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Justiça Federal em Juazeiro condena 
ex-prefeito de Curaçá por fraude 

Caso está ligado à Máfia das Ambulâncias
O juiz federal substituto da 11ª 

Vara, Rodrigo Britto Pereira Lima 
(foto ao lado), no exercício da titula-
ridade plena da Subseção Judiciária 
de Juazeiro condenou o ex-prefeito 
do Município de Curaçá, Salvador 
Lopes Gonsalves, e o presidente da 
Comissão Municipal de Licitação em 
uma ação civil pública por improbi-
dade administrativa movida pela Ad-
vocacia Geral da União.

O Município de Curaçá firmou 
convênio com o Ministério da Saúde 
pelo qual a União repassou R$45 
mil para aquisição de Unidade Mó-
vel de Saúde, cuja contrapartida 
municipal era de R$5 mil. 

Auditorias do SUS e da CGU consta-
taram irregularidades na licitação, com o 
intuito de simular competitividade, tais 
como a aquisição de um veículo tipo ôni-
bus seminovo, ano 92, no lugar de um 
veículo tipo furgão; ausência de pesqui-
sa de mercado; uso de um único edital 
para aquisição de duas unidades móveis 
de saúde relacionadas a dois diferentes 
convênios; todas as empresas que rece-
beram o convite são do Paraná e apesar 
da distância e falta de cadastro na Prefei-
tura, todas as licitantes retiraram o edital 
no mesmo dia, entre outras.

Quando indagados acerca do motivo 
do envio de convites para empresas tão 
distante do município de Curacá, os réus 
esclareceram que tiveram dificuldade em 
identificar na região empresas capacita-
das a transformarem um veículo comum 
em uma unidade móvel de saúde.

Segundo a sentença: “A ausência de 
empresas na circunscrição do município 
com tecnologia necessária para produ-
ção do bem, embora plausível, não justi-
fica o envio de convites a três empresas 
localizadas em um Estado tão distante, 
tendo em vista que o mais razoável seria 
buscar fornecedores nas capitais mais 
próximas ou ainda em outros Estados 
dentro da mesma região. 

As três empresas convidadas a parti-
cipar da licitação eram as mesmas que 
compunham a Máfia dos Sanguessugas, 

comumente conhecida como "máfia das 
ambulâncias", organização criminosa 
desarticulado pela Polícia Federal em 
2006 e cujos crimes, amplamente no-
ticiados,  deram-se em diversos municí-
pios do Brasil.

Os envolvidos negociavam emendas 
individuais ao Orçamento Geral da União 
com o intuito de fraudar licitações, nor-
malmente na modalidade convite, para 
direcionar a compra irregular e superfa-
turada de unidades móveis de saúde e 
materiais médico-hospital e repartiam os 
recursos públicos apropriados entre os 
agentes públicos, lobistas e empresários.

Em relação às sanções pela violação 
aos princípios da moralidade, eficiência 

e igualdade de condições e vanta-
gens na forma do art. 11 da Lei n° 
8.429/92: 

O magistrado deixou de aplicar 
a pena de perda da função pública 
para o ex-prefeito em razão de ele 
já não mais ocupar o cargo, mas 
determinou a suspensão dos direi-
tos políticos por 3 anos e multa ci-
vil de 15 vezes o então salário de 
prefeito à epoca dos fatos.

Foi aplicada a pena de perda 
da função pública ao presidente 
da  Comissão, porque nessa condi-
ção ele deveria zelar pela lisura do 
procedimento, sendo sua conduta 

incompatível com o cargo.

Considerando a ligação dos fatos com 
a Máfia das Ambulâncias e a quantidade 
de irregularidades efetuadas para atingir 
os fins fraudulentos, aplicou o juiz aos 
dois réus a proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indirctamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio ma-
joritário, pelo prazo de três anos.

Pontuou o juiz: “É preciso considerar 
que a licitação alcançada pela impro-
bidade envolvia a compra de unidade 
móvel de saúde, para atender a comuni-
dade carente, tornando-se maior a gra-
vidade da conduta.” 

TNU mantém direito 
a aposentadoria por 

invalidez baseada em 
exames particulares
A Turma Nacional de Uniformização dos 

JEF reafirmou o entendimento de que nos 
casos em que há pedido de aposentadoria 
por invalidez, a decisão do juiz não está 
presa ao laudo médico pericial e o magis-
trado pode tomar a decisão com base em 
outros elementos ou fatos provados nos 
autos. Com isso, o laudo pericial, mesmo 
sendo conclusivo a respeito da plena capa-
cidade laboral ativa, nem sempre prevale-
cerá sobre o particular.

A decisão foi tomada no julgamento de 
um pedido de uniformização interposto pelo 
INSS, contra acórdão da Turma Recursal 
de Goiás que determinou o restabelecimen-
to de aposentadoria por invalidez a uma 
dona de casa, de 61 anos, portadora de 
cardiopatia chagásica A Turma goiana con-
siderou os atestados médicos particulares, 
contrários ao laudo pericial, que apontava 
a capacidade de trabalho da parte-autora.

O INSS alegou que a decisão está em 
desacordo com outros julgados e apre-
sentou processo relatado pelo juiz federal 
Rogério Moreira Alves, no qual afirma: “o 
laudo médico particular é prova unilateral, 
enquanto o laudo médico pericial produzi-
do pelo juízo é, em princípio, imparcial. O 
laudo pericial, sendo conclusivo a respei-
to da plena capacidade laborativa, há de 
prevalecer sobre o particular”.

Para o juiz federal Sérgio Queiroga, re-
lator do processo: “No caso recorrido, aco-
lheu-se a conclusão dos atestados médicos 
particulares, a despeito do laudo do perito 
judicial. Já no paradigma privilegiou-se o 
laudo pericial em detrimento dos laudos 
particulares”, explicou e reconheceu diver-
gência de interpretação. 

“Entendo que a questão possui solução 
no próprio texto da lei processual, na me-
dida em que o art. 436 do CPC é taxati-
vo ao dispor que ‘o juiz não está "preso" 
ao laudo pericial, podendo formar a sua 
convicção com outros elementos ou fatos 
provados nos autos’”. O princípio que ali 
se consagra é o do livre convencimento do 
julgador, sem prévia classificação tarifária 
das provas”, considerou.

De acordo com o juiz federal, o afasta-
mento do laudo pericial deve vir assentado 
em exposição de motivos, o que ocorreu. 
Dessa forma, para o colegiado da TNU, o 
não acolhimento da conclusão da prova 
pericial além de ter previsão legal, deu-se 
sob suficiente motivação. “Não há que se 
afastar a conclusão do julgamento da Tur-
ma Recursal de Goiás, uma vez que não 
há hierarquia entre as provas licitamente 
produzidas”, disse.

Jovem Mulher com Unicórnio, de Rafael Sanzio
Criado em 1506, o Retrato da Jovem Mulher com Unicórnio é uma obra de Raphael 

Sanzio. O trabalho, que até tempos recentes era de atribuição incerta, aparenta ter sido 
influenciado pela famosa obra-prima de Leonardo Da Vinci, a Mona Lisa.

Exposto na Galleria Borghese, em Roma, a jovem mulher pintada no quadro foi iden-
tificada como Santa Cantarina de Alexandria, enquanto a criação da obra foi atribuída a 
Perugino. Após uma restauração da pintura, 
foi confirmada a hipótese de que o autor era 
Raphael Sanzio e a remoção da pintura forte 
revelou o unicórnio, um tradicional símbolo 
de pureza no romance medieval. Outro tra-
balho de restauração revelou a imagem de 
um cachorro, antes mesmo do unicórnio, que 
simboliza a castidade e a fidelidade conjugal.

Atualmente, ainda há divergências 
quanto à identidade da moça retratada. 
Apesar de identificada como Catarina, al-
guns supõem que possa ser Giulia Farnese, 
a famosa amante do polêmico Rodrigo Bor-
gia, o Papa Alexander VI. 

Na série “The Borgias”, exibida pelo ca-
nal Showtime, há uma cena onde Farnese, 
interpretada pela atriz Lotte Verbeek, posa 
para o famoso quadro trajando roupas simi-
lares à da obra.
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