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Juíza federal julga improcedente ação contra 
ex-prefeito de Ibicaraí e condena ex-prefeito 

de Itapitanga por desvio em verba da educação
A juíza federal da 1ª Vara a Subseção 

Judiciária de Itabuna, Maízia Seal Carvalho 
Pamponet, julgou improcedente ação civil 
pública movida pelo MPF contra Lenildo 
Alves Santana, ex-prefeiro de Ibicaraí. O 
MPF pedia sua condenação por aplicação 
de forma contrária à legislação, de verbas 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de Valorização de 
Profissionais da Educação, o que teria sido 
comprovado por Relatório da CGU.

Segundo o MPF, o ex-gestor ordenou 
despesas de R$ 325.800,00 sem compro-
vação da sua aplicação, transferindo inde-
vidamente valores da conta específica do 
FUNDEB para outras contas da prefeitura, 
nas quais são movimentados recursos pró-
prios, de forma que os recursos do FUN-
DEB foram diluídos com receitas de diver-
sas origens, impossibilitando verificação da 
sua finalidade e seu destino. O réu, pela 
denúncia, teria utilizado verba vinculada 
por lei ao pagamento de professores para 
remunerar servidores diversos. 

A juíza federal julgou inexistirem elemen-
tos que comprovem dano ao erário, tampou-
co infringência dos princípios da Administra-
ção Pública. Diz a sentença: “...Tal quantia 
[R$ 325.800,00] foi transferida para outras 
contas de titularidade da própria munici-
palidade. Tal circunstância, por si só, já é 
capaz de evidenciar a inexistência de dano 
ao erário, sem o que não há que se falar, por 
conseguinte, na prática de ato ímprobo sob 
quaisquer das formas descritas no art. 10 da 
Lei n° 8.429/92. Note-se, além disso, que, 
cabendo ao ente político o retorno dos recur-
sos para a conta do FUNDEB, a imputação 
do pagamento ao requerido importaria em 
enriquecimento sem causa do Poder Públi-
co, o que é de todo inadequado”

Registrou que o uso de verba destinada 
a pagar professores para remunerar ser-
vidores diversos, diante da natureza das 
despesas realizadas, voltadas para a edu-
cação, não há como dizer que o acionado 
agiu com a má-fé que configura ato de im-
probidade, apesar de potencialmente evi-
denciarem irregularidades administrativas.

“O enquadramento na lei de improbida-
de exige a demonstração da culpa ou dolo 
por parte do sujeito ativo infrator, ou seja, 
mesmo diante de irregularidades é preciso 
constatar a presença de um mínimo de má-
-fé que revele, de fato, a presença de um 
comportamento inaceitável e lesivo à Admi-
nistração Pública. E, no caso em espeque, 
ainda que existam apontamentos no tocante 
à utilização de recursos do FUNDEB de for-
ma indevida, a conduta do requerido, como 
descrita na inicial e na esteira do que res-
tou demonstrado, não ultrapassa os limites 
de eventual falta funcional, repreensível na 
esfera administrativa, mas atípica para fim 
de improbidade”, registrou a julgadora con-
cluindo que o MPF não se desincumbiu sa-
tisfatoriamente do ônus processual, levando 
à improcedência da demanda.

Já em outra ação civil pública, desta vez 
contra Ney Apolinário da Silva, ex-prefeito 
de Itapitanga, o Ministério Público Federal 
conseguiu provar improbidade do ex-gestor 
no uso de verba do FUNDEF o que levou a 
juíza federal Maízia Pamponet a condená-
-lo à suspensão dos direitos políticos por 
três anos e ao pagamento de multa civil 
correspondente a cinco vezes a sua remu-
neração à época dos fatos, com as devidas 
correções e juros.

Segundo a denúncia, foram aplicadas 
indevidamente verbas sem respeito ao mí-
nimo de 60% das receitas do FUNDEF na 
remuneração dos professores em desres-
peito ao art. 7º da Lei nº 9.429/96 e uso 
de parte dos recursos em finalidades não 
compatíveis com a mesma lei.

A magistrada considerou que o acu-
sado aplicou apenas 35,5% dos recursos 
na remuneração dos professores do ensino 
fundamental e aperfeiçoamento de profes-
sores leigos, afrontando o art. 7° da Lei n. 
9.424/96 e ao princípio da legalidade na 
administração pública, conduta ímproba 
prevista no art. 11, I da Lei n° 8.429/92.

A juíza federal Maízia Pamponet não 
acatou o pedido de indenização por danos 
morais coletivos tendo em vista que, pe-
las circunstâncias do caso, não vislumbrou 
ocorrência de um abalo moral aos muníci-
pes, ou mesmo de um descrédito grave da 
máquina administrativa a ponto de carac-
terizar um dano indenizável. 

1ª Câmara Regional Federal Previdenciária 
da Bahia tem solenidade de abertura hoje

A 1ª Câmara Regional Federal Descen-
tralizada da Bahia tem solenidade de aber-
tura hoje, às 14h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade, no Fórum Teixeira de Freitas.

A cerimônia será presidida pelo desem-
bargador federal Cândido Ribeiro Filho, 
presidente do TRF1, com a presença do di-
retor do Foro em exercício desta Seccional, 
juiz federal Dirley da Cunha Júnior.

Os juízes federais Pedro Braga Filho, 
Cristiano Miranda de Santana e Valter Le-
onel Seixas foram convocados pela Presi-
dência do TRF1 — Portaria Presi n. 79 — 
para compor a 1ª Câmara Regional Federa  
Previdenciária da Bahia por seis meses, a 
partir de 23/02.

As sessões de julgamento serão pre-
sididas pelos desembargadores Cândido 
Moraes e Olindo Menezes, em sistema de 
rodízio. Após a solenidade de abertura, a 

1ª Câmara Regional da Bahia terá a sua 
primeira sessão na Sala de Sessões da Tur-
ma Recursal, no prédio dos JEFs.

Sua criação tem o objetivo de desafogar 
a 1ª e a 2ª Turmas do TRF1, com um acer-
vo de aproximadamente 35 mil processos. 
A iniciativa foi implantada pela Resolução 
Presi 23, de 01/12/2014, como forma de 
enfrentamento ao número crescente de 
processos previdenciários em tramitação 
no TRF1 com origem nas seccionais da 
Bahia e de Minas Gerais.

Segundo o juiz federal Pedro Braga Fi-
lho, um dos magistrados indicados para 
atuar no novo órgão: “As pioneiras Câma-
ras Regionais Previdenciárias, criadas pelo 
TRF da 1ª Região, pela oportuna iniciativa 
do Presidente Cândido Ribeiro, permitirão 
uma prestação jurisdicional mais célere e 
próxima do cidadão. Seu principal e maior 

desafio será atender a enorme expectativa 
do jurisdicionado quanto ao julgamento 
rápido do seu recurso. Tenho certeza de 
que as Câmaras Regionais Previdenciárias 
saberão aproveitar esta inovadora oportu-
nidade de levar o Tribunal próximo do ci-
dadão e atender a sua inadiável necessi-
dade de Justiça”.

Para o juiz federal Valter Leonel Coelho 
Seixas: “O exercício na Câmara Regional 
Previdenciária da Bahia é oportunidade de 
contribuir para a otimização da prestação 
jurisdicional. Oportunidade única, tam-
bém, de usufruir da experiência e vivência 
de diversos operadores do direito, seja em 
visão panorâmica dos estilos de tramita-
ção processual e aplicação do direito ma-
terial, seja pelo aprendizado resultado do 
convívio com os desembargadores Olindo 
Menezes e Cândido Moraes e dos juízes 
federais Pedro Braga e Cristiano Miranda”.

Em abril de 2005, o JFH publicou as 
notícias que destacamos abaixo.

14/04/2005 – Juízes e servidores re-
cebem orientações sobre JEF virtual – Ju-
ízes federais que atuam nesta Seccional 
estiveram reunidos ontem para receber in-
formações técnicas sobre o funcionamento 
do Juizado Virtual, que será instalado na 
Bahia, no próximo dia 20. O treinamento é 
dirigido também aos servidores e conduzi-
do por uma equipe do TRF1, com o acom-
panhamento da diretora do Núcleo de Mo-
dernização e Informática, Elizabeth Alves.

22/04/2005 – Presidente do TRF1 
apresenta projetos de modernização para 
a Justiça Federal na Bahia – O JEF virtu-
al na Bahia foi instalado pelo presidente 
do TRF1, desembargador federal Aloísio 
Palmeira, em solenidade no Auditório 
Dias Trindade. Também foi apresentado 
o Sistema Integrado de Divulgação Insti-
tucional e Jornalística, que transmite jul-
gamentos pela internet, simultaneamente 
e ao vivo. “É um pioneirismo do TRF1, 
único ainda a dispor desse sistema, que 
traz maior publicidade, transparência e 
democratização das informações do Tri-
bunal”, afirmou o presidente. 

O JEF Virtual permite o encaminha-
mento de petições, citações, intimações, 
ofícios e outros documentos via e-mail, 
bem como a marcação de audiências e 
perícias pela internet. Os processos serão 
assinados eletronicamente pelos juízes, 
com segurança garantida pelo sistema de 
criptografia. Para o presidente, a virtuali-
zação representa avanço considerável. “A 
movimentação virtual elimina o papel, 
reduz as rotinas burocráticas e permite 
o acompanhamento dos processos sem 
que o advogado ou interessado tenha 
que se deslocar para Brasília”, destacou.

JFHHÁ DEZ ANOS

Expediente e prazos
suspensos hoje

O expediente nas unidades localizadas 
no edifício anexo do Fórum Teixeira de 
Freitas, em Salvador, será suspenso hoje. 
Também serão suspensos os prazos proces-
suais em toda Seção Judiciária da Bahia.

A iniciativa se deve à falta de forneci-
mento de água pela EMBASA por proble-
mas apresentados em adutora na BR 324, 
conforme amplamente divulgado em jor-
nais locais. O reservatório do edifício anexo 
se encontra em nível extremamente baixo e 
não pode ser reabastecido imediatamente.

As portarias relativas às suspensões 
de expediente e prazo serão publicadas 
ainda hoje.


