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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jorge Souza Peixoto, juiz fede-
ral substituto de Barreiras, Nancy Leão 
(13ª Vara), Betânia Ribeiro Moreira 
(Feira de Santana), Simone Silvestre 
(CS Gestão & Serviço), Naira Passos 
e Ramon Matos (Ambos de Vitoria da 
Conquista). Amanhã: Tatiana Pereira 
(2ª Vara), Diocélia Goulart (NUCOD), 
Izilda Borges (Biblioteca), Elizabeth 
Seixas (Vitoria da Conquista), Juliana 
Passos (14ª Vara), Fátima Riccio (DI-
REF), Evellin Sodré (Itabuna), Deivide 
de Jesus (3ª Vara), Pamela dos Santos 
e Ney (ambos da 8ª Vara). Parabéns

Justiça Federal em Jequié condena 
ex-prefeito de Ibicoara em R$ 1,6 milhão 

A juíza federal da Subseção de Jequié, 
Karine Costa Rhem da Silva, em ação ci-
vil pública por improbidade administrativa, 
condenou o ex-prefeito do Município de Ibi-
coara Arnaldo da Silva Pires ao ressarcimen-
to ao erário no valor de R$ 1.615.410,23; 
multa civil no mesmo valor; perda da função 
pública; suspensão dos direitos políticos por 
oito anos; e proibição de contratar com o 
Poder Público por cinco anos.

Os atos de improbidade ocorreram na 
execução de programas coordenados por 
órgãos federais, constatado pela CGU. 

Ministério das Cidades - O Município 
simulou contratos com empresas priva-
das para pavimentação de ruas, mas a 
execução se deu por prepostos e com 
material pago pela Prefeitura. As licita-
ções foram feitas para beneficiar algumas 
empresas.

Ministério dos Esportes – Com o obje-
tivo de construção de dois ginásios esporti-
vos e transferência de recursos federais no 
importe de R$ 650 mil, foram constatadas 
diversas irregularidades nas contratações 
das empresas com licitações forjadas.  As 
obras também foram conduzidas direta-
mente por prepostos do Município. 

Ministério da Educação - Com recursos 
do FUNDEF o réu utilizou-se de nota fiscal 
falsa para justificar despesa e fraudou con-
vite para fornecimento de material escolar. 
O procedimento licitatório constituiu-se em 
mero embuste para o desvio dos valores.

O Município contratou empresa com 
dispensa de licitação para reforma em 
prédio escolar por valor superior ao teto 
legal e não comprovou licitação. Houve 
ainda diversos pagamentos e saques sem 
justificativa e/ou suporte documental no 
importe de R$ 142.165,80, atentando às 
noções elementares de gestão do patrimô-
nio público. 

Ministério da Saúde – O programa Piso 
de Atenção Básica financia ações na área 
da saúde para atendimento preventivo, com 
formação de equipes de saúde da família e 
demandas médicas na municipalidade, mas 
foram realizados pagamentos de hospitais e 
médicos de município diverso. 

Segundo a magistrada, “a culpa do Re-
querido encontra-se presente quando, vio-
lando um dever objetivo de cuidado, auto-
rizou despesas sem o suporte documental 
necessário, e que ainda conflitavam com 
as finalidades do programa em questão. É 

de se pontuar que o simples fato de pos-
suir recursos públicos sob o seu poder já 
impõe ao indivíduo a adoção de uma cau-
tela mais apurada, distinta daquela ado-
tada pelo administrador de recursos priva-
dos. E, in casu, é a ausência desta cautela 
que configura a culpa grave do agente.”

Em outro convênio para construção de 
uma unidade de saúde no Município com 
repasse de R$ 239.923,00 foi contratada 
empresa que recebeu R$ 159.950,67, va-
lor que corresponde a 63% do previsto no 
convênio sendo que só 20% da obra havia 
sido realizada e, ainda assim, diretamente 
por prepostos da prefeitura.

Em um último convênio  para cons-
trução de 200 módulos sanitários, o Mu-
nicípio celebrou Tomada de Preços e à 
empresa vencedora foram destinados R$ 
209.371,65, mas as obras eram executa-
das por pessoas das próprias localidades, 
contratadas diretamente pelo Município 
sem participação da empresa contratada.

Política Nacional 
de Segurança 
do Judiciário

Preocupado com a segurança de magis-
trados, servidores e demais cidadãos que 
circulam nas unidades do Poder Judiciário, 
o CNJ encaminhou a todos os tribunais 
questionário sobre estrutura, atribuições e 
serviços da área de segurança institucional. 
O diagnóstico subsidiará a Política Nacio-
nal de Segurança do Poder Judiciário.

As perguntas são dedicadas à forma de 
atuação das unidades de segurança, à co-
leta de dados referentes à segurança ins-
titucional, à estrutura existente nas unida-
des judiciárias, às ações de segurança do 
órgão, ao funcionamento das Comissões 
de Segurança Permanentes e à existência 
de magistrados em situação de ameaça.

A iniciativa tem por objetivo conhecer e 
reforçar a estrutura existente hoje, identifi-
car os tribunais de referência em relação à 
segurança institucional, detectar as princi-
pais dificuldades, unificar e padronizar os 
serviços e equipamentos utilizados.

Segundo a Resolução 176/2013, a Po-
lítica Nacional de Segurança do Poder Judi-
ciário será formada por diretrizes, medidas, 
protocolos e rotinas de segurança orgânica, 
institucional e da informação, que deverão 
orientar as ações do Sistema Nacional de 
Segurança do Poder Judiciário. A Resolução 
recomenda aos tribunais a adoção de dez 
medidas mínimas para a segurança, dentre 
elas o controle do fluxo de pessoas em suas 
instalações, a instalação de detectores de 
metais, a disponibilização de coletes balís-
ticos a juízes em situação de risco e o po-
liciamento ostensivo inclusive nas salas de 
audiência, quando necessário.

Fonte: CNJ

 Tiradentes ante o carrasco, de  Rafael Falco
Querida por fotógra-

fos e cinegrafistas que 
buscam simbolismos em 
sessões da Câmara dos 
Deputados e moldura de 
todas as sessões da Co-
missão Especial do Impe-
achment, a tela Tiraden-
tes ante o carrasco, do 
pintor Rafael Falco, tem 
sido vista pelos telespec-
tadores de todo o país li-
gados com o que se passa 
no Congresso Nacional 
nesses dias de tensão e 
expectativa em Brasília.

A tela é de 1951 e o Congresso a recebeu em doação em 1959, quando o Rio de 
Janeiro ainda era a capital do País. Seu autor, o pintor Rafael Falco, nasceu na Argélia 
e veio ainda criança para o Brasil, tendo vivido no interior do Estado de São Paulo.

A tela retrata cena do dia 21 de abril de 1792 quando Tiradentes, mártir da incon-
fidência mineira se preparava para receber a veste branca que os condenados à morte 
usavam durante as execuções. Trata-se de um óleo sobre tela de episódio ocorrido na Ca-
deia Velha de Minas Gerais, construção sobre a qual foi construído o Palácio Tiradentes.

A tela já estampou a cédula de 5 mil cruzeiros na década de 1960 (imagens abaixo).

Obra-prima da Semana

Readequação de 
servidores no Judiciário 
está na pauta do CNJ
A resolução que prevê a redistribui-

ção de servidores entre primeiro e segun-
do graus do Judiciário, de acordo com as 
demandas de trabalho, pode ser aprovada 
hoje pelo Conselho Nacional da Justiça.

O presidente do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, afirmou que o tema é uma 
das prioridades. De acordo com os indica-
dores do relatório Justiça em Números, o 
primeiro grau de jurisdição é o segmento 
mais sobrecarregado do Poder Judiciário. 

Em 2014, o CNJ fez uma audiência 
pública sobre o tema.  Nesse evento, a 
nova divisão da forma de trabalho nas ins-
tâncias do Judiciário foi detalhada, projeto 
que complementa as resoluções 194, que 
instituiu a Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, 
e 195, que dispõe sobre a distribuição de 
orçamento nos órgãos do Poder Judiciário 
de primeiro e segundo graus.

“O processo já está pronto para votação 
e conta com oitos votos favoráveis”, afirma 
o presidente da AMB, João Ricardo Costa. 
O assunto é defendido pela entidade, que 
tem frequentemente discutido a questão. 

Segundo o presidente da Anamatra, 
Germano Siqueira, na Justiça do Trabalho, 
a expectativa com uma regulamentação so-
bre a matéria é positiva. “A preocupação do 
presidente do CNJ com o primeiro grau é 
importante, e pautar a resolução neste mo-
mento de dificuldades revela sensibilidade 
maior”, afirma, lembrando os recentes cor-
tes orçamentários, inclusive questionados 
pela Anamatra no Supremo na ADI 5.468.

“A Anamatra entende que não pode 
mais a magistratura de 1º grau conviver 
com os efeitos deletérios do abandono 
burocrático-ideológico de sua estrutura”, 
afirma Germano Siqueira.


