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Hoje:Normélia Soares Cotias (3ª Vara), 
Paulo Marcio Rodrigues de Sousa 
(NUASG), Brenda Neri Borges (Turma 
Recursal), Jacopo Vannini (21ª Vara), 
Jéssica Camargo Silva e Aline Rocha 
Andrade (ambas de Vitória da Conquis-
ta), Michele de Araújo Almeida e Die-
go de Sousa Lima (ambos de Feira de 
Santana). Amanhã: Elaine Lamontag-
nia Meira de Alcântara (2ª Vara), Da-
niela de Almeida Couto Abraim (Vitória 
da Conquista), Gleydson Adriano de 
Almeida (Feira de Santana), Laís Ve-
rônica Pereira de Santana (COJUES), 
Cauan dos Santos Guimarães e Mauro 
Maia de Santana (ambos de Ilhéus).
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Justiça Federal em Juazeiro condena 
ex-prefeito de Uauá por improbidade 
em convênio com Ministério da Saúde

O juiz federal substituto da 11ª Vara 
Rodrigo Britto Pereira Lima, no exercício 
da titularidade plena da Subseção de Ju-
azeiro, em ação civil pública movida pela 
AGU, condenou, por improbidade admi-
nistrativa, Jorge Luiz Lobo Rosa, ex-pre-
feito do Município de Uauá, além de dois 
membros da Comissão Municipal Perma-
nente de Licitação do município e três, 
empresas participantes de licitação para 
aquisição de ambulância.

O ex-prefeito foi condenado a multa de 
30 vezes sua última remuneração e foi proi-
bido de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, por três anos. 

Esta última pena também coube às três 
empresas participantes do certame, além 
da multa de R$ 20 mil cada uma por, se-
gundo o juiz, não haver dúvidas de que 
sua conduta violou princípios basilares da 
Administração Pública, como moralidade, 
eficiência e igualdade de condições entre 
os concorrentes.

Os dois membros da Comissão de Lici-
tação foram condenados à perda das fun-
ções e a pagamento de multa civil equiva-
lente a 15 e a 10 vezes o valor da última 
remuneração percebida no seu cargo.

O Município de Uauá, na pessoa de seu 
então prefeito, firmou convênio com o Mi-
nistério da Saúde pelo qual recebeu R$ 48 
mil para aquisição de ambulância.A contra-
partida do município era de R$ 4.800,00.

Em auditorias do SUS e da CGU cons-
tataram-se superfaturamento na compra 
da ambulância e irregularidades na licita-
ção visando a simular competitividade. Se-
gundo a AGU, as empresas participantes 
do certame tinham sócios em comum; a 
formatação apresentada por todas era se-
melhante, embora não fosse essa exigên-
cia; não houve prova de que as empresas 
receberam carta-convite; o valor pago pela 
ambulância foi empenhado antes da aber-
tura da licitação. Tudo isso enquadraria a 
conduta dos réus como ato de improbidade 
contra os princípios da administração públi-
ca, previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92. 

Pelo convênio, o município deveria de-
volver os recursos não utilizado na aquisi-
ção da ambulância. De um total de R$ 48 
mil, foram utilizados R$ 28.800,00 e não 
foram devolvidos um valor que atualizado 
totaliza R$ 30.462,92.

Segundo a sentença o então prefeito: 
“Na condição de gestor não poderia esqui-
var-se de seu dever de repor ao Ministério 
da Saúde os valores que não foram empre-
gados na compra do bem. Sua omissão já 
caracteriza má-fé na administração irre-
gular da verba pública que lhe foi confia-
da, ato este que por sua vez indubitavel-
mente causou ao erário o dano estimado 
pela União com aplicação irregular de ver-
ba publica destinada exclusivamente para 
aquisição de unidade móvel de saúde”.

A ausência de pesquisa de preço é um 
relevante indício de fraude, demonstrando 
ausência de parâmetro para análise das 
propostas de preços apresentadas pelas 
licitantes e os contratos sociais demons-
tram que a empresa vencedora da licita-
ção tem dois sócios comuns com outra 
concorrente, o que reforça a conclusão 
de conluio evidenciando conduta ímproba 
dos integrantes da comissão de licitação e 
dolo pela omissão no cumprimento do seu 
dever de zelar pela lisura e competitivida-
de do procedimento.

Nas palavras do julgador: “O prefeito, 
por ser o chefe do Poder Executivo Munici-
pal [...] tem o dever de ordenar e autorizar 
despesas, acompanhar a aplicação dos re-
cursos públicos e fiscalizar o trabalho dos 
seus subordinados. Dessa forma, a dele-
gação de algumas atribuições aos agentes 
públicos municipais não é justificativa su-
ficiente para eximi-lo de suas responsabi-
lidades legais”

“O então gestor participou diretamen-
te de diversos atos do certame, tais como 
sua autorização, homologação e adjudi-
cação do bem licitado, designação dos 
integrantes da Comissão de Licitação, 
bem como assinatura do contrato com 
a empresa vencedora mesmo diante das 
evidentes irregularidades, não restando 
dúvidas quanto ao dolo nos atos de im-
probidade”, afirmou o magistrado.

Em março de 2005, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

21-3-2005- Homenagem à de-
sembargadora federal Neuza Alves é 
marcada pela emoção - Emoção foi a 
tônica da homenagem prestada à de-
sembargadora federal Neuza Maria Al-
ves da Silva, na última sexta-feira, no 
auditório Dias Trindade. Provavelmente 
a mais longa solenidade já realizada 
nesta Seccional, o evento manteve o seu 
brilho até o final, com o auditório lota-
do, prevalecendo sempre um ambiente 
de confraternização e descontração.

A solenidade foi aberta com o Hino 
Nacional tocado pela Banda da Base 
Área de Salvador. Em seguida, o Co-
ral da Justiça Federal, sob a batuta do 
maestro Ângelo Rafael, executou quatro 
músicas em apresentação impecável. 
Comovida, a homenageada fez questão 
de abraçar cada um dos participantes. 

A qualidade das apresentações 
manteve-se durante a exibição do vídeo 
produzido pelos servidores Luiz Goulart 
e Horácio Neto, que surpreenderam 
pela excelência e profissionalismo do 
trabalho realizado com o apoio da Cai-
xa, da ASSERJUF e da DIREF.

Seguiram-se discursos pontuados 
por inspiração e poesia. O primeiro foi 
o do desembargador Antônio Ezequiel, 
que destacou sua admiração pela home-
nageada lembrando canção de Vinícius 
de Moraes e Tom Jobim: “Se todos fos-
sem iguais a você, que maravilha viver”.

A juíza federal Nilza Reis, em nome 
dos colegas, afirmou que a homenage-
ada bem traduz o significado da pala-
vra amizade, enquanto pessoa “que não 
faz questão de si mesma e se doa em 
empréstimo para os outros”. Também 
agradeceu à Dra. Neuza por haver al-
cançado uma inegável e extraordinária 
dimensão de ser humano.

Os antigos colegas de Direito foram 
representados pelo procurador do Muni-
cípio, Renato Simões, que, visivelmente 
emocionado, interrompeu algumas vezes 
sua fala para conter as lágrimas, sendo 
amparado pela própria Dra. Neuza.

Continua amanhã

JFHHÁ DEZ ANOS

Novos juízes federais substitutos 
iniciam treinamento na Bahia

Teve início ontem a etapa prática do 
Curso de Formação dos Novos Juízes Fe-
derais Substitutos, quando novos magistra-
dos vivenciarão experiências em varas cí-
veis, de execução fiscal, criminais e de JEF, 
sob a coordenação da juíza federal Rosana 
Noya durante o mês de março. No mês de 
abril, um novo grupo de magistrados che-
gará para o mesmo treinamento que será 
coordendo pela juíza federal Cláudia Tou-
rinho Scarpa.

Sete os novos juízes federais substitutos 
que foram recebidos na tarde de ontem por 
juízes federais da nossa Seccional em um 
almoço de boas-vindas. São eles: André 
Dias Irigon, Cláudia Giusti Belache, Diego 

Câmara Alves, Filipe Pessoa de Oliveira, 
João Paulo Morretti, Milena Souza de Al-
meida e Renata de Moura Isaac.

Na primeira semana eles terão a ex-
periência nos JEFs sobre a orientação dos 
juízes federais Dirley da Cunha Jr, Durval 
Carneiro Neto e Sandra Lopes de Carvalho. 

Na segunda semana a experiência será 
nas varas cíveis, com orientação dos juízes 
Nilza Reis, Pompeu Brasil e Cláudia Scarpa.

Na duas últimas semana eles vivencia-
rão a realidade das varas fiscais, cíveis e 
penais, sob orientação dos juízes federais 
Pedro Braga Filho, Cynthia Lima Lopes, Fá-
bio Roque Araújo e Danielli Rodrigues. 


