central, basta só lembrar que 
assim que se encaminhou para o final o 
inquérito civil público, esse réu pôs-se a 
desvencilhar-se dos seus caríssimos veí-
culos e bens móveis, esvaziando a caute-
lar de indisponibilidade que foi decretada 
e mantida pela Corte”.


