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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ives Sales Pitanga (COJUES), 
Larissa Cardoso Santos (Jequié), Ana 
Cláudia de Castro Dunham Nasci-
mento (21ª Vara), Marco Antonio 
Pondé de Brito (NUCRE), Raimundo 
Luiz Filho (24ª Vara), Brás Batista 
Porto (Jequié), Josefa Eliene Santos 
(Paulo Afonso) e Leda Tatiana Foguei-
ra Amaral (NUCJU). Amanhã: Maia-
ra Brenda Jesus Santos (23ª Vara), 
Antônio Gerardo Chaves Junior (10ª 
Vara) e Maria da Conceição Ferreira 
(CS Gestão e Serviço).

Parabéns!!!

Margem da Palavra
Aflorando contra todas as chances* 

No princípio, parecia um matinho saindo por um cano de escoar 
água mas, com o passar dos dias, mostrou-se ser uma planta e logo 
já dava para ver as folhas pequenas se avolumando.

 No topo do pequeno ramo, um mínimo bo-
tão ousava expor-se. Contrariando todas as ex-
pectativas, abriu-se numa pequena flor branca.  
   Não parecia ter qualquer receio de ser levada 
por águas, ora ausentes. Sabia aproveitar as ra-
ras oportunidades. 

Os dias passaram. A plantinha, sem inimi-
gos, esticou-se como se tivesse todo o tempo do 
mundo, sem receios que a afligissem, preguiço-
samente ao sol, a poucos centímetros do solo.

Não sei se você já a notou, entre o estacio-
namento dos servidores e o acesso ao 3ºS. Lá 
está ela, abusadinha, já que pintaram de bran-
co o muro que a cerca, dando-lhe uma moldura 
mais bonita para se apresentar.

Imenso prazer me dá ser recebido por ela no 
trabalho. Sinto-me mais leve por vê-la ali, ainda 
inteira, sem danos que lhe tenham sido causa-
dos por falta ou por excesso de algo, de sol, de vento, de chuva, de mãos desastradas. 

Quem sabe ela é mais forte do que imaginei, já que rompeu o cano que transporta 
água, pois deve ter sido uma rachadura no PVC que deu, às suas raízes, acesso ao 
duríssimo substrato mineral, solo pouco adequado, desconfortável para florescer.  

Já não está mais só. Agora já são seis as florezinhas, uma pequena gang branca 
de pétalas aveludadas, bem comuns se comparadas às suas primas mais valorizadas 
como as rosas e orquídeas.

Em condições normais, não seria propriamente bonita. Nem feia. Mas ali, brotan-
do num cano de plástico e sob o peso de um pavimento de cimento, sem alguém que 
a cuide para que cresça e floresça, torna-se magnífica. 

Certamente, na foto que tirei e ilustra esse texto, ela não demonstra a mesma 
força, mas registro sua existência antes que algum dia, por alguma razão, ela não 
esteja mais lá no estacionamento para me desejar uma boa tarde de trabalho e se 
despedir de mim à noite desejando um bom descanso e até amanhã.

Tudo bem, essas coisas de flores ficarem desejando boas tardes e até amanhãs 
são próprias de fábulas. Mas, afinal, esse texto é meu e faço dele o que eu quiser.

E, pedindo licença, cito Carlos Drummond de Andrade e um trecho do seu poema: 
A Flor e a Náusea: “Uma flor nasceu na rua!/ Passem de longe, bondes, ônibus, rio 
de aço do tráfego./ Uma flor ainda desbotada/ ilude a polícia, rompe o asfalto./ Façam 
completo silêncio, paralisem os negócios,/ garanto que uma flor nasceu. [...] É feia. 
Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”

*Uma homenagem à colega Ana Cláudia Ortiz, que também enfrenta suas lutas e conquista suas vitórias 

Luiz Goulart
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Justiça Federal em Feira de Santana anula contrato 
em que a Caixa centralizou folha de pagamento

de Município de Teofilândia, beneficiando prefeito
O juiz federal Gilberto Pimentel Gomes 

Jr, então substituto na 3ª Vara da Subseção 
de Feira de Santana, anulou contrato entre 
a Caixa Econômica Federal e o Município 
de Teofilândia, que previa a centralização e 
o processamento de 26% da folha de paga-
mento dos servidores municipais.

A sentença confirmou liminar em uma 
ação civil pública movida pelos Ministérios 
Públicos Federal e Estadual. Os autores 
afirmaram que foi encaminhada represen-
tação de servidores, insatisfeitos com o 
fato de serem obrigados a abrir conta na 
Caixa para o recebimento de salário, que 
era pago no Banco do Brasil. A mudança 
do banco teria trazido prejuízos aos servi-
dores, sobretudo em razão de o município 
não possuir agência da Caixa.

Sustentaram que a modificação visava a 
beneficiar o prefeito e sua esposa, uma vez 
que a casa lotérica de Teofilândia (que aten-
deria à demanda dos servidores) pertence 
a ambos, que são remunerados pela pres-
tação de serviço na condição de correspon-
dente bancário. Ao transferir o pagamento 
dos salários para a CEF, o prefeito teria por 
objetivo enriquecer por meio da percepção 
da comissão causada pelo aumento na mo-
vimentação financeira na lotérica. 

Os autores defendem, com base no art. 
90, lII, da Lei de Licitações, que "se existe 
proibição para que o servidor público par-
ticipe de licitação para contratação com 
seu respectivo ente público, maior ainda 
a razão para proibir-se a contratação do 
próprio gestor e ainda sem qualquer pro-
cedimento licitatório".

A CEF afirmou que, pelo fato de o muni-
cípio ser pessoa jurídica de direito público, 
tem o dever de depositar suas disponibili-
dades de caixa em instituições financeiras 
oficiais - como a Caixa. Salientou que, para 
a prestação dos serviços de arrecadação e 
manutenção dos recursos públicos, a Cons-
tituição determina expressamente a contra-
tação de instituição financeira pública e 
que, para os demais serviços, o município 
está dispensado de licitar, com fundamento 
no art. 24, VIII, da Lei de Licitações.

Para a CEF, não haveria necessidade de 
deslocamento dos servidores para o Mu-

nicípio de Serrinha, já que a casa lotérica 
supre parte dos serviços bancários e, atra-
vés do site da Caixa e do sistema de com-
partilhamento de caixas eletrônicos com 
o Banco do Brasil, não seria necessário o 
deslocamento ao banco.

Segundo a sentença do magistrado, ao 
contrário do que alega a CEF em sua de-
fesa, o STF já decidiu que não caracteriza 
desacato ao § 3º do art. 164 da CF/88 - 
ao impor que "As disponibilidades de caixa 
dos Municípios serão depositadas em ins-
tituições financeiras oficiais" - o depósito 
líquido da folha de pagamento em Banco 
particular, sem custo para o município, já 
que tal crédito fica disponibilizado aos ser-
vidores, não ao município.

Ademais, ainda que a interpretação 
dada pela Caixa estivesse correta, não ha-
veria motivo para transferir as "disponibili-
dades de caixa" de um banco oficial para 
outro sem qualquer comparação sobre van-
tagens e desvantagens ao município. 

A CEF alega que "visando ao conforto 
de seus servidores, ocupou-se o municí-
pio de transferir parte das contas dos seus 
servidores à outra instituição bancária, 
sendo esta a Caixa, devido às vantagens 
ofertadas, as quais melhor atendiam ao 
interesse público", porém não comprova 
as vantagens oferecidas e o processo de 
justificação de dispensa da licitação.

Apesar de afirmar que a modificação 
objetivou melhorar o atendimento aos ser-
vidores, pois o Banco do Brasil não presta-
va bom serviço e ocasionava longas filas, 
os depoimentos dos servidores nos autos 
são de queixas ao atendimento da CEF e 
não ao Banco do Brasil

Para o magistrado, pagamentos de ser-
vidores é atividade econômica em sentido 
estrito, típica atividade bancária, que é de-
sempenhada indistintamente por diversas 
instituições, privadas e públicas, inclusive 
para particulares, não se confundindo com 
a prestação de serviços públicos ou com 
outras atividades estatais diversas, razão 
pela qual não se enquadra na norma con-
tida no art. 24, VIII, da Lei n. 8.666/93.

Registrou o julgador: “A Constituição 
Federal, ao definir os princípios da Ad-
ministração Pública, teve por finalidade 
traçar normas a serem seguidas pelos res-
ponsáveis pela coisa pública, sob pena de 
o Estado desvirtuar-se de suas funções, 

olvidando a garantia do interesse público. 
Assim, de acordo com o princípio da lega-
lidade, ao gestor público somente é dado 
fazer aquilo que a lei determina. Mesmo 
nas hipóteses de ato discricionário, qual-
quer opção do administrador deve estar 
adstrita aos princípios da impessoalidade, 
moralidade e probidade, observando-se 
sempre a finalidade pública”.

E continuou: “Não se revela razoável e 
proporcional a centralização de 26% da 
folha de pagamento do município (268 

servidores) numa instituição financeira 
que sequer possui agência no local, im-
pondo aos servidores que se desloquem 
para a cidade vizinha (Serrinha) a fim usu-
fruir dos serviços bancários”.

Segundo a sentença, a opção do ex-pre-
feito violou o princípio de impessoalidade, 
por ter buscado satisfazer interesses pró-
prios, já que o município possui uma loté-
rica credenciada da CEF, da qual o prefeito 
do município e sua esposa figuraram como 
sócios quando da assinatura do contrato. 

Mensagem
“Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu criador. 

Porque a sua graça, bondade e misericórdia foram constantes durante essa jornada. 
Hoje 02/02/2015 a medula PEGOOOUU. VALEU MANO-SANGUE BOM!!! Obrigada tor-
cida querida, suas orações foram atendidas.”                                Ana Cláudia Ortiz


