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Juiz federal da Subseção de Vitória da 
Conquista condena dois ex-prefeitos 
de Ribeirão do Largo por improbidade

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, João 
Batista de Castro Júnior, condenou os ex-
-prefeitos do Município de Ribeirão do Lar-
go, Joaquim Garcia Gomes e Pacífico de Al-
meida Luz, em uma ação civil pública por 
improbidade e de ressarcimento de dano 
ao erário por malversação de recursos do 
Piso de Atenção Básica. A ação é de auto-
ria do Ministério Público Federal.

O magistrado, na sua sentença, conde-
nou os dois ex-prefeitos, com base no art. 
10, VIII e XI da Lei 8.429/92 ao ressarci-
mento integral e solidário nos valores de R$ 
50.897,00 e R$ 112.527,98, conforme 
quantificado por auditoria da CGU, mais 
correção monetária e juros; além de perda 
da função pública, suspensão dos direitos 
políticos por dez anos, multa civil individu-
al de R$ 100 mil e, durante cinco anos, 
proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios, incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário.

Conforme consta dos autos, a Controla-
doria Geral da União detectou pagamentos 
sem prévio procedimento licitatório e com 
fragmentação de despesas, para fuga à lici-
tação, utilizando-se de recursos repassados 
pelo Ministério da Saúde entre os anos de 
2008 e 2009. 

Inicialmente, a malversação consistiu 
na aquisição direta de materiais odontoló-
gicos e hospitalares, combustíveis, produ-
tos de limpeza e locação de automóveis, 
sem licitação ou pesquisa de preços. Todas 
as aquisições e contratações foram efetua-
das por meio de dispensa, sob o argumen-
to de que o valor de cada uma delas não 
ultrapassava R$ 8 mil, o que ofende o art. 
24,1, da Lei 8.666/93.

Houve desvio de finalidade dos recursos 
do PAB, que foram utilizados para atendi-
mento a finalidades inteiramente estranhas 
à previsão normativa. As despesas ocorre-
ram durante as gestões de ambos os réus 
que adquiriram ou custearam, com tais re-
cursos/serviços de alinhamento e balance-

amento, pneus, cereais, serviços elétricos, 
peças, materiais gráficos materiais de ex-
pediente, produtos de limpeza, carne, água 
mineral e copos. Tais despesas irregulares 
alcançaram a cifra de R$ 50.897,00.

Segundo a sentença do magistrado, “os 
réus tiveram condutas igualmente repro-
váveis. Eles enfeixavam o poder decisório 
de não deflagrar um processo de dispensa 
licitatória viciado e de não adquirir gêne-
ros fora da cobertura da destinação vin-
culada dos recursos do PAB. A gravidade 
do seu ato, o que também dimensiona o 
impacto do dano financeiro de qualquer 
espécie, está na informação que eles mes-
mos enviaram à CGU: ‘O Município de Ri-
beirão do Largo, como é sabido por todos, 
é eminentemente pobre, estando entre os 
bolsões de pobreza do país’".

E concluiu o juiz: “Lamentavelmente, a 
reparação do dano talvez fique para as ca-
lendas gregas, porquanto, como dito, não 
foi encontrado acervo patrimonial comen-
surado com o dano”.

Em fevereiro de 2005, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

02/02/2005 – Obra para construção 
da sede dos JEFs prosseguem no CAB 
- As obras para a construção da sede de-
finitiva dos Juizados Especiais Federais 
desta Seccional, iniciadas no último dia 
5,  prosseguem sob a responsabilidade 
da empresa Cinzel Engenharia Ltda. A fu-
tura sede será localizada próxima ao pré-
dios da Secretaria de Segurança Pública.

 Nesta primeira fase do projeto, o 
prédio disporá de instalações para os 
juizados e turma recursal, além de duas 
áreas reservadas ao arquivo judicial, 
hoje localizado na Baixa dos Sapateiros. 
Também estão previstos espaços para 
lanchonete, agência bancária, correios e 
representações de órgãos públicos.

02/02/2005-ASSERJUF realiza 
filmagens para homenagear a desem-
bargadora federal Neuza Alves - A AS-
SERJUF realizou ontem filmagem com 
juízes, servidores e terceirizados, com 
depoimentos que comporão um vídeo 
em homenagem à desembargadora fe-
deral Neuza Alves. 

As filmagens foram feitas pelo cine-
grafista Hans Herold e acompanhadas 
pelos servidores Luiz Goulart e Horácio 
Ribeiro. O vídeo será apresentado no dia 
18 de março próximo, em solenidade es-
pecial para a magistrada.

JFHHÁ DEZ ANOS

Processo de quintos volta à pauta do STF
O Supremo Tribunal Federal incluiu 

novamente na sua pauta para o próximo 
dia 12 de fevereiro, o julgamento do RE 
638115, que teve repercussão geral rece-
bida pelo ministro Gilmar Mendes.

O Supremo deve decidir se os servido-
res públicos que exerceram cargo comissio-
nado ou função gratificada entre 1998 e 
2001 têm direito ao benefício extinto há 
mais de uma década.

O servidor Francisco Filho, coordenador 
juridico do SINDJUFE-BA, lembra que em 
anos anteriores o Supremo apreciava um 

Mandado de Segurança e uma Ação Caute-
lar contra ato do presidente do TCU, onde 
já perdia por cinco votos contra, momento 
em que o Recurso Extraordinário foi rece-
bido pelo Supremo. No julgamento, o ex- 
ministro Eros Grau, hoje aposentado sus-
tentou que não era matéria de competência 
do STF, com forte debate jurídico com o mi-
nistro Gilmar Mendes, que levou a matéria 
a plenário.

Francisco Filho aponta que o Poder Ju-
diciário Federal, o Ministério Público Fede-
ral e inclusive o Supremo Tribunal Federal 
já fazem o pagamento administrativamen-
te, desde o ano de 2006.

A batalha judicial se arrasta há anos e 
os TREs de todo o país, por iniciativa pró-
pria, quitaram o passivo. Só o TRE do Rio 
gastou R$ 25 milhões com 111 servidores. 
Já o TRE-SP gastou R$ 5 milhões com 81 
servidores. O Ministério do Planejamento 
estima que o passivo trabalhista da União 
referente a quintos some R$ 21,1 bilhões. 
Este é o tamanho da conta da União que 
está nas mãos do STF. 

Dificilmente os servidores serão obri-
gados a devolver os valores em caso de a 
Suprema Corte concluir que eles não têm 
direito ao benefício. Se depender de súmu-
las do TCU e da própria AGU, que atua em 
favor da União, os servidores não correm 
risco de ser obrigados a devolver os valores 
recebidos.

Diz a norma do TCU: “É dispensada a 
reposição de importâncias indevidamente 
percebidas, de boa-fé, por servidores ati-
vos, inativos e pensionistas, em virtude de 
erro escusável de interpretação de lei por 
parte do órgão/entidade, ou por parte de 

autoridade legalmente investida em fun-
ção de orientação e supervisão, à vista da 
presunção de legalidade do ato adminis-
trativo e do caráter alimentar das parcelas 
salariais”. Já a norma da AGU diz que a 
devolução não é necessária quando o ser-
vidor agiu de boa-fé “em decorrência de 
errônea ou inadequada interpretação da 
lei por parte da administração pública”.

O  Ministério Público Federal endos-
sa a posição da AGU e alerta para grave 
prejuízo às contas da União caso esta seja 
obrigada a pagar o benefício a todos os 
servidores dos três poderes. O MP alega 
que o reconhecimento da dívida afetaria o 
orçamento público, “haja vista o flagrante 
prejuízo que será causado com o redire-
cionamento de verbas inicialmente des-
tinadas a essenciais interesses públicos 
para o custeio da folha de pagamento de 
seus servidores”. 

A matéria é de interesse de todos os 
servidores públicos que exerceram cargos 
comissionados entre 1998 e 2001, inclu-
sive os de órgãos como TCU e da própria 
AGU que em 2009, a AGU conseguiu no 
STF impedir novas incorporações de quin-
tos por servidores do TCU. Na ocasião, o 
STF suspendeu as decisões administrati-
vas dos TRFs até decisão final da matéria 
com a alegação de que a União corria o 
risco de não recuperar o dinheiro gasto em 
caso de vitória no Judiciário. 

No entanto, após decisão do STJ, os 
tribunais continuaram a fazer os paga-
mentos. Como a palavra agora está com a 
Suprema Corte, espera-se um ponto final 
na polêmica.
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