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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Daniel Lucas Leite Porto de Je-
sus (Feira de Santana), Hugo Bastos 
da Silva Souza (Turma Recursal), Tais 
Almeida de Abreu (Teixeira de Freitas), 
Gabriel Velame Branco (7ª Vara), Irle-
ne Logrado Barreto de Carvalho (NU-
COM), Caroline Lordelo Nunes Figuei-
ra (18ª Vara) e Jailson da Silva Lage 
(NUCJU). Amanhã: Mary Ellen Santa-
na dos Santos (20ª Vara), Henrique da 
Fonseca Cardoso (Vitória da Conquis-
ta), Cássio Furlan Chicon (Teixeira de 
Freitas), Jaime Lima de Vasconcelos 
(Juazeiro), Fabrício Augusto de Olivei-
ra Guimarães (NUTEC) e Sabrina Leite 
Vanzella (Turma Recursal).Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
distribuição, diagramação e impressão: Luiz 
Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Es-
tagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Conheça o Banco de Boas Práticas 
da Justiça Federal da 1ª Região

Já é possível conferir, na intranet, o 
Banco de Boas Práticas da Justiça Federal 
da Primeira Região, na aba “Gestão do Co-
nhecimento” pelo endereço: https://portal.
trf1.jus.br/intranet/gestao-da-informacao/
boas-praticas/banco-de-boas-praticas/.

Você sabia que lá estão disponibilizadas 
aproximadamente 60 boas práticas e boas 
ideias que podem contribuir para a sua 
unidade otimizar serviços, reduzir custos e 
não perder tempo reinventando a roda? Vá-
rias seccionais já compartilharam diversos 
trabalhos desenvolvidos para a melhoria 
dos processos administrativos e judiciais, e 
você pode ter acesso às descrições detalha-
das de como funcionam essas ações. 

 No Banco, estão cadastradas práticas 
premiadas com o Selo Estratégia em Ação, 
como o “Projeto JEF Express” de autoria do 
juiz federal Pablo Enrique Carneiro Baldivie-
so, da Vara Única de São Raimundo Nonato/
PI e a “Divisão de Acervo”, de autoria de 
Laor Antonio de Carvalho Pontes Gestal Ju-
nior, da Subseção Judiciária de Jataí/GO.

 Há ainda práticas que concorreram a 
prêmios, como é o caso da prática “Ações 
de Aprimoramento da 21ª Vara”, que teve 
como autores o juiz titular Gláucio Ferreira 

Maciel Gonçalves, o juiz substituto Daniel 
Carneiro Machado e a diretora de secreta-
ria, Laurita Cardoso de Abreu, da 21ª Vara  
Federal de Minas Gerais. A ideia concorreu 
aos prêmios INNOVARE, AJUFE e Melho-
rAÇÃO. 

 Outro exemplo de excelente trabalho, 
disponível para consulta, é o “Desjudiciali-
zação da Saúde por meio da Conciliação”, 
de autoria do Centro Judiciário de Concilia-
ção da Procuradoria Regional dos Direitos 
do Cidadão e Defensoria Pública da União/
AP, que recebeu menção honrosa na IV Edi-
ção do Prêmio Conciliar é Legal, do Conse-
lho Nacional de Justiça.

 Visite a página da Gestão do Conhe-
cimento e contribua com suas ideias ou 
ações. Compartilhar é legal!

 Vale lembrar que o navegador Mo-
zilla Firefox é o ideal para o acesso, e a 
versão 11 do Adobe Reader é indicada 
para abrir o formulário de identificação 
de Boas Práticas (BP) e Boas Ideias (BI). 
Qualquer dúvida, não hesite e entre em 
contato com o Comitê Multidisciplinar 
de Gestão do Conhecimento (Cogecon – 
TRF1), sempre à disposição pelo e-mail 
cogecon.trf1@trf1.jus.br.

TRF1 amplia otimização 
no uso de transportes 

das seccionais
O TRF1 divulga o andamento das ações 

para ampliação e otimização no uso de 
transportes das seccionais vinculadas ao 
Tribunal a partir do Sistema de Transportes 
(Sistra). O mesmo procedimento ocorrerá 
para o Sistema de Autorização de Viagem a 
Serviço (e-AVS).

 A Justiça Federal na Bahia, DF, Mara-
nhão, Mato Grosso, Rondônia e Roraima já 
utilizam o Sistra. 

 Em relação ao sistema e-AVS, a dispo-
nibilização para as seccionais está prevista 
para acontecer a partir do 2º semestre de 
2018. Por enquanto, o sistema está em 
uso apenas no âmbito do TRF1.  O Tri-
bunal está atuando para as correções de 
erros e para a implementação de melho-
rias necessárias, tais como adaptação para 
utilização pelas seccionais, alteração de 
roteiros e horários após a autorização da 
viagem, adequação do módulo de controle 
interno, revisão do documento comparativo 
de passagens, informações de diárias para 
elaboração da Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (Dirf) e ampliação 
da integração automática com o SEI.

 Os sistemas Sistra e e-AVS são desen-
volvidos no TRF1 e facilitam, respectiva-
mente, a solicitação de transportes para 
movimentações do corpo funcional da Jus-
tiça e o controle de autorização, pagamento 
e prestação de contas de passagens e diá-
rias a serviço. As seccionais que ainda não 
utilizam os sistemas precisam preencher 
formulários, disponíveis no Portal do TRF1, 
que são menos práticos e seguros do que o 
Sistra e o e-AVS.

TRF1 especializa duas 
varas em saúde pública 

no Distrito Federal
O TRF1 aprovou, em caráter experi-

mental, a especialização da 3ª e da 21ª 
Varas da Seção Judiciária do Distrito Fe-
deral em Saúde Pública. As varas con-
tarão com JEF adjunto àquelas unidades 
com competência exclusiva em matéria de 
saúde pública.

Pela Resolução Presi 12, da Presidên-
cia do TRF1, a medida atende à Resolução 
238/2016 do CNJ, que determina que os 
tribunais estaduais e federais, nas comar-
cas ou seções judiciárias onde houver mais 
de uma vara de fazenda pública, promove-
rão a especialização de uma das varas em 
matéria de saúde pública, compensando-
-se a distribuição. 

O ato levou em consideração, ainda, 
as conclusões do grupo de trabalho insti-
tuído por meio da Portaria/Presi 362, de 
23 de novembro de 2016, para realizar 
estudos acerca da especialização de va-
ras federais da 1ª Região em saúde pú-
blica, como também a manifestação do 
corregedor regional da Justiça Federal da 
1ª Região.

A especialização abrangerá as seguin-
tes classes processuais: 01.04.04.05 – 
internação hospitalar e fornecimento de 
medicamentos: 06.04.08.00 – planos de 
saúde – contratos de consumo – direito do 
consumidor e 06.04.10.00 – serviços hos-
pitalares – contratos de consumo – direito 
do consumidor.

Segundo o Núcleo Judiciário da Seção 
Judiciária da Bahia, há espaço na nossa 
Seccional para especialização semelhante 
à do Distrito Federal. Em levantamento do 
NUCJU, nas classes indicadas tramitam 
nesta Seccional  no momento 984 proces-
sos com foco em saúde pública. Desses, 
761 processos tramitam nas varas cíveis e 
223 nas varas dos JEFs.

Fonte: TRF1

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeito em R$ 250 mil

por improbidade administrativa
O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 

Judiciária de Vitória da Conquista João 
Batista de Castro Jr., em ação direta de 
inconstitucionalidade movida pelo Minis-
tério Público Federal contra Anfrísio Bar-
bosa Rocha, ex-prefeito do Município de 
Piripá e Pilar da Vitória Construções Ltda 
ME, através de seu sócio, William Osvaldo 
Coelho Santos, condenou os réus ao res-
sarcimento integral do dano equivalente a 
R$ 186.179,02, corrigidos, multa civil de 
R$ 80 mil, perda de função pública por 
seis anos, suspensão dos direitos políticos 
e proibição de contratar com o Poder Pú-
blico por cinco anos.

Segundo a denúncia, o ex-gestor firmou 
Termo de Compromisso com o FNDE para 
construção de uma quadra poliesportiva 
escolar coberta no valor pactuado de R$ 
489.944,80. 

Em inquérito civil, ficou comprovado 
que o FNDE constatou que a obra se en-
contrava paralisada por abandono da em-
presa contratada, tendo 37,44% de avan-
ço físico. 

O valor do termo de compromisso foi de 
R$489.944,80 e foram repassados a con-
ta específica o total de R$ 367.458,60, 
correspondente a 75% do valor pactuado. 
Como o saldo final da conta corrente era 
de R$0,00, em 15/10/2013, foi identifi-
cado um grande desequilíbrio  físico/finan-
ceiro.

Após realizar inspeção in loco, as infor-
mações prestadas foram confirmadas pelo 
FNDE, que verificou a retomada da execu-
ção das obras pela Administração sucesso-
ra do réu. Assim, em 10/12/2013, havia 
40,66% de avanço físico. A partir desse 
momento, a obra foi paralisada novamen-
te, vez que os recursos que ainda estavam 
disponibilizados pelo FNDE não cobririam 
a sua conclusão. 

O Município de Piripá juntou em sua 
representação perante o Ministério Públi-
co Federal farta documentação relativa aos 
fatos, com fotografias, termos de homolo-
gação e de adjudicação assinados pelo ex-
-gestor público municipal e comprovantes 

de pagamentos à empresa ré. Confrontados 
tais pagamentos chegou-se à conclusão de 
que os repasses vindos do FNDE eram ime-
diatamente transferidos à pessoa jurídica 
ré sem qualquer vinculação com a efetiva 
prestação dos serviços. 

Segundo a sentença, “a alegação de 
desconhecimento da real situação da obra 
não é dotada de verossimilhança, mor-
mente quando se sabe que mesmo após 
o suposto conhecimento dos fatos, o então 
gestor municipal sequer tomou providên-
cias no sentido de responsabilizar a em-
presa pela inexecução contratual” .

E continua o julgador: “Na fixação das 
penas previstas nesta lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente. Como o dano foi equivalente a 
aproximadamente 38% do valor liberado, 
devem as penas ficar em patamar pouco 
acima do mínimo. Não há, no ponto, que 
se diferenciar o quantum em relação a 
cada um dos Réus, que atuaram de modo 
harmonico e igualmente censurável.”


