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 As Vênus de Willendorf e Milo
Em uma era como a nossa, na qual a magreza é praticamente um requisito máximo, 

é estranho imaginar que um padrão feminino completamente oposto tenha sido culti-
vado na Era Paleolítica. 

A Vênus de Willendorf (à esquerda) simboliza este modelo alternativo e é conside-
rada uma idealização da figura feminina por apresentar seios e ventre 
volumosos, características inferidas à fertilidade. A peça pertence ao 
Museu de História Natural de Viena.

A pequena escultura calcárea de 11 cm foi descoberta num sítio 
arqueológico da Áustria e sua datação é de 25 mil 
anos a.C. Ela não apresenta um rosto aparente e a 
cabeça é recoberto por algo semelhante a tranças ou 
em um penteado da época.

Já a Vênus de Milo (à direita) é uma das estátuas 
antigas mais conhecidas do mundo e tem autoria e 
datação controversas, mas trata-se de uma obra hele-
nística com elementos clássicos. Apesar de moderna-

mente ser descrita como uma representação de Vênus, deusa da beleza 
e do amor, tampouco essa identificação é absolutamente segura.

Foi descoberta em 1820 na Ilha de Milo e não se sabe como perdeu 
os braços. Está exposta no Museu do Louvre como uma das obras mais 
queridas e visitadas. Com 2m de altura, é composta de dois grandes 
segmentos de mármore de Paros, com partes menores trabalhadas em 
separado e ligadas por grampos de ferro, técnica dos gregos antigos. 

Obra-prima da Semana

Definido limite da meia diária para 
viagens de magistrados e servidores

O limite da meia diária, concedido a 
magistrados e servidores da Justiça Fede-
ral de 1º e 2º graus para viagens nacionais, 
agora está fixado no valor máximo de R$ 
350,00. A decisão foi tomada pelo CJF.

A nova regulamentação foi editada pela 
presidente do CJF após tomar conhecimento 
da decisão do Conselho de Administração 
do STJ que admitiu ser prudente remunerar 
a meia diária observando o teto da LDO. A 
presidente levou em consideração o valor a 
ser pago pela diária fixada legalmente em 
R$ 700,00. Assim, entendeu ser adequado 
o cálculo para o pagamento de diárias utili-
zada pelo STJ e ressaltou a necessidade de 
aplicar tratamento idêntico aos procedimen-
tos adotados entre os órgãos.

O Conselho fixou os valores das diárias 
nacionais e da indenização de despesas de 
deslocamento por meio da Portaria n. 87, 

de 2015. Entretanto, com a entrada em 
vigor da Lei n. 13.242, de 2015 (LDO de 
2016), foi estabelecido o limite para o valor 
de pagamento de diária e de deslocamento 
no território nacional. Em cumprimento à le-
gislação, o CJF editou a IN n. 2, de 2016.

Já este ano, a Lei n. 13.408 (LDO) 
manteve o limite do pagamento de diárias, 
isoladamente ou somadas ao adicional de 
deslocamento, em R$ 700,00 – o que levou 
o Conselho a referendar a IN n. 1, de 2017, 
sobre a matéria. A última determinação al-
terou o art. 4º da regulamentação em vigor, 
que passou a ter a seguinte redação:

“Não será pago, isoladamente ou soma-
do ao adicional de deslocamento, a título 
de meia diária de que trata o art. 6º, inciso 
II, da Resolução nº CJF-RES-2015/00340, 
o valor superior a R$ 350,00”.

Fonte: TRF1

Iniciado processo de 
substituição do e-Sosti

O TRF1 realizou a primeira reunião com 
a equipe da empresa contratada para insta-
lação de uma nova ferramenta que deverá 
substituir o e-Sosti em 2018. A aquisição 
do novo sistema é necessária para a estru-
turação da gestão de demandas de TI da 
Primeira Região para melhorar a prestação 
dos serviços com a utilização das melhores 
práticas orientadas à Governança de TI.

A necessidade de substituição do siste-
ma surgiu em razão do elevado número de 
demandas recebidas pela área de TI. O ob-
jetivo é instalar uma nova ferramenta como 
integradora das áreas na TI, principalmen-
te entre as áreas de infraestrutura, atendi-
mento, desenvolvimento e governança.

O diretor da Secin, Marcos Barbosa, 
destaca a intenção de melhorar a organi-
zação das demandas recebidas pelas áreas 
de TI com melhor controle e total trans-
parência, permitindo que cada usuário de 
serviços acompanhe com facilidade o aten-
dimento de suas solicitações. 

 O novo sistema não está restrito à área 
de TI. A meta é disponibilizar depois o sis-
tema a todas as unidades que precisem 
receber solicitações de serviços, controlar 
essas solicitações e respondê-las de forma 
controlada e transparente. 

O processo de substituição do e-Sosti 
será realizado em duas fases: a primeira 
com instalação da nova ferramenta (IBM 
Control Desk 7.6), até dezembro; a segun-
da fase é a implantação e melhoria de di-
versos processos referentes ao atendimento 
às demandas de TI. Até lá, serão realizadas 
ações de capacitação. 

Fonte: TRF1

Juíza federal Maízia Pamponet condena 
ex-prefeitos de Coaraci e Itajú do Colônia
por favorecimentos em licitações públicas

Em outra ação contra Edivaldo Lima, ex-
-prefeito de Itajú da Colônia, a mesma ma-
gistrada condenou o réu a ressarcir o erário 
de R$7.900,00, suspensão dos direitos po-
líticos e proibição de contratar com o Poder 
Público por cinco anos por ter irregularida-
des na aplicação de verbas do SUS.

O gestor municipal adquiriu um veículo 
no valor de R$ 7.900,00 para servir su-
postamente à Secretaria de Saúde, mas o 
TCE identificou ausência de processo ad-
ministrativo, documento atual do veículo e 
aquisição do bem alienado à GM, condutas 
realizadas em confronto com a legislação.

No termo de posse assinado pelo pre-
feito consta a informação de que o veículo 
seria de sua propriedade apesar de se en-
contrar registrado em nome da GM Leasing 
S/A, e arrendado a Silvano Rodrigues de 
Andrade, pessoa diversa da que recebeu o 
pagamento do veículo.

Segundo a magistrada, houve por parte 
do administrador clara violação ao princí-
pio da legalidade, pois a exigência de lici-
tação revela-se providência imprescindível, 
da qual o administrador não pode se omitir.

Além de a aquisição ter ocorrido sem 
prévia e necessária licitação, apontam os 
autos que houve por parte do agente pú-
blico favoritismo na celebração do negócio.

O JFH publicou em 26/05/2015 duas 
sentenças da mesma magistrada contra o 
mesmo réu, uma delas procedente. 

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna Maízia Pamponet, nos autos da 
ação civil pública por atos de improbidade 
administrativa ajuizada pelo MPF contra da 
ex-prefeita de Coaraci Josefina Maria Cas-
tro Alves e Focus Coaraci Locadora de Aau-
tomóveis Ltda condenou as rés à proibição 
de contratar com o poder público por três 
anos e a ex-prefeita à perda da função pú-
blica, suspensão dos direitos políticos por 
três anos e multa do triplo da sua remune-
ração, corrigida, como prefeita.

A Prefeitura realizou licitação para loca-
ção de veículos para transporte de diversas 
Secretarias, tendo sido vencedora a empre-
sa corré com o preço de R$ 1.671.840,00.

A locação de veículos para atender o 
transporte escolar era feito com base em 
dispensas de licitações mas a Prefeitura vi-
nha fracionando a contratação destes ser-
viços, haja vista que o montante superaria 
o limite legal para a dispensa de licitação.

A Prefeitura deixou de contratar direta-
mente os prestadores de serviço, realizou 
concorrência e celebrou contrato com a 
empresa ré que, mera intermediária da lo-
cação por não possuir veículo próprio. Os 
mesmos veículos e motoristas que antes 
trabalhavam diretamente para a Prefeitura, 
continuaram prestando o mesmo serviço, 
agora por intermédio da empresa ré.

O MPF argumentou que a licitação não 
atingiu seu principal objetivo de propor-
cionar à Administração Pública a proposta 
mais vantajosa mas prejudicou a situação 
antes estabelecida, tendo em vista que o 
ente municipal passou a pagar um valor 
superior àquele que vinha sendo praticado 
para obter exatamente o mesmo serviço. 

No entender do julgador, embora não 
existam nos autos elementos de convicção 
que comprovem dano ao erário, é possível 
concluir pela infringência aos princípios da 
Administração Pública. 

Apesar de ter havido um incremento de 
124% em relação ao valor total despen-
dido no ano anterior, o novo contrato não 
apresentou benefícios suficientes que justi-
ficassem a diferença de valor, pois o servi-
ço foi prestado pelos mesmos motoristas e 
mesmos veículos. 

Na visão da julgadora, houve irregula-
ridades na aplicação das verbas federais, 
mediante o favorecimento da empresa ré 
e o contrato foi nocivo aos interesses da 
licitação. A gestora municipal permitiu 
a realização de contrato mais oneroso ao 
erário, sendo responsável pela execução de 
gastos. A conduta da empresa favorecida 
com os pagamentos de valores elevados, 
demonstra a prática de ato doloso de im-
probidade administrativa.


