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Aniversariantes
Hoje: Aline Gonzalez de Azevedo (18ª 
Vara), Karine Lima de Góis (Irecê), Cyn-
thia Veloso de Freitas Braz (Itabuna) e 
Edgard Silva (NUCJU). Amanhã: Luiz 
Cláudio Falcão (14ª Vara), Thalisson 
Neris (Vitória da Conquista) e Tiago 
Cruz (19ª Vara). Domingo: Liliana Va-
leria Ribas (12ª Vara), Sayonara Bitten-
court (3ª Vara), Iraneide Santana (Ala-
goinhas), Carlos Hohlenwerger Netto 
(Itabuna), Emille Santos Souza (Jequié) 
e Mileidy Barbosa de Lima (5ª Vara). 
Segunda-feira: Patrícia Moraes de Me-
nezes (18ª Vara), Raimundo Barros 
(NUCRE), Fábio José Chaves (3ª Vara), 
Jeferson Silva Júnior (7ª Vara) e Jhona-
than Souza Borges (Guanambi).
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Bem no fundo
Paulo Leminski

No fundo, no fundo,
bem lá no fundo,
a gente gostaria
de ver nossos problemas
resolvidos por decreto

a partir desta data,
aquela mágoa sem remédio
é considerada nula
e sobre ela — silêncio perpétuo

extinto por lei todo o remorso,
maldito seja quem olhar pra trás,
lá pra trás não há nada,
e nada mais

mas problemas não se resolvem,
problemas têm família grande,
e aos domingos
saem todos a passear
o problema, sua senhora
e outros pequenos probleminhas.

Paulo Leminski tornou-se um dos mais 
destacados poetas brasileiros da segun-
da metade do século XX. Exerceu in-
tensa atividade como crítico literário e 
tradutor, vertendo para o português as 
obras de James Joyce, Samuel Beckett 
e Yukio Mishima. Escreveu letras de mú-
sicas em parcerias com Caetano Veloso, 
Itamar Assumpção e o grupo A Cor do 
Som. Faleceu em Curitiba, no dia 7 de 
junho de 1989.

    Nau das 
Letras

Justiça Federal em Irecê, Feira de Santana 
e Itabuna condenam mais três ex-prefeitos 

O juiz federal da Subseção de Irecê Gil-
berto Pimentel Gomes Jr. condenou o ex-
-prefeito do Município de Central, Osmar 
Rodrigues Torres, ao ressarcimento inte-
gral de dano ao erário, de R$ 88.658,00, 
por irregularidade na gestão dos recursos 
oriundos do FNDE e omissão na prestação 
de contas do uso de recursos no Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação destinou R$ 44.143,87 ao 
município, mas o TCU constatou ausên-
cia na prestação de contas das verbas. 
Extratos bancários comprovam a retirada 
de todo o valor creditado mostrando a 
responsabilidade do réu. Segundo a sen-
tença, “tal comportamento não pode ser 
razoavelmente admitido no trato com a 
coisa pública, impondo-se sua respon-
sabilização”. 

E continua: “Restou configurado a de-
liberada intenção do réu de subtrair do 
FNDE e dos órgãos de controle o exame 
da destinação das verbas federais repas-
sadas ao Município. Ademais, ainda se 
pode configurar, no mínimo, a culpa grave 
ao aplicar as verbas públicas destinadas 
ao PNATE sem a sua devida prestação de 
contas, pois o ato de improbidade corres-
ponde à não aplicação dos recursos às 
finalidades legais, sem o acionado ter se 
desincumbido de seu ônus em comprovar 
que os recursos foram aplicados na forma 
determinada.”

O magistrado concluiu que não se 
tratou de simples atraso na prestação 
de contas, mas sim da inexistência des-
ta prestação, representando atentado aos 
princípios constitucionais administrativos, 
como também implicou uma série de des-
pesas públicas desnecessárias, vez que 
movimentou diferentes órgãos estatais 
na tentativa de impelir o cumprimento de 
obrigação que deveria ser naturalmente 
observada.

Em outra ação civil pública movida pelo 
Ministério Público Federal, a juíza federal 
da 1ª Vara da Subseção de Feira de Santa-
na Karin Almeida Weh de Medeiros conde-
nou o ex-prefeito de Itaberaba, Washington 
Luiz Neves, a pagar multa de cinco vezes a 
remuneração como prefeito, suspensão dos 
direitos políticos e proibição de contratar 
com o Poder Publico por três anos. 

Segundo o MPF, o ex-gestor emitiu seis 
cheques pelos quais levantou em espé-
cie na “boca do caixa”, da conta da pre-
feitura quase a totalidade do valor de R$ 
29.990,00 repassados pelo FNDE para 
execução do Programa Dinheiro Direto na 
Escola, causando prejuízo ao erário, enri-
quecimento ilícito, dano ao patrimônio pú-
blico e vilipêndio aos princípios reitores da 
administração pública. 

As testemunhas ouvidas em audiência 
passaram a ideia de que a fama de “má 
pagadora” da Prefeitura justificaria os pa-
gamentos feitos diretamente em dinheiro, 
sem qualquer respeito às exigências le-
gais de prestação de contas, publicidade e 
transparência, principalmente porque não 
foram juntadas aos autos notas fiscais que 
dessem conta das transações.

Segundo a sentença, apesar de todas 
essas incongruências, o próprio FNDE 
aprovou as contas que deram causa à de-
manda. Assim, “não obstante o desalinho 
principiológico perpetrado pelo réu, não 
restou evidenciado seu enquadramento 
em atos de improbidade que importam 
enriquecimento ilícito”

A juíza federal lembra que não foi respei-
tada Resolução do FNDE que possibilitava 
pelo menos quatro formas de pagamento 
ao credor, sempre com a sua identificação 
e que “sacar o dinheiro que possuía des-
tinação própria por meio de cheque nomi-
nado à própria Prefeitura é, no mínimo, 
facilitar o desvio de finalidade do efetivo 
emprego da verba”.

Já o juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna, Wilton Sobrinho da Silva, con-
denou o ex-prefeito do Município de Mas-
cote, Washington Luiz da Silva Santana, ao 
pagamento de multa de três vezes a remu-
neração como prefeito em razão do desvio 
de finalidade no objeto de convênio visando 
à construção de Casa de Parto do Município.

Segundo o julgador, é possível concluir 
pela infringência dos princípios da Admi-
nistração Pública, pois auditoria da CGU 
demonstrou desvio de finalidade. Em vez 
de construir a Casa de Parto, no local esta-
va funcionando a Secretaria de Saúde.

Porém, o julgador considerou não haver 
dano ao erário, pois houve confirmação de 
funcionamento da Casa de Parto, desde de-
zembro de 2008, por informações sobre a 
aquisição de equipamentos que lhes foram, 
termos de contratação de profissionais da 
área médica para a mencionada unidade, 
declarações de nascidos vivos e do prefeito 
sucessor.

Segundo a sentença, apesar dos argu-
mentos da defesa, houve efetivo desvio de 
finalidade injustificado da Casa de Parto, 
de 2005 a dezembro de 2008.

O MPF argumenta que “a não entrega 
à população de Mascote de um equipa-
mento e de serviços de saúde pública no 
momento em que era possível e devido ter 
acontecido causou prejuízo à população e 
transmuta-se em verdadeira irresponsabi-
lidade com a coisa pública que se denomi-
na, na administração pública, improbida-
de administrativa”.

O juiz considerou que “embora os re-
cursos tenham sido aplicados no objeto 
regularmente convencionado, com apro-
vação da prestação de contas, tal cir-
cunstância não descaracteriza a conduta 
ímproba, não se permitindo dizer que tal 
fato representa uma gestão regular, boa e 
honesta no tocante à utilização da Casa de 
Parto no Município de Mascote”

WhatsApp pode ser usado para 
intimações nos juizados especiais

O WhatsApp 
pode ser utiliza-
do para intima-
ções nos juiza-
dos especiais. 
A decisão é do 
CNJ, que con-
siderou válida 

portaria que possibilitou a utilização do 
aplicativo em Juizado Especial em Goiás. 
O CNJ sinaliza que todos os tribunais do 
país estão liberados para adotar a prática 
em seus juizados.

A conselheira Daldice Santana votou que 
a intimação pelo WhatsApp está de acordo 
com a lei que regulamenta os juizados e cujo 
art.19 diz que as intimações serão feitas na 
forma prevista para citação, ou por qualquer 
outro meio idôneo de comunicação. O que o 
CNJ fez foi dizer que o WhatsApp pode ser 

considerado um meio idôneo. Ela  afirmou 
que desde a edição da Lei 11.419/2006, 
que trata da informatização do processo 
judicial, passou-se a admitir a tecnologia 
como aliada do Poder Judiciário.

A conselheira lembrou que os juizados 
especiais foram criados para o julgamen-
to de causas de menor complexidade por 
meio de um processo menos complexo. 
Assim, são orientados pelos critérios da 
oralidade, simplicidade e informalidade e 
as opções por formas mais simples e des-
burocratizadas de fazer intimações, não 
representam ofensa legal, mas reforçam o 
microssistema dos juizados especiais.

O uso do WhatsApp para intimação é 
facultativo, sendo necessário a confirmação 
do recebimento da mensagem no mesmo 
dia do envio. Caso contrário, a intimação 
da parte ocorreria pela via convencional.


