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Aniversariantes
Hoje: Katy Carolina Castro Xavier 

(Juazeiro) e João Nunes Lucena Neto 
(Barreiras). 

Amanhã: Patrícia Farias de Oliveira 
(18ª Vara).

Sexta-feira: Emerson de Aguiar Sou-
za (Paulo Afonso), Waldner de Arruda 
Maribondo (Juazeiro), Carolina Oliveira 
de Andrade Pedreira (16ª Vara), Andrea 
Mara de Alencar Magalhães (11ª Vara) 
e Antonio Carlos de Oliveira Figueiredo 
(CEF). 

Sábado: Djalma Alves de Santana 
(5ª Vara), Maurício Silva Araújo (Ala-
goinhas), Felipe Mendonça Monteiro de 
Carvalho (Paulo Afonso), Girlene de Sá 
Sousa (Feira de Santana), Laura Nasci-
mento Bezerra Freire (23ª Vara) e Lívia 
Nara de Andrade Moreira (16ª Vara). 

Domingo: Aline Trevisan Duarte (Tur-
ma Recursal), Tales Eduardo de Souza 
Salu (Bom Jesus da Lapa), Carlos Mar-
çal de Arruda (Paulo Afonso), Igor dos 
Santos Reis Caldeira (NUCJU), Anete 
de Santana Santos (NUCJU) e Rodrigo 
da Silva Neri (Vitória da Conquista). 

Segunda-feira: Tatiana de Almeida 
Granja (2ª Vara), Lindóia Ribeiro San-
tana (11ª Vara), Joemisson Pereira de 
Oliveira (1ª Vara) e Damares dos Santos 
Peixe (Campo Formoso).
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16ª Vara condena ex-prefeito e ex-secretária 
de Saúde de Santo Amaro por improbidade

A juíza federal substituta em auxílio na 
16ª Vara Luisa Ferreira Almeida, em ação 
civil pública movida pela União e o Muni-
cípio de Santo Amaro contra o ex-prefeito 
João Roberto Pereira de Melo, Maria Concei-
ção Santana dos Reis Santos, ex-secretária 
municipal de Saúde, e Luciana Rocha Sil-
va, condenou o réus a multa civil de R$15 
mil, pro rata. Os dois primeiros réus foram 
condenados ainda à suspensão dos direitos 
políticos por três anos e a terceira ré, proi-
bida de contratar com o Poder Público pelo 
mesmo período. 

Os réus praticaram ato de improbidade 
administrativa ao contratarem a terceira ré 
para a prestação de serviços de assistência 
social através da inexigibilidade de licita-
ção, estando inexistentes os pressupostos 
para a contratação direta. A contratação no 
montante de R$ 10,8 mil foi realizada com 
recursos do Programa de Atenção Básica à 
Saúde  transferidos pela União.

A contratação não se encontra em ne-
nhuma das hipóteses de inexigibilidade de 
licitação e o serviço não se enquadra no rol 
dos “serviços técnicos especializados” pre-
vistos na Lei de Licitações, cujo rol seria ta-
xativo, tratando-se de serviço regular e não  
sendo serviço fornecido por profissional de 
notória especialização.

O currículo da acionada não aponta 
qualquer atuação que demonstre notorie-
dade, registrando ainda, sem comprova-
ção, atuação por curto tempo em outros 

municípios da Bahia, e apesar de fazer 
menção a ser pós-graduada em Adminis-
tração e Planejamento de Projetos Sociais, 
sequer houve a demonstração de conclu-
são do referido curso, não comprovando ser 
profissional com notória especialização em 
seu campo de atividade.

Segundo a julgadora, não foi provado 
dano ao erário ou não prestação dos servi-
ços, não sendo possível enquadrar os fatos 
nas condutas previstas no art. 10 da LIA. No 
entanto, há violação aos princípios da lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade, eficiência, além de obrigatoriedade 
de licitação e de seleção de proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública.

A conduta da ex-secretária e do ex-pre-
feito é induvidosamente dolosa. Conhece-
dores da necessidade de prestação de ser-
viços de assistência social à população da 
municipalidade, contrataram diretamente a 
terceira ré, efetuando pagamentos, em de-
sacordo com as exigências legais. 

A julgadora reconheceu o dolo genérico 
de praticar ato violador dos princípios da 
administração pública na conduta dos dois 
primeiros acionados e, ao aderir às con-
tratações, escolheu a terceira ré participar 
da fraude, beneficiando-se diretamente da 
prática do ato ímprobo, não havendo como 
aventar na existência de boa-fé e inexistên-
cia de dolo de quem participa de contra-
tação direta com a Administração, sem a 
realização de prévio procedimento.

OUTRAS CONDENAÇÕES

No mês de maio, o JFH publicou maté-
ria que tratava de duas ações civis públicas 
em trâmite na 4ª Vara contra o mesmo ex-
-prefeito. Em uma delas, ele foi condena-
do a ressarcir o valor de R$ 39.129,64;  
perda da função pública; suspensão dos 
direitos políticos por 8 anos e proibição de 
contratar com o Poder Público por 5 anos. 
Em outra ação, a magistrada condenou o 
mesmo ex-gestor e a mesma ex-secretária 
de Saúde ao ressarcimento integral de R$ 
90.750,00, suspensão dos direitos políti-
cos por 5 anos, proibição de contratar com 
o Poder Público pelo mesmo período e per-
da de função pública.

E no ano passado, a mesma 16ª Vara, 
em sentença da juíza federal substituta Lui-
sa Almeida, condenou os mesmos réus a 
pagarem multa civil de 10 vezes o valor 
corrigido da última remuneração do ex-pre-
feito pela contratação direta de serviços de 
fisioterapia através de inexigibilidade de li-
citação com recursos do Programa de Aten-
ção Básica à Saúde, burlando licitação.

VPNI não tem natureza 
jurídica de reajuste 
geral segundo TNU

A Turma Nacional de Uniformização dos 
JEFs reafirmou o entendimento de que a 
vantagem pecuniária individual (R$ 59,87), 
instituída pela Lei nº 10.698/2003, não 
tem natureza jurídica de reajuste geral, de 
modo que não confere aos servidores pú-
blicos federais direito de reajuste de venci-
mentos de 13,23%. O processo foi julgado 
na TNU como representativo da controvér-
sia, de modo que o mesmo entendimen-
to será aplicado aos demais casos com a 
mesma questão de direito.

De acordo com o juiz federal relator Ger-
son Luiz Rocha, a 2ª Turma do STF con-
firmou a decisão monocrática do ministro 
Gilmar Mendes que suspendeu a decisão 
prolatada pela 1ª Turma do TRF1 que havia 
reconhecido o direito ao reajuste de venci-
mentos, entendendo que a decisão tribunal 
afrontaria as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 
37 daquela Corte. Além disso, registrou o 
relator que a 2ª Turma do STF, no  julga-
mento do ARE 649212 AgR/PB, já havia 
se manifestado sobre o tema, afastando o 
reajuste pretendido.

Dessa forma, concluiu o juiz federal re-
lator que, diante do entendimento contrário 
à pretensão manifestado pela 2ª Turma do 
STJ, e, especialmente, ante a clara sinali-
zação do STF no sentido do entendimento 
que está assentado na TNU, não haveria, 
por ora, razão para modificá-lo.

Ratos e Homens
                               de John Steinbeck

Ratos e Ho-
mens (Of Mice and 
Men em seu título 
original) é um livro 
escrito por John 
Steinbeck em 
1937, que conta 
a história de Geor-
ge Milton e Lennie 
Pequeno, dois tra-
balhadores rurais 
que se deslocam 
de um lugar para 
outro, na Califór-
nia, em busca de novas oportunidades 
de emprego durante a crise econômica 
nos Estados Unidos que durou uma dé-
cada, conhecida como a Grande Depres-
são (1929-1939).

Juntos, os dois protagonistas dessa 
trama formam um par estranho: George 
é pequeno e esperto; Lennie um bruta-
montes com a mente de uma criança. A 
dupla erra pelo interior à procura de uma 
fazenda para trabalhar, sempre com o 
plano de comprar um acre de terra e nele 
construir sua fazenda. Comprar terras era 
muito difícil na época, exigia grande es-
forço no trabalho e economia, ainda mais 
para dois trabalhadores de fazenda mal 
remunerados. A maior dificuldade para 
os dois era a estabilidade do emprego, já 
que Lennie quase sempre se envolvia em 
brigas nos locais aonde chegava para tra-
balhar, o que os obrigava a fugir.

Baseado na própria experiência do 
autor como um trabalhador migratório, o 
título do livro foi tirado do poema “A Um 
Rato” do poeta escocês Robert Burns, que 
em versão traduzida diz: “O melhor proje-
to, do rato ou homens, fracassam muitas 
vezes e nos fornecem só tristeza e sofri-
mento, em vez do prêmio prometido”. 
Esse fracasso dos planos é justamente o 
tema do livro.

O sucesso levou a história aos palcos, 
em forma de teatro, e ao cinema e TV. A 
primeira adaptação para a tela grande foi 
em 1939, dois anos após a publicação do 
livro. O filme foi indicado em cinco catego-
rias do Oscar, incluindo Melhor Filme. Em 
1992 foi realizada a última versão, com 
os atores John Malkovich, como Lennie, e 
Gary Sinise como George.

Obrigatória

Leitura

Novos TRFs são 
prioridade da nova 
gestão da AJUFE

Empossado na presidência da Ajufe, o 
juiz federal Roberto Veloso traçou um plano 
de ações para os próximos anos. As pautas 
mais importantes são o combate à corrup-
ção e a instalação dos novos Tribunais Re-
gionais Federais.

Roberto Veloso fez elogios à gestão con-
duzida por Antônio César Bochenek. Disse 
que sua posse renova os compromissos as-
sumidos há dois anos, quando se tornou 
secretário-geral da Ajufe. Sobre os novos 
TRFs, prometeu empenho para destravar a 
questão junto ao STF. Ele se queixou da de-
mora na resolução da questão, o que tem 
motivado o questionamento das cortes atu-
ais, principalmente da 1ª Região. “Precisa-
mos de uma solução, porque quem mais 
sofre é o jurisdicionado: aquela pessoa 
que tem um processo parado há anos”.

Corrupção - Em momentos como o atu-
al, em que o enfrentamento à corrupção 
acontece de maneira destacada, segundo 
Veloso, a independência judicial é ainda 
mais necessária. “Nós juízes temos a obri-
gação de conduzir processos rigorosos. 
Nada mais injusto contra os fracos e opri-
midos do que a corrupção”.

Veloso comparou a corrupção ao cupim 
que corrói a madeira apodrecida. “A socie-
dade não merece conviver com o desvio de 
recursos para fins escusos”.

O novo presidente mencionou o trabalho 
do juiz federal Sérgio Moro. “A Lava-Jato 
tem conduzido uma revolução. Não permi-
tiremos nenhuma tentativa de interferên-
cia no trabalho dos autores dessa que é a 
mais produtiva operação contra a corrup-
ção no Brasil”.

Fonte: AJUFE


