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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Catia Maria Alves Borges (15ª 
Vara), Marcos Augusto Pessoa Ribeiro 
(NUCRE), Thais Giovanna Damasce-
no Negreiros (Turma Recursal), João 
Paulo Rosa Félix (Paulo Afonso) e San-
dra Cardoso Figueiredo (CS Gestão & 
Serviço). Amanhã: Cláudia Oliveira da 
Costa Tourinho Scarpa, juíza federal 
da 4ª Vara, Mariana Costa Magalhães 
(19ª Vara) e Ivanio Carvalho da Cos-
ta (VIPAC). Domingo: Lucílio Linhares 
Perdigão de Morais, juiz federal subs-
tituto da 9ª Vara, Thais Ribeiro do Pra-
do Valladares (23ª Vara), Keila Thalma 
Silva Oliveira (Guanambi), Matheus 
Arruda Gomes (Alagoinhas) e Nilton 
Correia dos Santos Filho (3ª Vara). 
Segunda-feira: Silvana Letícia Barbosa 
(NUCJU), Sueli Gonçalves Gaspar (10ª 
Vara), Glauber Novaes de Sousa (Ita-
buna), Messias Barreto de Meira (Bom 
Jesus da Lapa), Ronaldo Do Carmo 
Assunção (CS Gestão & Serviço), Fer-
nando Jose P. Sampaio (CEF) e Silania 
Queiroz Carneiro (VIPAC).
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Justiça Federal em Irecê condena ex-prefeito 
de Nova Redenção por fraudes em licitações

O juiz federal da Subseção de Irecê Gil-
berto Pimentel Gomes, em ação civil públi-
ca movida pelo MPF contra Ivan Alves So-
ares, ex-prefeito de Nova Redenção, além 
de Andresson Teles da Silva, Wesley Soares 
Andrade, Maria Conceição Silva Carvalho 
(membros da Comissão de Licitação), Gile-
no Benedito da Silva, Lázaro Moreira Mar-
tins e Edimar Mendes da Silva condenou 
todos por improbidade administrativa. 

O ex-gestor e os três membros da Co-
missão de Licitação foram condenados ao 
ressarcimento solidário de R$ 167.394,38,  
total dos gastos com contratações irregula-
res, com juros e correção monetária, além 
de multa civil de 10% do valor do dano, 
para cada um, proibição de contratar com 
o Poder Público por 5 anos e suspensão 
dos direitos políticos por 8 anos. 

Os réus Gileno Benedito da Silva, pes-
soa física e firma individual foram condena-
dos ao ressarcimento de R$ 112.394,38, 
valor dispensado indevidamente em duas 
cartas convite na qual se sagrou vencedor, 
acrescidos de juros e correção monetária, 
valor a ser suportado de maneira solidária 
com os quatro primeiros réus, além de mul-
ta civil atualizada de 5% do valor do dano, 
proibição de contratar com o Poder Público 
por 5 anos e suspensão dos direitos políti-
cos por 8 anos.

Os réus Edimar Mendes da Silva e Láza-
ro Moreira Martins foram proibidos de con-
tratar com o Poder Público e tiveram sus-
pensos seus direitos políticos por 5 anos. 
Deverão ainda ressarcir o dano no valor, 
respectivamente, de R$ 25 mil e R$ 30 
mil, e pagar multa civil atualizada de 10% 
do valor do dano, solidariamente com os 
quatro primeiros réus.

Nos autos ficou comprovada irregula-
ridade em carta convite para aquisição 

de material didático e expediente para 
as Secretarias de Nova Redenção no va-
lor estimado de R$ 75.198,50. Teriam 
participado do procedimento licitatório 
três empresas, sendo que a firma Gileno 
Benedito da Silva sagrou-se vencedora. 
A licitação foi direcionada pois as outras 
duas empresas não foram intimadas para 
participarem do procedimento licitatório. 
As rubricas atribuídas às duas supostas 
concorrentes não pertenciam aos seus di-
rigentes.

O magistrado registrou sua estranheza 
pelos integrantes da Comissão de Licitação 
não identificarem os responsáveis pelo rece-
bimento do edital, supostamente presentes 
na sessão de julgamento. “Se eram represen-
tantes das empresas convidadas, porque ta-
manha discrepância entre suas assinaturas 
e as dos integrantes dos atos constitutivos? 
E o gestor municipal chancelou tal omissão 
sem qualquer questionamento? Tamanha 
falta de diligência não pode ser admitida 

no trato com a coisa pública, mormente tra-
tando-se de procedimento licitatório, meio 
legal imposto à Administração para efetuar 
de forma mais vantajosa as contratações de 
que necessite”.

Em outra carta convite para locação de 
veículos, ocorreu simulação e fraude. O 
certame tinha por objeto três itens distintos 
e cada um dos convidados apresentou co-
tação para apenas um deles, de modo que 
cada um foi vencedor como ofertante único 
em cada proposta e a licitação não atin-
giu sua finalidade de selecionar a proposta 
mais vantajosa, não havendo competitivi-
dade e isonomia.

O magistrado afirma: “Não há como 
se deixar de concluir que os réus tenham 
querido, ou ao menos assumido o risco do 
resultado lesivo aos cofres públicos fede-
rais, no importe correspondente ao valor 
dos serviços prestados por meio de licita-
ção viciada”.

Programação cultural celebra Consciência Negra 
Objetivando promover ações afirmativas no mês da Consciência Negra, a Secre-

taria de Cultura da Bahia promove shows, mostras, espetáculos de teatro, dança e 
palestras que enfatizam a importância da cultura de matriz africana na Bahia. Entre 
os destaques, estão a programação mensal do Pelourinho, a abertura da exposição 
“Gullah, Bahia, África”, do linguista americano Lorenzo Turner, e duas caminhadas 
sobre a temática.

As praças do Pelourinho promovem desde o início do mês ações em comemo-
ração ao tema. No total, serão 61 eventos, com destaque para a Consciência Viva, 
uma programação especial até dia 21/11 voltada à celebração da cultura negra. 

O Cine Teatro Solar Boa Vista reúne uma programação que contempla diversas 
atividades em multi linguagens como a mostra Artes do Engenho – Consciência 
Negra até o dia 22; apresentações musicais Afoxé é Cultura, no dia 27 e Concerto 
da Consciência Negra – NEOJIBA, da Orquestra Infanto-Juvenil do Sesi, no dia 28.

Um dos grandes sucessos do Bando de Teatro Olodum, o espetáculo “Ó Paí, Ó” 
é a atração deste mês, com apresentação no dia 29, às 11h, na Sala Principal do 
TCA. Os ingressos para o Domingo no TCA, custa R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 e serão 
vendidos a partir das 9h do dia do evento 

A Biblioteca Virtual Consuelo Pondé realiza duas programações especiais: a ex-
posição Gullah, Bahia, África, do linguista americano Lorenzo Turner, no Palacete 
das Artes de 24/11 a  31/01/2016. A exposição exibe fotos e áudios de gravações 
dos terreiros de candomblé da Bahia registradas no século passado pelo linguista. 

O Museu de Arte da Bahia, localizado no Corredor da Vitória recebe a expo-
sição Faces até 30/11, das 14h às 19h. A mostra do fotógrafo baiano Alvaro 
Villela retrata a interpretação do artista aos quilombolas nas comunidades da 
Barra e do Bananal, que existem desde o século XVII às margens do rio Bruma-
do, na Chapada Diamantina. A entrada é franca.
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Sexta Jurídica discute 
“Tutela de Urgência 

e o Novo CPC”
Discutindo o tema desta Sexta Jurídica 

estará o juiz de Direito Reinaldo Alves Fer-
reira, titular da 1ª Vara da Fazenda Públi-
ca Estadual e juiz auxiliar da Presidência 
do TJGO; mestre em Direito Empresarial 
e Especialista em Direito Processual; pro-
fessor convidado da Escola Superior da 
Advocacia e de outros cursos jurídicos; 
membro da academia brasileira de Direito 
Processual Civil. 

Às 15h30 no Auditório Ministro Dias 
Trindade por videoconferência.

CJF disciplina 
regime de plantão de 
servidores da área de 

segurança e transporte
O CJF aprovou resolução que disciplina 

o trabalho de plantão e de escala de reve-
zamento dos servidores ocupantes dos car-
gos de técnico judiciário, área administra-
tiva, especialidade segurança e transporte. 

Serão admitidas escalas de plantão com 
jornada semanal média de 30 a 40 horas 
de trabalho, ou com jornada mensal média 
entre 120 e 176 horas. Somente os servi-
dores designados para cumprir escalas de 
plantão de jornada mensal média de 154 
horas terão direito ao recesso fixado no art. 
62, I da Lei nº 5.010/1966.

O servidor que trabalha em regime de 
plantão pode ser convocado para serviço 
extraordinário, sendo-lhe devido o adicio-
nal correspondente. A escala para o plan-
tão noturno será elaborada a partir da ins-
crição dos agentes, observando-se que: os 
selecionados no 1º trimestre comporão a 
escala do 2º semestre do mesmo ano e os 
do 3º trimestre comporão a escala do 1º 
semestre do ano subsequente.

Caso o número de inscritos seja su-
perior ao necessário para a formação das 
equipes do plantão noturno, a classificação 
observará alguns critérios. A escala para o 
plantão noturno será elaborada a partir de 
inscrição dos agentes de segurança, obser-
vando-se a obrigatoriedade de realização 
de rodízio e o atendimento a critérios obje-
tivos pré-estabelecidos pela administração.

Interrupção dos 
sistemas no sábado
O NUTEC informa que os sistemas 

informatizados serão interrompidos neste 
sábado, dia 21/11,  das 13 às 19 horas 
(horário de Brasília) para manutenção do 
TRF1.


