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Juíza federal de Bom Jesus da Lapa 
condena ex-prefeitos de Morpará 

e Serra do Ramalho por improbidade
A juíza federal de Bom Jesus da Lapa 

Danila Gonçalves de Almeida, em ação ci-
vil pública, condenou Felisberto Almeida 
Filho e Milton Lima dos Santos, respecti-
vamente ex-prefeito e secretário de Saúde 
do Município de Morpará a restituírem ao 
Fundo Nacional de Saúde R$ 21.473,06, 
atualizados, para ressarcir o erário pela 
aplicação irregular dos recursos públicos.

O MPF, autor da ação, objetivou a con-
denação sob o fundamento de que os réus 
teriam sido responsáveis pela aplicação ir-
regular de recursos do SUS repassados ao 
Município e pela não comprovação da utili-
zação de parte desses recursos para o com-
bate à desnutrição infantil.

Segundo a julgadora, “Sobejam aos 
olhos práticas de irregularidades na gestão 
de verbas repassadas pelo SUS ao Municí-
pio de Morpará, por parte dos requeridos, 
ensejando prejuízo ao erário e cujo ressar-
cimento é medida salutar que se impõe”.

A ação está embasada em auditoria do 
SUS e Tomada de Contas do TCU, proce-
dimentos administrativos que ostentam 
presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos públicos, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa.

Restou apurado que “O município ad-
quiriu produtos abaixo das metas estabe-
lecidas no programa e não distribuiu na 
totalidade os produtos comprados (leite e 
óleo), conforme constatado nos registros 
fornecidos. Tal procedimento resultou em 
prejuízo na recuperação das crianças des-
nutridas do município de Morpará”.

SERRA DO RAMALHO

Em outra ação, a magistrada condenou 
Alberto Anísio Godoy, ex-prefeito de Serra do 
Ramalho à perda da função pública; multa 
civil correspondente a dez vezes o valor da 
última remuneração corrigida no cargo de 
prefeito; suspensão dos direitos políticos por 
três anos e proibição de contratar com o Po-
der Público pelo mesmo período.

O ex-gestor deixou de prestar contas de 
R$ 275.833,90 provenientes do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação em 
2004 referentes aos programas de alimen-
tação escolar, alimentação de creches e ali-
mentação indígena.

Justiça Federal proíbe 
autópsia em indígena
O juiz federal substituto Leonardo Her-

nandez Santos Soares, de Rondonópolis, 
determinou que o hospital local não realize 
qualquer exame de corpo de delito em indí-
gena morto em acidente de moto.

A Defensoria Pública fez o pedido na 
Justiça Estadual em razão de a religião do 
índio da tribo, Bakairi não permitir mutila-
ção do corpo de seus integrantes por consi-
derar isto desrespeito ao ente que faleceu.

A Justiça Estadual declinou da compe-
tência e o juiz Leonardo Soares concedeu a 
tutela pois a Constituição preceitua que são 
reconhecidos aos índios sua organização so-
cial, costumes, línguas, crenças e tradições.

Para o magistrado, “uma vez que a si-
tuação fática menciona a existência de 
costume indígena, o que não pode deixar 
de ser protegido por qualquer instância ou 
divisão do Poder Judiciário e dos demais 
poderes da República. Assim, entendo 
que a presente situação abarca a proteção 
de costume indígena da etnia Bakairi no 
sentido de se vedar qualquer mutilação, 
autópsia ou necropsia dos membros desta 
etnia que vierem a falecer”.

O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar objetiva atender às necessidades 
nutricionais dos estudantes em sala de aula, 
atendendo aos alunos matriculados na edu-
cação infantil em creches e pré escolas da 
rede pública e escolas indígenas.

Apesar da evidente omissão na presta-
ção de contas, não se comprovou existên-
cia e valor do dano ao erário, isto é, se os 
recursos foram ou não destinados ao objeto 
do convênio celebrado. 

Assim, não foi deferido o requerimendo 
do MPF de condenação ao ressarcimento do 
valor total das verbas cujas contas não foram 
prestadas. Para a juíza, a sanção só poderia 
ser aplicada caso se demonstrasse que o ob-
jeto do repasse não foi executado ou não foi 
executado integralmente, comprovando-se o 
dano causado com a indicação de elemen-
tos que permitam fixar o quantum debeatur 
a título de ressarcimento.

TRF1 reforma sentença da 3ª Vara 
reduzindo valor que União deverá 
restituir a empresa de vigilância 

A 6ª Turma do TRF1 reformou sentença 
da 3ª Vara e determinou que a União de-
volva R$ 6.676,30 a uma empresa de vigi-
lância referente a contratos administrativos 
firmados e indevidamente retidos pelo ór-
gão contratante. A decisão foi tomada após 
a análise de recurso interposto pela União 
contra sentença que a condenou a ressarcir 
a empresa em R$ 15.760,31.

Na apelação, a União sustenta que a 
sentença considerou como termo inicial para 

cálculo do ressarcimento da diferença retida 
no mês de agosto de 1999, quando, na ver-
dade, deve ser adotado como termo inicial 
para a elaboração dos cálculos do montante 
a ser restituído a cláusula quinta do contrato 
original, que dispunha que seria permitida a 
repactuação do contrato desde que observa-
do o intervalo mínimo de um ano, a contar 
da data do orçamento a que a proposta se 
referir, ou da data da última repactuação, 
conforme o caso, devendo, assim, o ter ini-
cial ser o mês de maio de 2000.

O Colegiado deu razão à União. “A cláu-
sula quinta do contrato em questão tratou 
da repactuação do contrato, dispondo que 
seria permitida desde que fosse observado 
o interregno mínimo de um ano, a contar 
da data do orçamento a que a proposta a 
se referir, ou a data da última repactua-
ção, conforme o caso. Na hipótese, a soli-
citação da repactuação, que até então era 
inédita, foi feita em decorrência de acordo 
coletivo de trabalho em maio de 1999”, 
ponderou o relator, desembargador federal 
Daniel Paes Ribeiro.

Por essa razão, “entende-se que o con-
trato em questão permite a repactuação, 
observado o prazo de um ano, a contar do 
orçamento a que a proposta se referir, ou 
seja, a contar da data do acordo, conven-
ção ou dissídio coletivo, que, no caso, foi 
em maio de 1999, devendo ser, portanto, 
considerado o prazo para devolução dos va-
lores apurados, a título de devolução pela 
União, o mês de maio de 2000”, afirmou.
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