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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cláudio Araujo de Souza (NU-
CJU), Ducival Cordeiro (2ª Vara), Joa-
quim Sousa Filho (Barreiras), Fernanda 
Barberino (Alagoinhas), Juliana Zanella 
(Teixeira de Freitas) e Marcelo Souza 
(Contrate). Amanhã: Marcus Santa Bár-
bara (Feira de Santana), Luciano Becke-
rath (15ª Vara), George Dorea (Euná-
polis) e Albertina de Jesus (CS Gestão 
& Serviço). Domingo:Suellen Oliveira 
(Itabuna), Ludmila Silva (19ª Vara), Je-
ferson Miranda (NUCJU), Mirela Sousa 
(NUCRE), José Silva Santos (Contrate), 
Adriana Menezes e Juan Lopes (ambos 
de Bom Jesus da Lapa). Segunda-feira: 
Rita Liliana Senna (NUTEC), Daiana 
Boccanera (15ª Vara), Josebelle Pereira 
(Alagoinhas), Suzane Queiroz (2ª Vara) 
e Danilo Matos (Eunápolis).Parabéns

Justiça Federal em Itabuna condena 
ex-prefeito e seis servidores de Ibicaraí 
por conluio para fraudes em licitações

A juíza federal da 2ª Vara da Subseção 
Itabuna, em ação civil pública de improbi-
dade administrativa movida pelo MPF, con-
denou Lenildo Alves Santana, ex-prefeito 
do Município de Ibicaraí, assim como os 
membros da comissão de licitação e seu 
assessor jurídico: Diones Souza Guimarães, 
Igor Matheus Assis Santiago, Anderson 
Fonseca Pereira, Roberto Régis Pimentel e 
João Alves Filho. Todos os réus perderão as 
funções públicas, ficarão proibidos de con-
tratar com o poder público por três anos, 
terão suspensos os direitos políticos pelo 
mesmo prazo, e deverão pagar, cada um, 
multa de R$ 10 mil reais.

Foram comprovadas irregularidades em 
licitações como: certidões extraídas em 
data e horário incompatível com sua apre-
sentação, ausência do orçamento de bens e 
produtos a serem adquiridos, documentos 
sem assinatura de autoridade competente,  
entre outros fatos que indicam tentativa de 
forjar situações que não ocorreram em con-
vites e pregões realizados. 

A sentença considerou irregularidades 
na aquisição de material de higiene e lim-
peza, de expediente, gêneros alimentícios, 
medicamentos, prestação de serviços na 
coleta, transporte, tratamento e definição 
final de resíduos de serviços de saúde e 
contratação de fornecimento de material 
gráfico e papelaria para o Município. 

A julgadora atestou que o ente público 
não conferiu a regularidade das empresas 
interessadas em participar de certames 
nem permitiu que a escolha recaísse sobre 
a proposta mais vantajosa transparecen-
do a simulação dos processos licitatórios. 
Houve propostas incompletas e se não 
cumpriam os requisitos do edital publica-
do, deveriam ter sido rejeitadas. Esse não 
proceder, atesta que esta fase do pregão foi 
simulada e, por conseguinte, que o proce-
dimento licitatório está eivado de ilegalida-
des, o que demonstra a má-fé e desonesti-
dade dos réus em fraudar a licitação para 
beneficiar particulares. 

As irregularidades apuradas e compro-
vadas configuram ato de improbidade, na 
medida em que violam, sem sombra de dú-
vidas, princípios da administração pública 
basilares, sobretudo os princípios da mora-
lidade e legalidade. 

A magistrada não considerou compro-
vado pelo MPF o dano ao erário: “em mo-
mento algum foi quantificado pelo órgão 
ministerial a quem competia instruir o fei-
to com os elementos de prova pertinentes 
às suas alegações, deixando escoar todos 
os momentos ofertados para requerer as 
diligências necessárias a tal desiderato. 
Restando a este juízo a total impossibili-
dade de extrair dos Fólios o efetivo dano”

Também não acolheu o pleito de inde-
nização por danos morais, “eis que não 
demonstrada efetiva existência de dano 
moral à coletividade, não bastando supor 
que o procedimento licitatório irregular 
tem como consequência um dano à coleti-
vidade, que em hipóteses tais, sequer tem 
conhecimento da existência da licitação 
para aquisição de material de uso interno 
e restrito do órgão público”.

A sentença ressalta que foi demonstra-
da má-fé dos requeridos ao participar de 
licitação fraudulenta, sendo nítida a afron-
ta aos princípios da Administração Pública 
devendo ser responsabilizados pela condu-
ta que tanto mal faz à sociedade.

OAB pede ao STF 
cassação do mandato 
do deputado Bolsonaro

A OAB-RJ vai ao STF pedir a cassação 
do mandato do deputado federal Jair Bolso-
naro por sua homenagem ao coronel e ex-
-chefe do Doi-Codi Carlos Brilhante Ustra. 

O presidente da OAB-RJ, Felipe Santa 
Cruz, condenou a homenagem ao tortura-
dor. Na avaliação dele, a imunidade par-
lamentar não pode servir de salvaguarda 
para a atitude do deputado. Santa Cruz é 
filho de um militante do movimento estu-
dantil contra a ditadura, cujo desapareci-
mento, em 1974, é atribuído aos militares.

A ação vai ser protocolada em conjunto 
com o Conselho Federal da OAB para que a 
decisão sirva de parâmetro quanto aos limi-
tes da imunidade parlamentar. O presidente 
do OAB disse que irá apoiar a iniciativa 
da seccional. A apresentação ao Conselho 
Federal será na próxima semana.

Primeiro Sarau do Ano repete sucesso do anterior

Assim como no Sarau do último dezem-
bro, nesta terça-feira o evento voltou a se 
mostrar uma fórmula de sucesso que dei-
xou a todos com sensação de encantamen-
to pelo clima de informalidade providencia-
do pelo mestre de cerimônias Gésner Braga 
e pela qualidade das apresentações.

Embora o diretor do Foro não tenha po-
dido estar presente, a inicativa dos saraus 
atende a um interesse comum da DIREF e 
ASSERJUF. Como disse o magistrado quan-
do abriu o último sarau: “A Administração 
tem se debruçado sobre o redireciona-
mento do fórum para fazer dele também 
um espaço de arte e cultura. O simples 
passar de alguém por aqui, caminhando 
para as varas, pode se tornar algo mais. 
Então, de repente, podemos conseguir to-
car a vida de alguém”.

As apresentações tiveram acompanha-
mento da Banda Salve Salve Simpatia, 
formada pelos servidores Águido Miranda, 
Mauro Guilherme e Paulo Sérgio Teixeira 
além do servidor Josenildo Lima que cantou 
as canções: “Sou Grato” e “Ideia Melhor”.

A estagiária da ASJUR Jana Sampaio 
recitou o poema “Cântico Negro”, seguida 
pelo Salve Salve com o “Bolero de Ravel”, 
“Samarina” e “Brasileirinho”.

Dóris Fernandes seguiu com o poema 
Ultimatum e Luzineide Oliveira, com o po-
ema  “Canção do Tamoio”. Já Valter Júnior 
fez uma elogiada e divertida performance 
com a paródia “Força mais que Estranha”.

 Patrícia Pimenta emocionou todos os 
presentes com os poemas “Não é preci-
so ser um quarto para ser assombrado” e 
“Bluebird”, seguida por Luiz Goulart com o 
poema “Morte e Vida Severina”.

 Anete Mendonça arrebatou a plateia 
com as canções “Doce Vampiro”, “Caso 
Sério”, “Mania de Você” e “Índia”.

Gesner Braga surpreendeu cantando à 
capela “My Funny Valentine” e “Caçador de 
mim”, acompanhado pelo Salve Salve.

E Rosane Cerqueira encerrou a noite, 
com Mauro Guilherme com as canções 
“Ainda Bem, Burguesinha e Segue o Som.


