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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:  Gilberto Soares da Silva (Cam-
po Formoso), Gabriel Ribeiro (Vitoria 
da Conquista), Gilson Suzarte (NU-
CRE), Emanuela Pereira (Irecê), Jessi-
ca Campos Fraga (13ª Vara) e Douglas 
Santos (1ª Vara). Amanhã: Olga Santos 
Costa (Contrate), Washington Pereira 
(NUASG), Gilveraldo Santos Dórea (2ª 
Vara), Daniel Martins (18ª Vara), Eliza-
beth do Rosário (7ª Vara) e Laiane Cor-
deiro de Oliveira (Vitória da Conquista).

Parabéns!!!

Fraudes em licitações na Petrobrás levam 
11ª Vara a condenar 12 réus a ressarcirem 

empresa em mais de R$ 7,5 milhões 
O juiz federal substituto da 11ª Vara, 

Rodrigo Britto Pereira Lima, condenou 12 
pessoas físicas e jurídicas em ação civil 
pública de improbidade administrativa mo-
vida pela Petrobrás Distribuidora Ltda. Os 
réus deverão ressarcir prejuízos à empresa 
e pagar multas totais de R$ 7.554.030,50, 
valores a serem ainda atualizados, já que 
se referem a agosto de 2013.

O processo já tem 16 anos, tendo sido 
distribuído ainda em 1999, possuindo 
quase 20 apensos e milhares de páginas 
com inúmeras manifestações, decisões, 
perícias, documentos, pareceres, laudos, 
agravos e demais recursos das muitas par-
tes. A autora objetivava a condenação dos 
réus nas sanções previstas no art. 12 da 
Lei nº. 8.429/92 e indenização. 

A BR-Distribuidora contratou através de 
licitação a empresa El Shaddai Ltda para 
obra em posto de combustíveis de sua rede 
e seu funcionário, Agenor José Santos Fi-
lho, coordenador da Comissão de Licita-
ção, fraudulentamente realizou licitações 
dirigidas, com superfaturamento, reajustes 
indevidos de preços, dentre outras irregu-
laridades.  

Foram descobertos ainda diversos con-
tratos sem licitação e aumento de 25% so-
bre preços de instalação de equipamentos, 
reajuste de 50% sobre frete e adicional de 
10% incidente sobre o valor das faturas. 

O magistrado considerou nulos os con-
tratos realizados por terem sido praticados 
em má-fé e em conluio com o servidor pú-
blico Agenor José dos Santos Filho, tendo 
as empresas e seus sócios a obrigação de 
restituir tudo o que receberam em virtude 
dos contratos.  

Foram transgredidas regras da Lei de Li-
citações e Contratos com estabelecimento 
de critérios para distribuição dos serviços 
e reajustamento dos preços. Os sócios das 
empresas participaram da fraude e tinham 
conhecimento da farsa.

O magistrado considerou culpados por 
improbidade administrativa o servidor da 
Petrobrás, as empresas e seus sócios. Além 
de todas as penas da sentença, a maioria 
dos réus fica proibida de contratar com o 
Poder Público, ou receber benefícios ou in-
centivos fiscais ou creditícios por períodos 
de 2 a 5 anos. Três dos sócios também fo-
ram condenados à perda da função pública 
e suspensão dos direitos políticos por perí-
odos de 4 a 6 anos.

Segundo a sentença “As sanções pre-
vistas no art. 37, §4º, da Constituição 
Federal, bem como aquelas relacionados 
no art. 12 da Lei nº. 8.429/92 podem ser 
aplicados isolada ou cumulativamente, 
devendo ser adequadas e suficientes à 
punição da conduta do ímprobo, na pro-
porção do ato e do dano causado ao Poder 
Público”. 

Como protagonista de tudo, o réu Age-
nor José dos Santos Filho, por ser funcioná-
rio da Petrobrás Distribuidora S.A. teve con-

duta considerada gravíssima, pois permitiu 
superfaturamentos e promoveu licitações 
fraudulentas. Graças às suas ações, a Pe-
trobrás foi fraudada em R$ 1.513.740,85 
e ele deverá ressarcir integralmente o dano 
e pagar multa civil do dobro daquele valor. 

A empresa ré El Shaddai Instalações, 
Manutenção e Montagens e Serviços Ltda. 
e seu sócio Carlos Alberto Trindade, por 
terem conscientemente participado de li-
citações fraudadas, beneficiando-se de 
superfaturamentos, causaram prejuízo à 
Petrobrás de R$ 1.124.309,89. Ambos 
foram condenados, solidariamente, ao res-
sarcimento integral do dano e a pagar mul-
ta civil do mesmo valor. 

As outras empresas e seus sócios, foram 
condenados a, solidariamente, ressarcirem 
integralmente o dano causado e a pagarem 
multa civil do mesmo valor do dano.

1- Sipol Comercial Prestadora de Servi-
ços Ltda. e seu sócio Ivan Soares Carneiro 
por causarem prejuízo de R$ 83.885,76; 

2- Tecnosoldas Manutenção e Serviços 
Ltda. e seu sócio André Jorge Alves da Sil-
va pelo prejuízo de R$ 211.016,70; 

3- Borgna Engenharia Ltda e seu só-
cio Christian Barocco pelo prejuízo de R$ 
51.678,16;

4- Agromecânica e Instaladora Vale do 
Piripau Ltda e seu sócio Alfredo Honório 
Stenler pelo prejuízo de R$ 28.176,59;

5- Gilbarco do Brasil pelo prejuízo R$ 
14.673,75.

Tendo sido decretada a indisponibilida-
de de bens dos réus, o magistrado manteve 
a liminar previamente deferida. 

Servidora da 12ª Vara 
expõe obras de arte
A servidora Sandra Barco Nogueira, di-

retora de Secretaria da 12ª Vara expõe  até 
o próximo dia 12/6 suas telas na Exposição 
Coletiva de Artes Visuais na Assembleia Le-
gislativa da Bahia.

Terça Gerencial 
aborda as relações no 
ambiente de trabalho
A qualidade da comunicação como fa-

tor preponderante para a obtenção de um 
ambiente organizacional saudável é o tema 
da palestra que será realizada hoje na Ter-
ça Gerencial, às 14h20, na sala de treina-
mento do 3º andar, pela Dra. Maria Emília 
Abbud, doutora pela USP  e lider do Grupo 
de Pesquisa Comunicação Social. 

Dados referentes às 
Metas Nacionais de 

2015 estão disponíveis
Já estão disponíveis para consulta, no 

sistema e-Siest, os dados referentes às Me-
tas Nacionais do Poder Judiciário 2015. 
As metas nacionais foram aprovadas  pelos 
presidentes ou representantes dos tribunais 
brasileiros no VIII Encontro Nacional do Ju-
diciário, ocorrido em novembro de 2014, 
em Florianópolis/SC. 

Os dados podem ser consultados pelo 
sistema em PASTAS PÚBLICAS - ESTATIS-
TICA - 1º  (ou 2º Graus) - METAS 2015 
– CNJ/CJF ou pelo endereço eletrônico: 
http://esiest.trf1.jus.br.

Com base em fotos postadas no 
Facebook, juiz federal suspende 
auxílio-doença de trabalhadora

Fotos publicadas no Facebook por uma trabalhadora que recebia auxílio-doença pelo 
INSS por depressão grave foram usadas pela AGU para conseguir, na Justiça, suspender 
o benefício e comprovar que ela tinha condições de trabalhar.

Em novembro de 2013  um perito atestou que ela apresentava depressão grave e a 
declarou incapaz temporariamente para o trabalho. Em novo laudo de abril de 2014, 
outro médico confirmou o quadro psiquiátrico e estendeu o benefício por mais três meses. 
Porém, a AGU demonstrou, com a ajuda de postagens e fotos no Facebook, que o estado 
de saúde da segurada não coincidia com os sintomas da doença.

Os procuradores federais explicaram que o quadro clínico da doença "caracteriza-se 
por humor triste, perda do interesse e prazer nas atividades cotidianas, sendo comum 
uma sensação de fadiga aumentada podendo ainda a paciente se queixar de dificuldade 
de concentração, apresentar baixa autoestima e autoconfiança, desesperança, ideias de 
culpa e inutilidade, visões pessimistas do futuro, ideias suicidas".

As publicações feitas pela trabalhadora entre abril e julho de 2014 na rede social, 
contudo, são fotos de passeios em cachoeiras e acompanhadas por frases que demons-
tram alegria, como "não estou me aguentando de tanta felicidade", "se sentindo animada" 
e "obrigada senhor, este ano está sendo mais que maravilhoso".

Diante das provas apresentadas, o perito reviu o laudo médico anterior. Acolhendo os 
argumentos apresentados pela AGU, o Juizado Especial Federal Cível de Ribeirão Preto 
considerou abril de 2014 como a data em que cessou a incapacidade da trabalhadora. 

Programa Inteiro Teor 
fala sobre a formação 

de novos juízes federais
O Programa Inteiro Teor – a revista ele-

trônica do TRF1 na TV Justiça – apresenta 
entrevista com a juíza federal Clara Pimen-
ta Alves sobre os desafios enfrentados pe-
los novos juízes federais que ingressaram 
na Magistratura Federal da 1ª Região.

O telespectador também poderá as-
sistir à reportagem sobre a gratuidade no 
transporte público urbano e interestadu-
al, um direito do cidadão que a Justiça 
Federal tem garantido.O programa vai ao 
ar no 10/6 (quarta-feira), às 9h30, e no dia 
12 (sexta-feira), às 6h30.
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