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Juiz federal da Subseção de Eunápolis 
condena ex-prefeito de Santa Cruz Cabrália

em processo por improbidade administrativa
O juiz federal da Subseção Judiciária de 

Eunápolis, Alex Schramm de Rocha, con-
denou o ex-prefeito de Santa Cruz Cabrá-
lia, Geraldo Scaramussa, ao pagamento de 
multa civil, equivalente a 10 vezes o valor 
da sua última remuneração como prefeito 
e o registro no Cadastro Nacional de Con-
denações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa gerido pelo CNJ.

A ação civil pública foi movida pelo Mi-
nistério Público Federal e Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
no âmbito do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar e do Programa Dinheiro 
Direto na Escola.

Narram os autores que o então prefeito 
se omitiu do dever constitucional de pres-
tar contas referentes à aplicação de verbas 
públicas oriundas do FNDE, mesmo com 
diversas solicitações daquele Fundo, sem 
sucesso. Pleitearam, assim a condenação 
do administrador municipal a restituir aos 
cofres públicos R$246.933,60, bem como 
que seja incurso nas sanções do art. 12 da 
Lei no 8.429/92. 

O demandado alegou que prestou con-
tas referentes aos recursos repassados, 
mas não juntou documentos que corrobo-
rassem o alegado, em que pese ter tido 
oportunidade para tanto.

Essa omissão do dever legal de prestar 
contas culminou com a instauração de To-
mada de Contas Especial pelo TCU, resul-
tando em condenação.

Quanta à responsabilidade do gestor na 
prestação de contas, ressaltou o julgador 
que o dever de prestá-las não é da entidade 
municipal, mas da pessoa física responsável 
pelo gerenciamento dos valores recebidos.

A conduta do requerido se enquadra 
como ato de improbidade, que importa vio-
lação de princípios da Administração Públi-
ca, constituindo atentado aos princípios da 

atividade estatal deixar de prestar contas 
quando esteja obrigado a fazê-lo. Tal omis-
são representa violação do princípio da mo-
ralidade. Agiu o Requerido em dissonância 
como dever de bem administrar, de buscar 
o bem comum, ao deixar de atender a uma 
obrigação de qualquer gestor publico.

Igualmente ficou conspurcado o princí-
pio da publicidade, que demanda a ampla 
divulgação dos atos da Administração, a 
fim de possibilitar o controle da legitimida-
de da conduta dos agentes públicos. Afinal, 
a ausência de prestação de contas impede 
a transparência na aplicação das verbas 
públicas, dificultando o acompanhamento 
da execução de serviços e obras de interes-
se da comunidade.

Atos de improbidade administrativa não 
requerem o enriquecimento ilícito do autor 
do fato ou efetivo prejuízo patrimonial à Ad-
ministração Pública, bastando a ocorrência 
de prejuízo ao patrimônio moral, decorren-
te da ofensa aos atos administrativos.

Os agentes públicos de qualquer nível 
ou hierarquia são obrigados a zelar pela es-
trita observância dos princípios da legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência no trato de assuntos que lhe 
são afetos. A partir do momento em que se 

omitiem indevidamente na prática de atos 
de oficio, infringem os princípios da legali-
dade, moralidade e publicidade.

Não havendo prova de dano ao Erário, 
fica afastada a sanção de ressarcimento 
prevista na primeira parte do inciso III do 
art. 12 da Lei 8.429/92 e tendo em vista 
o falecimento do requerido, não há como 
condená-lo à perda da função pública, à 
proibição de contratar com o Poder Públi-
co nem mesmo à suspensão de seus direi-
tos políticos.

Entretanto subsiste a penalidade de 
multa civil, que não ostenta caráter inde-
nizatório. Na aplicação de tal sanção, a 
jurisprudência do STJ preconiza que seja 
feita uma dosagem em consonância com o 
princípio da proporcionalidade.

Levando em consideração que o ato 
de improbidade praticado, embora não 
deixe de configurar um ato ilícito relevan-
te, apresenta gravidade mediana, revela-
-se razoável impor-lhe o pagamento de 
multa civil, de dez vezes a última remu-
neração como prefeito. A multa deverá 
ser paga, na fase executória, pelos seus 
sucessores, incluídos no polo passivo, no 
limite da herança que ambos receberem 
do genitor.

Fórum Teixeira de Freitas e seus 
anexos estão com nova pintura

Após mais de seis anos sem receber 
uma nova pintura, o Fórum Teixeira de 
Freitas e seus anexos passaram por uma 
revitalização.

Os serviços foram iniciados em 
27/1/2014, com o uso  de balancins para 
retirada dos brises que são as placas ver-
ticais e horizontais ao lado de todas as ja-
nelas, elementos arquitetônicos que servem 
para barrar a entrada do sol direto.  

Em seguida houve limpeza das fachadas 
para remoção de fungos com sanitizante e 
mangueiras para a lavagem pois não se teve 
como utilizar jato d’água devido ao estado 
ruim da textura e reboco existentes. Esse 
serviço durou de fevereiro a abril 2014   

Na sequência foram realizados trata-
mentos de trincas e fissuras, além de re-
composição das áreas de onde se retirou os 
brises. Paralelamente ocorreram raspagem 
de texturas e  aplicação de fundo prepara-
dor  para iniciar a pintura.

Como vários trechos de textura estavam 
descolados do reboco, houve a necessidade 
de retirá-los e aplicar nova textura, ocasio-
nando, infelizmente, emendas. 

Devido à quantidade de chuvas e à li-
mitação de horário para o tratamento das 
fissuras no prédio anexo, foram realizados 
dois termos aditivos de prazo, passando 
a vigência do contrato para 21 de janeiro 
de 2015.

Os serviços foram dados como concluí-
dos em novembro de 2014, mas houve ne-
cessidade de refazer a pintura em determi-
nados trechos por haver diferentes tons da 
mesma tinta. Também foram tratados e pin-
tados o Brasão e os letreiros das fachadas. 

Resumo dos serviços: recuperação, lim-
peza e pintura das fachadas dos prédios, 
reservatórios elevados e muretas, retirada 
dos brises das fachadas e colocação de 
chapim em todas as platibandas que são 
as peças instaladas nos topos das paredes 
que se elevam acima dos telhados.

A última vez que o prédio havia recebi-
do uma pintura externa foi entre outubro de 
2006 e março de 2007.

Fachada anterior do Fórum Teixeira de Freitas Fachada atual do Fórum Teixeira de Freitas

Proposta orçamentária 
do Judiciário e MPU é
questionada no Supremo

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário e do MPU da União no Distrito 
Federal impetrou no STF Mandado de Se-
gurança com pedido de liminar, para ques-
tionar ato da Comissão de Orçamento do 
Congresso que desrespeitou decisão da Cor-
te acerca da apreciação das propostas or-
çamentárias do Poder Judiciário e do MPU.

A entidade narra que as propostas não 
foram integralmente incluídas pela Presi-
dência no projeto de lei orçamentária de 
2015 remetido ao Congresso Nacional. Li-
minar da ministra Rosa Weber determina-
ra que a proposta original fosse apreciada 
pelo Congresso como parte integrante da 
lei orçamentária anual de 2015.

Segundo o Sindjus, a comissão não 
analisou as propostas como encaminhadas 
pelo Judiciário e pelo MPU, mas somente 
apresentou a previsão de receitas e despe-
sas de acordo com o projeto enviado pela 
presidente. Para a entidade o ato desres-
peita a autonomia orçamentária e financei-
ra do Judiciário e do MPU. 

O sindicato informa que as propostas 
orçamentárias do Judiciário e do MPU obe-
deceram a Lei de Responsabilidade Fiscal e 
de Diretrizes Orçamentárias e pede liminar 
para determinar que sejam apreciadas pela 
Comissão Orçamentária do Congresso Na-
cional como parte integrante do projeto en-
caminhado pela Presidência da República.

A relatora é a ministra Rosa Weber.


