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Aniversariantes
Hoje: Cíntia Araújo Lima (Feira de San-
tana) e Valéria Catarina Lima Ferreira (9ª 
Vara). Amanhã: Lara Lourdes Azevedo 
Barbosa (DIREF), Anderson Alves Mota 
(Feira de Santana), Josenil Francisco Ba-
tista (9ª Vara), Franklin Lima da Fonseca 
(COJUES), Cinthia Cecília de Santana 
Cunha (VIPAC) e Jean Moreira (Asserjuf). 
Domingo: Isac Merces dos Santos (Je-
quié), Érica Martins Bezerra (23ª Vara), 
Raimundo Nonato Silva Costa (NUCJU) 
e Maria Dionícia Resende de Lima Men-
des (8ª Vara). Segunda-feira: Ana Marta 
Abreu Meirelles (NUCRE), Nara Ilma de 
Sá Barretto Trindade (Feira de Santana), 
Sérgio Fernando Nogueira Júnior (Itabu-
na) e João Marcos Ferraz de Araújo (Vi-
tória da Conquista).

Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
diagramação e impressão: Luiz Goulart - SE-
COS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. 
Revisão: Márcia Magalhães. Tiragem: 26 exem-
plares. Edição eletrônica encaminhada para mais 
de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

4ª Vara condena ex-prefeito de Santo Amaro 
por improbidade em dois processos

A juíza federal da 4ª Vara Cláudia Tou-
rinho Scarpa, em duas ações civis públi-
ca por improbidade administrativa movida 
pelo MPF contra João Roberto Pereira de 
Melo, ex-prefeito do Município de Santo 
Amaro, condenou o réu a ressarcir o valor 
de R$ 39.129,64, atualizado; perda da 
função pública; suspensão dos direitos po-
líticos por 8 anos e proibição de contratar 
com o Poder Público por 5 anos. 

Na segunda ação, a magistrada conde-
nou o mesmo ex-prefeito, a ex-secretária 
de Saúde do Município Maria Conceição 
Santana dos Reis e Expedito Santos de 
Araújo ME ao ressarcimento integral de R$ 
90.750,00, em partes iguais, suspensão 
dos direitos políticos por 5 anos, proibição 
de contratar com o Poder Público pelo mes-
mo período e perda de função pública.

Primeiro processo - De acordo com o 
MPF, o ex-gestor público praticou malver-
sação de recursos oriundos de convênios 
com o FNDE, atrasando prestação de con-
tas; realizando despesas sem as correspon-
dentes notas ficais; movimentando irregu-
larmente contas; não aplicando recursos 
no mercado financeiro; utilizando recursos 
fora de vigência do Convênio e não recolhi-
mento do saldo remanescente do Convênio.

Houve aquisição de equipamentos para 
melhoria da rede física de ensino infantil 
com itens sem utilização e termo de distri-
buição de carteiras universitárias para esco-
la que não as receberam e não comprovação 
do envio às escolas de materiais didáticos e 
pedagógicos para ensino fundamental.

O réu realizou procedimento licitatório, 
para fornecimento de gêneros alimentícios, 
sem levar em consideração a quantidade 

dos alunos – o que gera um dano ao erá-
rio se tiver sido adquirido um quantitativo 
maior ou um dano ao aluno se for adquirido 
um quantitativo menor.

O ato tido por ímprobo consubstancia-
-se em “deixar de prestar contas quando 
esteja obrigado a fazê-lo”, situação em que 
é suficiente a comprovação do dolo genéri-
co, refletido na vontade consciente de ade-
rir à conduta descrita no tipo, produzindo 
os resultados vedados pela norma jurídica.

Segundo processo - O ex-prefeito e a 
ex-secretaria de Saúde contrataram Expe-
dito Santos de Araújo ME, para locação de 
veículos sem indispensável licitação usan-
do recursos federais do Programa de Aten-
ção Básica à Saúde - PAB. 

Nenhum procedimento administrati-
vo foi instaurado para justificar a dispen-
sa das licitações, a existência de situação 
emergencial ou calamitosa que motivasse a 
contratação, nem a necessidade de fracio-
namento de despesas.

A locação de veículos para a manuten-
ção dos programas Saúde na Família e Vigi-
lância Epidemiológica é despesa rotineira, 
previsível e ordinária, e não pode ser enten-

dida como contratação emergencial ou por 
razão de calamidade. 

Restou evidenciado o dolo dos réus, 
quando menos genérico, no passo em que 
anuíram à dispensa de procedimento lici-
tatório, ensejando a indevida contratação 
direta de prestação de serviço. Tal conduta, 
atentatória ao princípio da legalidade, nos 
termos da jurisprudência do STJ, configu-
rando o ato de improbidade. 

A alegação de boa-fé da empresa ré 
não pode ser amparada, já que não se 
demonstra crível que desconheça a ne-
cessidade de licitação. Embora não tenha 
havido comprovação de superfaturamen-
to, a ausência de comprovação do dano 
ao erário não afasta as irregularidades na 
ausência de licitação, principalmente a 
inexistência de motivação da dispensa.

Da mesma forma, não se demonstra 
relevante a alegação de que a contratação 
se deu por preço inferior aos praticados 
pela Administração seguinte ou pelo valor 
de mercado, tendo em vista a ilicitude se 
configurar tão somente pela contratação 
direta, sem licitação, fora das hipóteses le-
galmente previstas.

Telefone para consultas 
sobre movimentações 

processuais 
A Seção Judiciária da Bahia dispõe de 

um ramal exclusivo para que as partes ob-
tenham informações sobre movimentações 
processuais.

O número 3617-9288 está disponível 
para atendimento das 9h às 13h e das 14 
às 18. Esta informação já consta na pá-
gina da JFBA em "Endereços e telefones"-
->"Dados Gerais". 

Este número é bastante útil para os in-
teressados que não têm acesso à internet.

Servidor lança seu 
primeiro livro dia 19
O servidor da 20ª Vara Valter Freitas Ju-

nior lança no próximo dia 19/5 a partir das 
17h na Biblioteca o seu primeiro livro de 
ficção: “O Bebê de Rosineyde”.

Um homem ambicioso...

Uma mulher apaixonada...

Um perigoso pacto...

Em maio, nasce uma criança...

“Pense num absurdo. Na Bahia tem 
precedente”. Esta frase, atribuída a um ex-
-governador, bem se aplica ao “Bebê de 
Rosineyde - um estranho caso na ‘Terra da 
Felicidade’”, do servidor Valter de Freitas Jr. 

A trama se passa em um cortiço no Pe-
lourinho, onde personagens pra lá de hilá-
rios fazem o contraponto em uma história 
de suspense, mistério e crítica social. 

Conheça a saga do ambicioso violinista 
Rossini — capaz de tudo pelo sucesso — e 
de sua bela esposa, Rosineyde, cujo des-
fecho, na “Terra da Felicidade”, só poderia 
ser inesperado.

Valter já apresentou aqui na Justiça 
Federal as peças teatrais Escrava Isaura 
Reloaded, Crônicas de Scárnia, O S.A.C.O, 
O Vendedor de Água de Meninos e Proden-
tinho.

Todas as apresentações foram extrema-
mente elogiadas. O livro está sendo muito 
aguardado e promete o mesmo sucesso.

Licença para tratamento de saúde 
deve suspender período de férias

O CNJ decidiu que o período de férias 
dos magistrados deve ser suspenso, caso, 
durante a sua fruição, ele seja acometido 
por problema de saúde que justifique a 
concessão de licença médica. 

Na consulta, encaminhada pelo TRT 
da 24ª Região, o tribunal questiona o CNJ 
sobre a possibilidade de interrupção das 
férias do magistrado em razão de licença 
para tratamento de saúde. O mesmo tema é 
tratado no Procedimento de Controle Admi-
nistrativo 0001471-32.2010.2.00.0000, 
de autoria da Anamatra e da Associação 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 
15ª Região.

A questão foi levada ao CNJ por haver 
posicionamentos diferentes entre os ór-
gãos do próprio Judiciário. O Pleno do TRT 
24, por exemplo, decidiu que “os afasta-
mentos que se diferem em sua razão de 
ser não podem ser acumulados num mes-
mo período”. Dessa forma, o afastamento 
por licença média deveria ser esgotado e o 
período remanescente de férias, usufruído 
em outro momento.

Já o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, na análise de um caso concreto, 
considerou ilegal a suspensão das férias 
em virtude de licença médica. No CJF foi 
editada a Resolução 14/2008, regula-
mentando a matéria em relação aos ser-
vidores. A norma estabelece que a licença 
ou afastamento para tratamento de saúde 
suspende as férias. A mesma regra tem 
sido aplicada aos magistrados.

Para a maioria, férias são direito consti-
tucional, por isso não podem ser restringidas 
por norma infraconstitucional. Além disso, 

os motivos que justificam o deferimento da 
licença para tratamento de saúde são distin-
tos daqueles considerados para concessão 
de férias, por isso o período de licença para 
tratamento de saúde não deve ser concomi-
tante com o período de férias.

“Os motivos que podem ensejar o de-
ferimento de licença para tratamento de 
saúde são totalmente distintos daqueles 
levados em consideração para aferição das 
férias do trabalhador. Por óbvio, ao elevar o 
instituto das férias ao status constitucional, 
o legislador constituinte originário buscou 
garantir maior proteção para o necessário 
descanso, tão importante para recomposi-
ção das energias do trabalhador, preceito 
que não é atingido quando este vier a ser 
acometido por moléstia suficiente para au-
torizar a licença para tratamento de saúde”, 
diz o voto da conselheira Deborah Ciocci.

O voto lembra que o próprio CNJ editou 
a Instrução Normatova 4/2010 que dispoe 
sobre as férias de seus servidores. 


