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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Plácido Rosa de Alencar (16ª Vara) e Jéssica Cajaiba Barbosa(Feira de San-
tana). Amanhã: Luciana Guerra Otero (2ª Vara), Denise Mascarenhas de Oliveira 
(Jequié) e Rafael Castro Garcia (NUCRE).Parabéns!!!

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

05/10/2005 - JFH em formato A3- 
A partir de hoje, o Justiça Federal Hoje 
passa por uma reformulação no seu 
layout, com mudança também do seu 
conteúdo editorial. Em formato A3, dis-
porá de espaço para a inclusão de conte-
údo mais amplo. Várias novidades virão.

05/10/2005- Instalação da Vara 
de Campo Formoso mobiliza região - A 
inauguração da Vara Federal em Cam-
po Formoso mobilizou a região na últi-
ma sexta-feira, com presença de grande 
público e diversas autoridades. O presi-
dente do TRF1, desembargador federal 
Aloísio Palmeira, falou do crescimento 
tecnológico da Justiça Federal com a 
virtualização, verdadeira revolução tec-
nológica, e do papel da nova vara na di-
namização da economia da região com 
refl exos no nível permanente de renda.

A juíza federal Mônica Aguiar ressal-
tou o orgulho de estar à frente da DIREF 
para presenciar esse passo poderoso para 
a Justiça Federal, continuação de uma 
jornada de crescimento, democratizando 
o acesso dos pequenos ao que sempre 
esteve disponível para os maiores. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Juiz federal de Irecê condena ex-prefeito 
de São Gabriel e ex-gerente dos Correios

O juiz federal da Subseção de Irecê Gil-
berto Pimentel Gomes Jr., em ação civil pu-
blica movida pelo MPF, condenou José Car-
los Gomes Ferreira, ex-prefeito do Município 
de São Gabriel, ACAP Construções Ltda, 
Antônio Carlos Pereira, W.R.W. Construtora 
LTDA e Wellington Moreira de Castro.

Os três primeiros réus foram condena-
dos ao ressarcimento solidário e atualizado 
de R$ 60.788,39 e o ex-gestor também 
foi condenado, juntamente com os dois 
últimos réus, ao ressarcimento solidário e 
atualizado de R$ 74.856,83.

Os cinco réus foram condenados tam-
bém a multa civil atualizada de 20% do 
valor do dano e proibição de contratar com 
o Poder Público por cinco anos. Às pessoas 
físicas foram aplicadas penas de suspensão 
dos direitos políticos por igual período.

Relatório da CGU constatou diversas ir-
regularidades, que consubstanciariam atos 
de improbidade administrativa. No convê-
nio para recuperação de 12 Km de estrada 
que liga cinco povoados, no valor total de 
R$ 293.970,00 verificou-se que um tre-
cho de recuperação que deveria ser de 4 
Km, apresentou 3,2 Km, ensejando prejuí-
zo de R$ 18.925,00.

Em um segundo convênio para recupe-
ração de estradas vicinais ligando povoa-
dos à sede do Município que recebeu R$ 1 
milhão do Ministério da Integração Nacio-
nal, a CGU verificou que em vez de 10 Km, 
foram realizados 9,6 Km, dando prejuízo 
de R$ 23.938,39. 

Um terceiro trecho que liga dois povo-
ados, que deveria ser de 17,02 Km, apre-

sentou 16,01 Km, ocasionando prejuízo de 
18.925,00.

No convênio celebrado com o Ministé-
rio da Integração Nacional para sistema de 
drenagem e pavimentação em paralelepí-
pedo em um distrito, foram recebidos R$ 
309.278,35 e comprovou-se ilicitude da 
licitação, direcionada para que o objeto fos-
se adjudicado à W.R.W Construtora LTDA, 
o que ocasionou pagamento indevido de-
corrente da inexecução de itens previstos. 
A licitação viciada privou o Município da 
escolha de outra empresa, cujo preço po-
deria ter sido menor.

Restou demonstrada a má-fé e a ilega-
lidade dos atos praticados pelos deman-
dados. A má-fé é premissa do ato ilegal e 
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status 
de improbidade, quando a conduta antiju-
rídica fere os princípios constitucionais da 
Administração Pública, coadjuvados pela 
má-intenção do administrador. 

Segundo o magistrado, “Não há como 
afastar a conduta ímproba dos demanda-
dos, principalmente quando demonstrado 
o dolo e a má-fé por não haver executado 
em sua integralidade os convênios, o que 
atenta contra os princípios da administra-
ção pública, violando os deveres de ho-
nestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições públicas”.

“Concluo que os elementos trazidos aos 
autos revelam a prática de ato ímprobo de 
maneira voluntária e consciente, de sorte 
que responsabilização dos envolvidos nas 
irregularidades, bem como dos que com as 
mesmas se beneficiaram, é medida que se 
impõe.”, diz a sentença.

EX-GERENTE DOS CORREIOS É 
CONDENADO POR APROPRIAÇÃO         

DE PAGAMENTOS DE APOSENTADOS 

O juiz federal Gilberto Pimentel, em 
ação criminal condenou Domingos Roberto 
Ribeiro, ex-gerente de tesouraria dos Cor-
reios de Itaguaçu, a dois anos de reclusão 
e no pagamento de dez dias multa, com 
regime aberto para início de cumprimento 
da pena privativa de liberdade.

O réu se apropriou de valores pertencen-
tes à empresa, no total de R$ 44.497,63 
utilizando-se das facilidades de sua função, 
retirando valores das contas-correntes de 
clientes do Banco Postal e dos suprimentos 
para pagamentos de aposentados e funcio-
nários da Prefeitura de Itaguaçu.

Segundo o magistrado, “o acusado não 
explicou, em nenhum momento, onde o 
dinheiro faltante foi parar, também não 
produziu qualquer prova de onde o dinhei-
ro foi empregado, querendo fazer crer, ao 
que tudo indica, de que o montante sim-
plesmente sumiu, transferindo a respon-
sabilidade ao sistema dos Correios”

O juiz avalia que o único fato que não 
restou comprovado foi o destino do dinhei-
ro. “Observo, todavia, que o tipo penal im-
putado ao acusado exige que o funcionário 
público se aproprie de dinheiro ou valor, 
público ou particular, de que tem a pos-
se em razão do cargo, em proveito próprio 
ou alheio. Assim, em nenhum momento o 
tipo exige que o dinheiro seja empregado 
em proveito próprio, ou seja, independen-
te de quem obteve o proveito, o certo é 
que o acusado se apropriou do montante”.

TRF1 confirma sentença da 3ª Vara 
condenando União e Estado a indenizar 
vítimas em fábrica de fogos de artifício

A 6ª Turma do TRF1 confirmou, por una-
nimidade, sentença da 3ª Vara e entendeu 
que a União e o Estado da Bahia são res-
ponsáveis por acidente com explosivos em 
uma fábrica de fogos de artifício em Santo 
Antônio de Jesus, que ocasionou a morte de 
parentes dos autores. Os entes federativos 
foram condenados ao pagamento de de R$ 
100 mil por vítima, a título de danos morais.

Na sentença, o Juízo Federal da 3ª Vara 
considerou que a União e o Estado tinham 
o dever de fiscalização de empreendimentos 
produtores de explosivos e fizeram-se omis-
sos, provocando a ocorrência do evento da-
noso. Considerou não haver poder de polícia 
do município de Santo Antônio, em razão 
da ausência de previsão legal da obrigação.

No seu recurso a União argumentou 
que não houve omissão na fiscalização, 
uma vez que “não seria atribuição das For-
ças Armadas o policiamento contínuo e 
ostensivo da fabricação, guarda e armaze-
namento de artigos pirotécnicos, pois suas 
funções não visam assegurar condições de 

trabalho, mas salvaguardar a segurança 
nacional”. Sustentou que a responsabilida-
de seria dos donos da fábrica de fogos.

O Estado da Bahia afirmou que a res-
ponsabilidade decorreu da conduta cri-
minosa dos proprietários, agravada pela 
omissão da União em fiscalizar o funcio-
namento do estabelecimento. Alegou que o 
dever da Polícia Civil ou Militar de fiscalizar 
o estabelecimento só surgiria se o Exército 
comunicasse tal necessidade.

A Turma rejeitou as alegações. “Não 
procede a argumentação da União de que 
não tinha conhecimento das atividades 
desenvolvidas, visto que se concedeu, no 
plano federal, licença para que a empresa 
pudesse atuar no ramo de fabricação de ex-
plosivos e, depois da concessão, nenhuma 
atividade de fiscalização foi levada a cabo 
pelo órgão responsável”, explanou o relator, 
desembargador federal Kassio Marques.

O magistrado adotou o mesmo entendi-
mento com relação ao Estado. “O Decreto 

Estadual 6.465/97 confere à Secretaria 
de Segurança Pública da Bahia não so-
mente autorização para funcionamento 
de estabelecimentos que produzam ou 
comercializem fogos de artifício mas tam-
bém amplos poderes/deveres de fiscaliza-
ção no que concerne à produção, à venda 
e mesmo à queima e uso de fogos”, disse.

“A indenização deve tomar como parâ-
metro a repercussão do dano, suas seque-
las, a repreensão ao agente causador e sua 
possibilidade de pagamento. Ante a trágica 
situação dos autores, que perderam filhas, 
mães, esposas ou companheiras no aciden-
te, tenho como plausível a fixação de inde-
nização no valor de R$ 100 mil por vítima 
e R$ 25 mil para a sobrevivente que sofreu 
lesões na explosão, sem que isso importe 
em enriquecimento ilícito”. Disse o relator.

Greve da Caixa: empresa 
pede suspensão dos 
prazos processuais

Ante a deflagração da greve dos ban-
cários no dia 6/10 e em face dos prejuízos 
com eventuais perdas de prazos judiciais, a 
CAIXA solicitou a suspensão dos prazos no 
período da greve.

Ressaltou que o corpo jurídico da em-
presa, além do impacto decorrente de 
adesões e piquetes, que têm impediso o 
ingresso de estagiários e técnicos que dão 
apoio no atendimento das demandas ju-
diciais, não terá como obter os subsídios 
necessários para a adequada e tempestiva 
defesa da CAIXA em face do não funciona-
mento das suas áreas gestoras no período 
(pontos de venda, gerência de filiais etc).
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