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TRF1 reforma sentença da Subseção de 
Guanambi e condena membros de Comissão 
de Licitação por improbidade administrativa
A 3ª Turma do TRF1 reformou sen-

tença da Subseção Judiciária de Gua-
nambi para aplicar multa de R$ 23 mil 
aos integrantes de Comissão Perma-
nente de Licitação pela prática de ato 
de improbidade administrativa previsto 
no artigo 10, da Lei 8.429/92 – frus-
trar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente. 

O MPF ajuizou ação civil públi-
ca contra os réus que, na condição de 
membros da Comissão de Licitação do 
município, participaram de licitações si-
muladas frustrando a licitude de proces-
sos licitatórios realizados na modalidade 
“convite”, para a contratação de obras 
em escolas que foram pagas com recur-
sos do FUNDEF.

O Juízo de primeiro grau julgou im-
procedente o pedido. Segundo o enten-
dimento exposto na sentença reforma-
da: “...eventual responsabilidade por 
ato de improbidade passa, justamente, 
pela aferição do dolo em praticar o ato 
ímprobo, não sendo juridicamente cor-
reto conceber participação culposa. A 
autoria sim pode ser culposa, mas não 
a participação. Ainda que se possa di-
zer que houve uma atuação descuidada 
dos réus, não vejo provada, em momen-

to algum, a vontade de colaborar para 
a prática dos atos de improbidade ad-
ministrativa.”

Continua o julgador “Atuaram sim 
de forma irregular, mas não de forma 
ímproba, apesar de a partir de suas 
irregularidades atos ímprobos terem 
sido cometidos. Não há, assim, culpa-
bilidade suficiente que mereça alguma 
das reprimendas previstas na Lei n. 
8.429/92.”

O MPF recorreu ao TRF1 ao argu-
mento de que a imposição de multa nas 
ações de improbidade administrativa 
não tem caráter didático, mas, sim, des-
tina-se a coibir a prática do ato ímprobo.

O Colegiado acatou as alegações tra-
zidas pelo MPF. “A inobservância por 
parte dos requeridos, integrantes da 
Comissão de Licitação Permanente, 
da Lei 8.666/93 – com aposição das 
respectivas assinaturas nas atas dos 
procedimentos licitatórios, alguns de-

les já com decisão homologada pelo ex-
-prefeito, configura ato de improbidade 
administrativa”, diz a decisão.

Nesse sentido, configurada a presen-
ça de culpa na conduta dos apelados, 
cabe apená-los nos termos do pedido 
inicial, com aplicação de multa. “A mul-
ta não tem natureza indenizatória, mas 
punitiva, de modo que o julgador deve 
levar em consideração a gravidade do 
fato, considerando a natureza do cargo, 
as responsabilidades do agente, o ele-
mento subjetivo, a forma de atuação e 
os reflexos do comportamento ímprobo 
na sociedade”, esclareceu o relator.

Com tais fundamentos, a Turma deu 
provimento à apelação do MPF para 
condenar os requeridos ao pagamento 
de multa de 10% sobre o valor de R$ 
230.975,21 pela prática dos atos de 
improbidade administrativa previstos no 
artigo 10, VIII, da Lei 8.429/92.

Fonte: TRF1

Em dezembro de 2004, o Justiça Fe-
deral Hoje publicou as notícias em desta-
que abaixo:

1º/12/2004 – Campanha de do-
ação de cestas de Natal - Uma das 
tradições que fazemos questão de pre-
servar na Justiça Federal da Bahia é a 
mobilização de todos os juízes e servi-
dores para ofertar uma cesta de Natal 
aos empregados terceirizados que se 
incumbem da limpeza, das  copas, da 
segurança, além da equipe de funcio-
nários da ASSERJUF.

Essa prática, que tem se repetido 
há tantos anos, só se realiza porque 
também tem existido um profundo 
senso de  solidariedade, de carinho e 
de amizade que tornam esse momento 
possível. E, mais uma vez, é preciso 
contar com a generosidade de doador 
de cada servidor desta Casa.

Os diretores das secretarias e dos 
núcleos estão aptos a informar o valor 
da cota que caberá a cada setor a ser 
rateada e entregue à comissão respon-
sável por essa campanha até o dia 3 
de dezembro próximo.

03/12/2004- Juíza federal Neuza 
Alves é é nomeada desembargadora 
do TRF1 - A juíza federal Neuza Ma-
ria Alves da Silva foi nomeada para o 
cargo de desembargadora federal do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
pelo critério de merecimento, em vaga 
decorrente da aposentadoria do desem-
bargador federal Plauto Ribeiro. A no-
meação foi feita por decreto assinado 
ontem, pelo presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, e publicado 
hoje no Diário Oficial da União.

A Direção do Foro, em nome dos 
juízes e servidores da Seção Judiciária 
da Bahia, parabeniza a magistrada por 
tão merecida conquista, desejando-lhe 
pleno êxito nesta nova e importante 
etapa de sua vida que agora se inicia.

JFHHÁ DEZ ANOS

CNJ analisa sugestões para melhorar 
segurança de oficiais de justiça 

As Comissões Permanentes de Efici-
ência Operacional e Gestão de Pessoas 
e de Articulação Federativa e Parla-
mentar do CNJ devem analisar suges-
tões apresentadas pela Federação das 
Entidades Representativas dos Oficiais 
de Justiça Estaduais do Brasil para a 
melhoria da segurança dos oficiais de 
justiça no Brasil. 

Em Pedido de Providências encami-
nhado ao Conselho Nacional de Justiça, 
a Federação que representa a catego-
ria dos oficiais de Justiça pleiteia sete 
medidas visando dar mais segurança à 
atuação dos oficiais de justiça, inclusi-
ve a edição de um ato normativo pelo 
Conselho para regular as condições de 
segurança dos oficiais no exercício de 
suas funções.

Outras medidas solicitadas pela Fe-
deração são: o apoio à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n. 30/2007, 
que estende aos oficiais de justiça o 
porte de arma; a autorização para que 
oficiais adquiram “armas de choque elé-
trico”; a edição de ato normativo para 
a realização de cursos e treinamentos 
sobre procedimentos e posturas que os 
oficiais devem adotar em situações con-
cretas de perigo ou ameaça ao cumpri-
mento de ordens judiciais; a busca de 
alternativas junto aos estados e às po-
lícias militares para a criação de meca-
nismos de atendimento às solicitações 
de apoio feitas por oficiais de justiça; o 
estabelecimento de prazo para que os 
tribunais realizem processo licitatório 
para aquisição de coletes à prova de ba-
las, armas de choque elétrico e cursos 
de defesa pessoal; e a intervenção do 
CNJ junto a outros órgãos para que seja 
permitida a posse de armas de fogo ou 
não-letais pelos oficiais.

Na sessão do último dia 2/12, o pe-
dido foi julgado parcialmente proceden-
te pelo Plenário. Com isso, algumas das 
sugestões apresentadas – como o apoio 
ao PL n. 30/2007 e a edição de ato 
normativo sobre a realização de cursos 
e treinamentos voltados para a defesa 
pessoal dos oficiais – serão encaminha-
das às duas comissões do CNJ, que ve-
rificarão a pertinência das medidas su-
geridas e eventuais encaminhamentos 
ao Plenário.

Fonte: CNJ

Servidores devem 
entregar comprovantes 
de votação na eleição
deste ano até 19/12
Os servidores deverão entregar na SE-

CAP ou SESAP o comprovante de quita-
ção com as Eleições de 2014 até o dia  
19 de dezembro. 

Esta regra vale para todos os servido-
res ativos na Seccional e nas Subseções, 
em qualquer das modalidades (do qua-
dro, ingressos pelo SINAR, requisitados 
e em exercício provisório), bem como os 
aposentados e pensionistas. 

Para servidores das Subseções Judici-
árias, o procedimento continua o mesmo 
das eleições anteriores, ou seja, a SESAP 
remeterá para a SECAP a lista com o 
nome de todos os servidores, indicando 
a quitação ou não da obrigação.  


