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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cristiano Miranda de Santana, 
juiz federal da 15ª Vara, Fábio Stief 
Marmund, juiz federal da 2ª Vara da 
Subseção de Vitória da Conquista), 
Cláudio Cardoso de Melo (9ª Vara) e 
Alexandre Gomes França Pinheiro (Tur-
ma Recursal). Amanhã: Alexsandra 
Souza Vilas Boas de Almeida (Feira de 
Santana), Ana Carolina Oliveira de Car-
valho Gomes (NUCJU) e Evanilson San-
tos da Silva (19ª Vara).

Parabéns!!!

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena policial rodoviário por contrabando 

O juiz federal da 1ª Vara na Subseção 
de Vitória da Conquista João Batista de 
Castro Junior, em ação civil pública movida 
pelo Ministério Público Federal,  condenou 
cinco réus, incluindo o policial rodoviário 
federal Heitor Dias dos Santos Correia.

O policial rodoviário federal foi conde-
nado à perda do cargo público e multa ci-
vil de mil reais, enquanto os outros quatro 
réus foram condenados a pagar R$ 10 mil 
individualmente. A fundamentação dada 
pelo juiz foi que a multa fixada ao primeiro 
réu leva em conta os bons serviços presta-
dos como policial, enquanto a multa maior 
ao restante da quadrilha considera a capa-
cidade financeira de cada em razão do lu-
cro obtido através das mercadorias ilegais.

Os outros quatros réus também foram 
condenados à perda de eventual função 
pública, suspensão dos direitos políticos 
por cinco anos e proibição de contratar 
com o Poder Público por dez anos.

Segundo o MPF, o policial envolveu-se 
com a facilitação de contrabandos. Inves-
tigações da Polícia Federal revelaram que 
ele traiu os deveres de policial rodoviário 
ao associar-se a uma quadrilha composta 
por Sérgio Leandro Dias Oliveira, Severino 
Floriano Martins, Bolívar Barbosa Ferreira 
e Luiz de Oliveira Mota (este já falecido), 
revelando dados sigilosos e recebendo van-
tagem indevidas em razão da sua função 
pública.

O policial deixou de praticar ainda atos 
de ofício relacionados à fiscalização do 
transporte irregular de passageiros realiza-
do pelo réu Lucimar Santos Oliveira para 
satisfazer sentimento pessoal.

O juiz federal João 
Batista de Castro Júnior 
lembra que os réus já 
responderam a ação pe-
nal pelos mesmos fatos, 
tendo sido a referida ação 
sentenciada.

O processo, cuja sen-
tença tem 73 páginas, 
apresentou extensa com-
pilação de inúmeras con-
versas telefônicas registra-
das por mais de um ano 
pela Polícia Federal. Diz a 
sentença: “Durante todo 
o período das intercepta-
ções telefônicas [...], as 
referidas pessoas, asso-

ciadas de maneira estável e permanente, 
trataram da aquisição, transporte e reven-
da de produtos descaminhados, mormente 
de componentes de informática.” 

Segundo o julgador, apesar de negarem 
a condição de “quadrilheiros”, a essência 
dos depoimentos não afasta o que ficou 
patente a partir das interceptações tele-
fônicas. Para a consumação do delito de 

quadrilha basta a efetiva associação das 
pessoas, independentemente da prática de 
algum crime pelo grupo, por se cuidar de 
crime formal e de perigo abstrato. 

Durante a caracterização de improbida-
de administrativa, o magistrado declarou 
que mesmo com uma tipologia conceitu-
al, a improbidade vem sempre impregna-
da de desonestidade e deslealdade e, em 
decorrência disso, o réu Heitor Correia, ao 
se associar à quadrilha formada para o fim 
de cometer crimes de descaminho e con-
trabando, desrespeitou deveres funcionais 
que se comprometeu a cumprir, indo às 
raias dos quadrantes criminais.

Para o juiz, o primeiro réu: “é o centro 
de gravidade do esquema ímprobo porque, 
sem sua figuração, não haveria improbida-
de, senão os delitos em que incorreriam os 
particulares. Em torno dele girou o poder 
decisório de evitar que esse esquema ti-
vesse lugar com as notas conceituais com 
que aconteceu. A ele algumas sanções são 
imponíveis, até porque a apropriação e re-
cebimento de vantagem imputados pelo 
MPF não tiveram tradução probante.” 

TRF1 confirma sentença de juíza 
federal da Bahia e CREA republicará 

ato que convocou candidata aprovada
O TRF1 confirmou sentença da juíza 

federal Marla Marinho e determinou que 
o CREA repita publicação no Diário Oficial 
que convocou uma candidata aprovada em 
concurso público da entidade. 

Ao analisar o mandado de segurança 
impetrado pela candidata, a magistrada, 
respondendo pela 13ª Vara, citou entendi-
mento do STJ no sentido de “ser neces-
sária a intimação pessoal do candidato – 
mesmo que o edital não preveja tal tipo de 
intimação – se houver decorrido um signi-
ficativo lapso de tempo entre a publicação 
do resultado do concurso e eventual con-
vocação do candidato para qualquer ato, 
apresentação ou manifestação de vontade 
relacionada ao mesmo concurso”. 

Segundo o CREA, a candidata foi ex-
cluída por não atender a edital que con-
cedeu prazo de 18 dias para apresentação 
de documentos e que o edital deixa clara a 
exclusão de candidatos que não compare-
cerem no prazo, não havendo ilegalidade 
ou abuso de poder.

Segundo a candidata, durante dois anos 
ela acompanhou as publicações do Diário 
Oficial pelo site do CREA para ter conhe-
cimento de eventual aproveitamento dos 
candidatos do cadastro de reserva e so-
mente em 21/5/2013 tomou conhecimen-
to de que uma candidata classificada na 
569ª colocação fora convocada para tomar 
posse no cargo, quando procurou o órgão e 
foi informada que teria sido convocada por 
edital, deixando escoar o prazo de apresen-
tação dos documentos necessários para a 
posse.

O Colegiado concordou. “A publicidade 
dos atos administrativos constitui princípio 
constitucional e corolário de um regime ad-
ministrativo democrático. A sua observân-
cia não pode ser apenas formal, pelo que 
deve a Administração valer-se de meios re-
almente eficazes para tornar públicos seus 
atos, mormente em relação àqueles que 
têm interesses diretos nos seus efeitos”, 
votou o relator Néviton Guedes.

O desembargador  esclareceu que “em 
regra, as convocações dos candidatos ins-
critos em concurso público devem ocorrer 
na forma prevista no edital que regula o 
certame, sendo, na hipótese, por publica-
ção no Diário Oficial do Estado. No caso, 
não há que se falar em obrigação da can-
didata em acompanhar as publicações do 
concurso, pois entre o processo seletivo e 
a convocação em questão decorreram cer-
ca de quatro anos, ficando caracterizado o 
transcurso de um longo lapso temporal.”.

E acrescentou: “Deve ser prestigiado, 
na espécie, o princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade, uma vez que a ju-
risprudência de nossos tribunais tem en-
tendido que, mesmo ausente previsão no 
edital de intimação pessoal do candidato 
acerca de sua nomeação, em observância 
aos princípios constitucionais da publici-
dade e da razoabilidade, a Administração 
deveria, diante do longo lapso temporal 
decorrido entre as fases do certame, co-
municar pessoalmente o candidato sobre 
sua nomeação e convocação para posse”.

Fonte: TRF1

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

1º/9/2005 - Aniversários e despedi-
das - O NUCAF festejou ontem o ani-
versário da diretora Celeste Pimentel. 
Estiveram presentes colegas de vários 
setores desta Seccional, que desejaram 
muitas felicidades para a aniversariante. 

Também ontem, houve festa na 9ª 
Vara, que se despediu da servidora Ana 
Carla Furrer, removida para a 14ª Vara. A 
festa foi promovida com muito amor pe-
las juízas federais Kátia Balbino e Sandra 
Lopes, pelos servidores que trabalham ou 
trabalharam na 9ª Vara, onde Ana Carla 
atuou por cinco anos como diretora.

12/9/2005- Festa surpresa na DI-
REF - Os servidores da Área Adminis-
trativa e da 12ª Vara promoveram, na 
última sexta-feira, uma festa surpresa 
para comemorar o aniversário da juíza 
federal diretora do Foro, Mônica Aguiar, 
ocorrido no sábado, dia 11. A comemo-
ração contou com as presenças do juiz 
federal substituto da 12ª Vara Fábio Mo-
reira Ramiro, servidores da SECAD, da 
DIREF, diretores dos Núcleos Adminis-
trativos e servidores da 12ª Vara.

22/9/2005 - Juízes federais tomam 
posse hoje no TRE - Os juízes federais 
Pompeu de Sousa Brasil e Saulo José 
Casali Bahia tomarão posse hoje, às 
17h, no TRE como membros titular e 
suplente, representantes da Justiça Fe-
deral naquela Corte.
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