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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Luiz Cláudio Falcão Leoni (14ª 
Vara) e Evandro Roque de Oliveira 
(Teixeira de Freitas). Amanhã: Liliana 
Valéria Ribas de Almeida (12ª Vara), 
Soyonara Pereira Bittencourt (3ª Vara), 
Iraneide Souza de Santana (Alagoi-
nhas), Diego Ramon Oliveira (Coorde-
nação dos JEFs), João Lucas Cruz de 
Sousa (Ilhéus) e Sailane Bessa Bonfim 
(22ª Vara). Quarta-feira: Patrícia Mo-
raes de Menezes, diretora de Secreta-
ria da 18ª Vara, Fábio José Chaves (3ª 
Vara), Flávio Henrique de Oliveira Abreu 
(8ª Vara), Raimundo Vieira Barros (NU-
CRE), Anderson Barbosa de Alencar 
(NUCJU), Alexsandro Moura (Tectenge) 
e Luciano de Assis Soares (Caixa).                              
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O juiz federal substituto, Rafael Ianner 
Silva, no exercício da titularidade da 1ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Feira de 
Santana, em sentença datada de 27 de ju-
nho, julgou parcialmente procedente o pe-
dido do Ministério Público Federal na ação 
civil pública n. 1907-07.2012.4.01.3304 
e determinou a implantação de uma Dele-
gacia de Polícia Federal no município de 
Feira de Santana, com lotação mínima de 
6 delegados, 20 agentes, 6 escrivães, 2 
peritos, 2 servidores administrativos e 1 
papiloscopista, a fim de atuarem, com ex-
clusividade, nas atribuições deste órgão de 
segurança pública no âmbito dos municí-
pios sob jurisdição da referida Subseção. 

O magistrado fixou o prazo de um ano 
para cumprimento das providências, a 
partir do trânsito em julgado da sentença, 
sob pena de multa de R$ 10 mil por cada 
dia de atraso, ressaltando que a efetivação 
desta lotação não poderá prejudicar o efe-
tivo de servidores atualmente lotados nas 
Delegacias e nos Postos Avançados já ins-
talados no Estado da Bahia e na respectiva 
Superintendência Regional. 

A questão foi apreciada sob dois aspec-
tos: “o social, referente à real necessidade 
de instalação de uma Delegacia da Polícia 
Federal no município; e o jurídico, atinen-
te à possibilidade de o Poder Judiciário 
intervir positivamente na implantação de 
tal unidade, considerando-se o princípio 
da separação dos poderes e o postulado 
da reserva do possível”.

No primeiro ponto, o julgador entendeu 
ser evidente e irrefutável a necessidade 
da instalação de uma delegacia em Feira 

Justiça Federal em Feira de Santana 
determina implantação de Delegacia 
da Polícia Federal naquele município

de Santana, destacando que se trata do 
maior município do interior do Nordeste, 
2º maior do Estado da Bahia e importan-
te entroncamento rodoviário, cortado por 
três rodovias federais.  

O juiz lembrou que a pujança do muni-
cípio contribui para o crescimento da crimi-
nalidade, notadamente nos crimes contra 
a ordem tributária, contrabando, moeda 
falsa, estelionato, roubo, furto, crime con-
tra telecomunicações e tráfico de pessoas e 
entorpecentes e que a Subseção Judiciária 
de Feira de Santana abrange 47 municípios 
e possui em tramitação, nas duas varas 
instaladas, 913 feitos criminais, segundo a 
estatística de junho de 2013.

“O posto avançado da Polícia Federal, 
recentemente instalado em Feira de San-
tana, possui estrutura precária, com ape-
nas 1 delegado, 1 escrivão e 2 agentes, 
e corrobora a necessidade de implanta-
ção de uma delegacia, uma vez que serve 
apenas de medida paliativa” afirma o juiz 
Rafael Ianner, para quem a estrutura ina-
dequada traz prejuízos para a persecução 
criminal, principalmente pela demora na 
conclusão dos inquéritos policiais, levando 
à prescrição dos crimes. 

Apreciando o pleito pelo enfoque jurí-
dico, o magistrado citou jurisprudência de 
tribunais superiores para considerar que 
o Poder Judiciário pode determinar a im-
plantação de políticas públicas quando os 
órgãos estatais competentes revelam-se 
omissos no seu dever de conferir efetivida-
de aos direitos fundamentais. Além disso, 
argumentou que a alegada insuficiência de 
recursos para implementação das políticas 

públicas (a denominada reserva do possí-
vel) deve ser objetivamente demonstrada 
pela Administração Pública, sob pena de 
configurar mero instrumento de retórica.

Complementa, afirmando: “entendo 
que o direito à segurança constitui direito 
subjetivo fundamental, previsto na Cons-
tituição de 1988, inserido no conjunto de 
garantias e direitos que tem por objetivo 
uma existência digna com a manutenção 
de condições de vida e desenvolvimento 
da personalidade humana, de maneira 
que não é facultado ao Estado agir com 
absoluta discricionariedade nessa área”.

A sentença cita que, desde 2007, o 
MPF, a Superintendência Regional de Po-
lícia Federal na Bahia, o TRF da 1ª Re-
gião e a Direção do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia vem tentando sensibilizar 
a Administração Pública Federal acerca 
da necessidade de implantação de uma 
delegacia de Polícia Federal em Feira de 
Santana, tendo esbarrado em um rosá-
rio de entraves orçamentários e burocrá-
ticos. Na visão do julgador, “a omissão 
estatal decorre do irregular exercício do 
poder discricionário pela Administração 
Pública Federal, principalmente quando 
constatada a existência de delegacias de 
polícia federal instaladas em municípios 
com dados estatísticos (população, PIB 
e quantidade de inquéritos policias em 
andamento) muito inferiores aos do mu-
nicípio de Feira de Santana”.  Além disso, 
o magistrado esclareceu que “o exercício 
de tal poder discricionário não pode se 
desvincular de qualquer espécie de bali-
za normativa, sob pena de se desvirtuar, 
rumo à arbitrariedade”.

Parque eólico de 
Caetité ainda não 

entrou em operação

O Ministério Público Federal e o Tri-
bunal de Contas da União podem abrir 
um processo de responsabilização crimi-
nal de autoridades do governo federal, 
com ressarcimento dos prejuízos finan-
ceiros causados ao erário pelo atraso na 
construção da linha de transmissão da 
energia gerada pelo parque eólico insta-
lado no município de Caetité. 

Inaugurado pelos governos estadual 
e federal, em julho de 2012, o parque 
ainda não entrou em operação, devido a 
inexistência da linha. Calcula-se o preju-
ízo em R$ 650 milhões, pois, de acordo 
com as regras previstas no contrato fir-
mado com a empresa Renova Energia, 
que instalou o equipamento, o governo 
paga R$ 33 milhões mensais por não 
conseguir vender a energia.  

Com 184 aerogeradores, capazes de 
produzir 294,4 MW - segundo a em-
presa, volume suficiente para abastecer 
uma cidade com 540 mil residências -, o 
complexo consumiu R$ 1,2 bilhão, mas 
ainda não vai distribuir a energia gerada 
ao Sistema Integrado Nacional (SIN).

O problema está na instalação de 
115 quilômetros da rede de transmis-
são no trecho entre os municípios de 
Igaporã e Bom Jesus da Lapa, a cargo 
da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco, que não foi concluída. De 
acordo com informações da estatal, os 
trâmites para o licenciamento ambien-
tal para a instalação da rede atrasaram 
a execução das obras, que foram libera-
das no fim de abril.

O assunto foi tema de audiência pú-
blica na Comissão de Minas e Energia 
da Câmara Federal onde se alegou que 
o governo do Estado não inaugurou uma 
obra em benefício da população, mas 
um grande prejuízo para o contribuinte 
brasileiro.

O Programa Fantástico de 06 de ja-
neiro exibiu longa reportagem sobre o 
desperdício do dinheiro público e sobre 
o atraso em diversas obras pelo país. 
Um dos assuntos abordados foi o par-
que eólico de Caetité que até o momento 
encontra-se parado pela não construção 
da linha de transmissão responsável 
pelo escoamento da energia. 

VERDE
ÁREA

Eliana Calmon: Judiciário está em 
guerra para recuperar credibilidade 
Na abertura da 5ª edição do Curso de Ini-

ciação Funcional para Magistrados, a minis-
tra do STJ, Eliana Calmon, afirmou que há 
uma crise de credibilidade das instituições e 
que o Judiciário enfrenta uma “guerra” para 
recuperá-la. Para a ministra, que também é 
diretora-geral da Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados Mi-
nistro Sálvio de Figueiredo, essa batalha só 
será vencida com cidadania e a participação 
dos magistrados e da sociedade. 

O curso é promovido pela Enfam e visa 
a qualificar juízes recém-empossados em di-
versos temas. Em especial são tratados as-
suntos que geram mais dúvidas ou que me-
reçam mais atenção dos magistrados, como 
a erradicação do sub-registro civil, a política 
nacional sobre drogas e o uso de bancos de 
dados do Executivo úteis ao Judiciário. 

Nesta edição da capacitação, partici-
pam 134 juízes dos Tribunais de Justiça do 
Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Gros-
so, Paraíba, Rio de Janeiro e Rondônia, que 
terão uma semana de palestras, visitas e 
oficinas. 

Eliana Calmon destacou que o curso 
deve conscientizar os novos juízes de que o 
Judiciário não basta a si mesmo e que deve 
interagir com os outros poderes do estado. 
“Essa semana será exaustiva pelas muitas 
palestras e oficinas, mas deve acrescentar 
conhecimentos importantes, como a es-
trutura do INSS e uma explanação sobre o 
funcionamento de Bacenjud”, disse. 

Salientou que outro aspecto vital do cur-
so é mostrar que os juízes não estão sozi-
nhos. Segundo ela, a Enfam e o CNJ estão 
sempre prontos a apoiar os magistrados de 
todo o país, além da rede de contatos feita 
entre os participantes da capacitação. 

Para a ministra, os juízes precisam assu-
mir seu papel de ente social e devem iniciar 
a mudança aqui e agora. “Hoje a socieda-
de não faz um bom juízo dos magistrados. 
Temos que resgatar a credibilidade do Ju-
diciário e não temos tempo a perder”. A 
magistrada afirmou que a atividade do juiz 
é de extrema importância para o destino 
das pessoas, sendo necessário convencer a 
população do comprometimento da magis-
tratura nacional com a Justiça. 


