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4ª Vara condena VIABAHIA em R$ 550 mil 
por cratera aberta na BR 324

A juíza federal da 4ª Vara, Cláudia Tou-
rinho Scarpa, em ação civil pública movida 
pelo MPF contra Viabahia Concessionária 
de Rodovias S/A e Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, condenou a primei-
ra ré ao pagamento de indenização no valor 
de R$ 555 mil, a ser corrigido.

De acordo com o MPF “no dia 5 de ju-
nho de 2013, ocorreu um afundamento 
das duas faixas da via marginal que dá 
acesso ao Porto Seco Pirajá, localizado na 
altura do Km 618 + 700 metros da BR 
324, provavelmente em razão das constan-
tes chuvas do período, gerando um enorme 
“buraco” que culminou com a interdição do 
tráfego no sentido Salvador-Feira de Santa-
na”. Somente após o buraco atingir mais de 
50% da rodovia, a empresa  concessionária 
adotou medidas para sanar o problema.

Segundo a sentença, “o bura-
co limitou as condições de tra-
fegabilidade da rodovia BR 324 
de 5/6 a 24/9/2013, no trecho 
erodido e não há dúvidas de que 
incumbe à concessionária pro-
mover a manutenção dos bens 
vinculados à concessão, sendo 
também responsável pela ade-
quada conservação das condi-
ções de trafegabilidade do trecho 
concedido e, ainda, pelos danos 
causados aos bens concedidos, 
assumindo os riscos do negócio”.

Em maio de 2013, a empresa 
não adotou as medidas adequadas à solu-
ção do problema e previu para 25/7/2013 
o restabelecimento das condições de tráfe-
go no local. Previu ainda a conclusão dos 
trabalhos da cratera para 30/8/2013, o 
que não ocorreu.

Depoimento de engenheiro responsável 
pelas obras atesta que a primeira erosão 
na pista ocorreu em 27/5/2013, no can-
teiro central da rodovia, tendo sido apenas 
obturada com um material inerte compos-
to de rocha e pó de pedra, sem atacar a 
origem do problema e em razão das for-
tes chuvas dos dias seguintes, o buraco 
reabriu em proporções bem maiores em 
5/6/2013. A reabertura da cratera se deu 
devido à não investigação do que ocasio-
nou o primeiro buraco na pista. Segundo 
o depoente, a VIABAHIA teve inicialmente 
atitude pro ativa mas isso durou pouco. Os 

trabalhos só voltaram a ganhar celeridade 
após a assinatura de Termo de Ajustamento 
de Conduta com a ANTT em 10/9/2013 
com aumento de pessoal e equipamentos 
na obra e introdução do turno noturno, o 
que permitiu liberar a pista 14 dias depois. 

A magistrada afirma que o diagnóstico 
precoce e preventivo de problemas desta 
natureza é de responsabilidade da empresa 
concessionária, tendo em vista que o objeto 
do contrato de concessão é, além da explo-
ração da infra-estrutura, “a prestação do 
serviço público de recuperação, operação, 
manutenção, monitoração, conservação, 
implantação de melhorias e ampliação da 
capacidade do Sistema Rodoviário”.

E continuou: “Considerando que a so-
lução do problema implicou uma com-
plexa obra de engenharia, com tempo e 
vultosos gastos necessários à sua conse-
cução e considerando que grande parte 
da rodovia ficou interditada por cerca de 
quatro meses, além da sólida capacida-
de financeira da Concessionária ré [...] o 
valor da indenização pelos danos morais 
experimentados pelos usuários da rodo-
via deve ser fixada em 50% do pleiteado 
pela parte autora, ou seja, R$ 5 mil por 
dia de obra, o que totaliza R$ 555 mil, 
referentes a 111 dias”

O MPF pediu também a condenação da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
mas o Juízo entendeu que não foi demons-
trada a sua omissão no dever fiscalizador, 
tendo a autarquia diligenciado no sentido 
de exigir da primeira ré apresentação de 
projeto e cronograma para recomposição 
das estruturas danificadas, instaurando 
processo administrativo.

CNJ publica regras para distribuição 
de servidores do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça publi-
cou no dia 26/4 a Resolução 219/2016, 
sobre a distribuição de servidores, de car-
gos em confiança e de funções de confian-
ça nos órgãos do Poder Judiciário de 1º e 
2º graus. A resolução objetiva equilibrar o 
número de servidores entre os órgãos. A 
iniciativa também se configura como um 
dos eixos da Política Nacional de Prioriza-
ção do Primeiro Grau de Jurisdição (Reso-
lução 194/2014).

O número total de servidores da área de 
apoio direto à atividade jurisdicional deve 
ser proporcional à quantidade média de 
casos novos distribuídos a cada grau nos 
últimos três anos. Quando a taxa de con-
gestionamento de um grau de jurisdição 
superar em 10% a do outro, o tribunal deve 
distribuir temporariamente servidores para 
o grau mais congestionado.

No caso de servidores da área meio, a 
quantidade não pode ultrapassar 30% do 
total. A distribuição de cargos em comissão 
e de funções de confiança também deve 
obedecer à regra da média de casos no-
vos do último triênio. A cada semestre, os 
tribunais deverão publicar uma tabela de 
lotação de pessoal em cada instância.

A norma cria limites para cessão de 
servidores e determinar que as carreiras 
dos servidores de cada Tribunal de Justi-
ça sejam unificadas. A resolução também 
determina que os tribunais deverão adotar 
mecanismos de incentivo à permanência 
de servidores em cidades menos atrativas 
ou com maior rotatividade, inclusive com 
disponibilidade extra de cargos em comis-
são e funções de confiança. Prêmios por 
desempenho poderão ser oferecidos para 
as unidades mais produtivas. 

Magistrados elegem integrantes do 
Conselho de Ex-Diretores do Foro

Em apuração realizada no dia 17/3, no 
Gabinete da Direção do Foro, foram defini-
dos os integrantes do Conselho de Ex-Dire-
tores do Foro da Seção Judiciária da Bahia.

34 magistrados votaram tendo recebido 
o maior número de votos e portanto sendo 
eleitos para o Conselho os ex-diretores do 
Foro Antônio Oswaldo Scarpa, Pedro Braga 
Filho e Saulo José Casali Bahia. 

Houve um empate na votação dos juí-
zes federais Saulo Casali e Cynthia Lopes 
havendo desempate em favor do primeiro 
pelo critério de antiguidade.

A juíza federal Maízia Seal Carvalho 
Pamponet, foi a mais votada como repre-
sentante das Subseções Judiciárias.

O Conselho de Ex-Diretores do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia foi criado pela 
Portaria SESUD/DIREF de 2/6/2016 e se 
reunirá anualmente com o objetivo de de-
liberar sugestivamente políticas de longo 
prazo da Seção Judiciária da Bahia.

A escolha dos três juízes ex-diretores do 
Foro e do juiz de Subseção Judiciária ocor-
rerá a cada ano sempre na primeira quarta-

-feira do mês de março e as reuniões anu-
ais do Conselho serão realizadas sempre na 
primeira quarta-feira do mês de abril.

A inicitiva considerou a necessidade de 
instituir mecanismos de políticas de gestão 
de longo prazo para a Justiça Federal – Se-
ção Judiciária da Bahia e maior participa-
ção e integração dos órgãos jurisdicionais 
que compõem esta Seccional com as políti-
cas de longa duração a serem implementa-
das pelo diretor do Foro.

Foram votados ainda os juízes federais 
Salomão Viana, Ávio Novaes, Pompeu 
Brasil, Nilza Reis, Carlos d’Ávila, Rosana 
Noya, Wilson Alves, Paulo Pimenta, Evan-
dro Reimão, João Paulo Pirôpo, Lincoln 
Pinheiro e Marcel Peres. 

Jair Bolsonaro é 
denunciado por crime 
contra a humanidade
A União Brasileira de Escritores soli-

citou ao Tribunal Penal Internacional de 
Haia, que inicie investigação contra o de-
putado Jair Bolsonaro por crimes contra 
a humanidade em razão da homenagem 
do parlamentar ao coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra.  

Para a Ube, “pela homenagem ao co-
ronel Ustra, e, por extensão, às suas obras 
e ações voltadas à prática da tortura, o 
deputado Jair Bolsonaro é um apologista 
evidente do crime de tortura”. Por isso, 
deve responder pelo crime de responsa-
bilidade consistente em “atos desumanos 
de caráter semelhante, causando inten-
cionalmente grande sofrimento ou ofen-
sas graves à integridade física ou à saúde 
mental ou física”.

Fonte: www.migalhas.com.br


