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Aniversariantes
Hoje:Marcus Vinicius Santana Sil-
va (NUTEC), Mainara Flávia das Ne-
ves Vasconcelos (24ª Vara), Ronaldo 
David da Silva Segundo (19ª Vara) e 
Jôse de Souza Nascimento (15ª Vara). 
Amanhã: Marcos Antônio dos Santos 
(Feira de Santana), Lindomar Querino 
de Queiroz (23ª Vara), Bruna Correia 
de Lacerda (NUCRE), Daiane Santos 
Bonfim da Silva (SECAD), Mario César 
Baptista de Andrade e Rommel Robat-
to (ambos do NUCJU).
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16ª Vara condena ex-prefeito 
de Santo Amaro por improbidade

A juíza federal substituta em auxílio 
à 16ª Vara Luisa Ferreira Lima Almeida, 
em ação civil pública movida União, MPF 
e Município de Santo Amaro contra João 
Roberto Pereira de Melo e Maria Concei-
ção Santana dos Reis Santos (ex-prefeito 
e ex-secretária de Saúde de Santo Ama-
ro), além de BR Gestão e Serviços de 
Saúde Ltda, Bárbara Carvalho de Moura 
e Ricardo Chagas de Abreu condenou os 
cinco réus. 

Todos terão que pagar solidariamente 
multa civil de 10 vezes o valor corrigido da 
última remuneração do ex-prefeito em favor 
do Município de Santo Amaro. Os dois pri-
meiros réus tiveram ainda suspensos seus 
direitos políticos por três anos e os três últi-
mos réus ficam proibidos de contratar com 
o Poder Público por igual período.

Os réus se envolveram em contratação 
direta de serviços de fisioterapia através de 
inexigibilidade de licitação com recursos 
do Programa de Atenção Básica à Saúde, 
transferidos pela União ao Município de 
Santo Amaro, burlando licitação obrigató-
ria. A União considerou que houve prejuízo 

ao Erário e violação dos princípios da Ad-
ministração Pública.

Há nos autos provas do pagamento 
para a terceira ré por serviços de fisiote-
rapia à comunidade de Santo Amaro com 
a utilização de equipamentos e materiais 
como ultra-som, tens e faixas elásticas no 
valor de R$ 9.600,00.

A dispensa de licitação pressupõe exis-
tência de fornecedor exclusivo; contratação 
de serviços especializados por profissionais 
de notória especialização; ou contratação 
de artista  consagrado. A última hipótese 
não se coaduna ao caso uma vez que ser-
viços de fisioterapia não têm relação com 
serviço artístico.

Igualmente não se demonstrou que a 
pessoa jurídica contratada fosse fornece-
dora exclusiva do serviço de fisioterapia 
à população de Santo Amaro e a empre-
sa  contratada encontrava-se sediada em 
Salvador, o que afasta a tese de fornecedor 
exclusivo na localidade. Além disso, em 
Salvador muitas empresas de fisioterapia 
são aptas a prestar o mesmo serviço.

Não foi demonstrada a alegada notória 
especialização do contratado pois trata-se 
de empresa criada menos de um ano an-
tes da contratação e em que pese um dos 
sócios ter cursado pós-graduação e alguns 
cursos de aperfeiçoamento, não se pode 
concluir que se trate de empresa com atu-
ação notória em seu campo de atividade.

Para a julgadora, “inexistindo prova de 
publicações, aparelhamento, corpo técnico 
que aponte a notoriedade da contratada, 
atrelada a inexistência de demonstração de 
essencialidade da contratação por parte da 
Administração Pública, não se pode con-
cluir pela especialização notória alegada”

Na sentença a magistradada Luisa Fer-
reira concluiu:  “Considero que a inviabi-
lidade de competição não restou efetiva-
mente demonstrada, dada a prova de que, 
de acordo com a descrição dos serviços 
das notas fiscais, faturas e contratos, a 
contratação teve por objeto serviço regular 
de consultas e atendimento médico-fisio-
terápico da população santamarense, sem 
qualquer peculiaridade que justificasse 
inexigibilidade de licitação”.

STJ devolverá R$ 34 
milhões ao Tesouro

O Superior Tribunal de Justiça economi-
zou R$ 34 milhões do orçamento previs-
to para este ano. Segundo a secretária de 
Orçamento e Finanças da corte, Sulamita 
Marques, esse valor pode ser ainda maior 
até o encerramento do ano devido a pro-
cessos de licitação ainda em andamento. 
Todo o montante que não for usado pela 
corte retornará aos cofres públicos.

Os valores que serão devolvidos, so-
mados ao cancelamento da construção de 
obras da Justiça Federal, que foi determi-
nado pelo Conselho de Justiça Federal, re-
presentam uma economia de mais de R$ 
180 milhões aos cofres públicos.

Justiça Federal estabelece prazo para 
combate ao fogo na Chapada Diamantina

O juiz federal Leonardo Pauperio, ma-
gistrado plantonista da Seção Judiciária da 
Bahia no último domingo, 13/12, determi-
nou que o governo da Bahia e a União ga-
rantam o fornecimento de equipamentos e 
pessoal para o combate aos incêndios que 
atingem a Chapada Diamantina há 40 dias. 

A decisão atende parcialmente a ação 
civil pública ajuizada pelas Defensorias do 
Estado e da União. As medidas deverão 
ser cumpridas até às 8h desta quarta-feira, 
16/12, sob pena de multa diária de R$ 10 
mil, além da responsabilização dos agentes 
que se recusarem a atender a sentença.

A ação civil pública foi apresentada 
com pedido de tutela de urgência no que se 
refere ao fornecimento de equipamentos de 
proteção individual, aeronaves, veículos, 
dentre outros. O juiz federal determinou 
a disponibilização de cinco veículos para 
deslocamento de tropas; 400 kits de com-
bate a incêndio com materiais de proteção 
individual; apoio aéreo de pelo menos qua-
tro helicópteros; 30 brigadistas; além da 
manutenção das medidas até o fim da ope-
ração de rescaldo.

Ao tomarem conhecimento de que o fogo 
já estava atingindo comunidades locais, 

com grave risco de alcançar a zona urbana 
de Lençóis nas próximas horas, a unidade 
da DPU na Bahia e a Defensoria Pública do 
Estado entenderam pela necessidade emer-
gencial de ajuizamento de uma ação civil 
pública, requerendo a atuação imediata do 
estado e da União no fornecimento de mate-
rial e pessoal essenciais ao controle do fogo. 
Os defensores pretendem ir à região nos 
próximos dias para verificar a situação da 
comunidades e o cumprimento da liminar.

O incêndio na Chapada Diamantina co-
meçou em novembro, quando a região re-
cebeu equipes para controle. Em razão de 
chuvas, o fogo foi controlado, tendo sido a 
equipe desmobilizada antes do procedimen-
to de rescaldo (monitoramento das áreas). 

Porém, nessa semana, o fogo voltou a 
se alastrar na Chapada, sem que o governo 
do Estado e União tenham fornecido pesso-
al e equipamentos necessários ao seu com-
bate efetivo, de acordo com os defensores. 

O fogo vem se alastrando à velocidade 
de um quilômetro por hora. Em algumas 
localidades moradores estão sendo orien-
tados por órgãos estatais a deixarem as 
residências.

Brinde de fim de ano 
da ASSERJUF 

Os associados da ASSERJUF já podem 
se dirigir ao escritório da associação ou à 
xerox dos JEFs para retirar o seu binde: um 
‘case à prova d’água’ que veda o celular 
enquanto o usuário tira uma foto ou filma 
dentro d'água. 

O case promete ser 100% impermeá-
vel. Usa material de PVC e tem compati-
bilidade com qualquer smartphone de 5,5 
polegadas ou menor. Também mantém o 
aparelho protegido contra poeira e areia

AMANHÃ TEM SARAU NO FOYER


