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TRF1 mantém sentença da 1ª Vara 
que garantiu a candidata acesso 

a suas provas do vestibular 
e a planilhas de correção

A 5ª Turma do TRF1, por unanimida-
de, negou provimento à remessa oficial 
da sentença da 1ª Vara que, nos autos 
de um mandado de segurança impetrado 
por uma estudante contra ato do Reitor da 
UFBA, confirmou a liminar e concedeu a 
segurança para determinar o acesso a uma 
estudante aos documentos relacionados às 
provas da segunda fase do vestibular por 
ela realizadas.

Ao analisar o caso, o relator, desem-
bargador federal Souza Prudente, esclare-
ceu que a sentença garantiu à impetrante 
acesso às provas de Português e de Histó-
ria realizadas e aos respectivos espelhos de 
correção referentes à 2ª etapa do exame 
vestibular para o curso de Direito, do qual 
a candidata participou de modo a possibi-
litar a ela eventual interposição ou não de 
recurso à banca examinadora pertinente à 
avaliação realizada.

O magistrado destacou que a UFBA, ao 
negar acesso as provas e aos espelhos de 
correção, “violou o princípio fundamental 
da publicidade e o direito subjetivo público 
da impetrante de obter informações de re-
partições públicas visando à defesa de seus 
direitos e ao esclarecimento de situações 
de seu interesse pessoal”.

O desembargador concluiu que em hi-
póteses como esta a orientação jurispru-
dencial é no sentido de que se deve pre-
servar a situação de fato consolidada com 
o deferimento do pedido, garantindo à im-
petrante o acesso às provas e às planilhas 
de correção.

Deste modo, o Colegiado, acompanhan-
do voto do relator, negou provimento à re-
messa oficial para manter a sentença em 
todos os seus termos

Fonte: TRF1

Consultoria britânica apresenta 
relatório sobre visita à Seccional 

da Bahia e sugere a adoção 
das nossas boas práticas 

A Secretaria Geral e a Secretaria de 
Gestão Estratégica e Inovação do TRF1 re-
cebetam o relatório final da visita à Seção 
Judiciária da Bahia realizada pela consulto-
ria britânica Gov Risk no dia 21 de março.

Tendo em vista as sugestões apresen-
tadas pelos servidores desta seccional e o 
levantamento de boas práticas demonstra-
das, foi sugerido o seu encaminhamento 
à Corregedoria Regional e à Coordenação 
Regional dos JEFs Criminais da 1ª Região 
(COJUCRIM), bem assim à Divisão de Bi-
blioteca do TRF1, responsável pelo registro 
de boas práticas.

Os dois diretores da Comissão de Espe-
cialistas em Estudo do Judiciário do Reino 
Unido (GovRisk) Dominic Le Moignan e 
John Stacey visitaram esta seccional onde 
se reuniram com o juiz federal substituto 
da 11ª Vara Rodrigo Britto Pereira Lima, 
respondendo pela 17ª Vara,  com a diretora 
do NUCJU Leila Lessa, com os oficiais de 
justiça Leda Tatiana Amaral e Victor Quei-
roz (fotos ao lado), 

Também foram mantidos encontros com 
s diretores de Secretaria da 2ª e da 17ª Va-
ras, Ducival Miranda e Érika Carvalho., 

Foram entrevistadas as diretoras de Se-
cretaria da 11ª Vara Renata Peixoto Pinhei-
ro e da 7ª Vara Marlene Pinho de Oliveira. 
Na 17ª Vara foram ouvidos os servidores 
Adriana  Macedo,  Luciana  Ventura,  Félix  
Aguiar, Antônio Groba, Antônio Alencar e 
Flávia Lucena. 

A servidora Andrea, da Turma Recursal, 
e os servidores Djalma Santana,  Kátia  Al-
ves,  Soraia  Carvalho, Paloma Galvão e 
Amanda Machado, todos da 5ª Vara, tam-
bém foram ouvidos.

Os consultores estiveram acompa-
nhados do professor Dr. André Pagani, 
da Universidade Mackenzie de São Paulo 
e do analista José Ferretti, da Seção de 
Análise e Melhoria de Processos de Tra-
balho do TRF1.

Fonte: SEI 00 24 324-86.2016

Justiça Federal em Alagoinhas 
condena mais três ex-prefeitos 
por improbidade administrativa

O juiz federal da Subseção de Alagoi-
nhas Igor Matos Araújo condenou os ex-
-prefeitos de Olindina, Crisópolis e Pedrão 
por improbidade administrativa em três di-
ferentes ações civis públicas.

O ex-prefeito de Olindina Aladim Barre-
to foi condenado a pagar multa civil de R$ 
10 mil, a ser atualizada, suspensão dos di-
reitos políticos e proibição de contratar com 
o Poder Público por três anos. Outros três 
réus também foram condenados na ação.

Segundo a sentença, ficou comprovado  
que houve simulação na licitação para a 
contratação de empresa para fornecimen-
to de gêneros alimentícios, com direciona-
mento e procedimentos que demonstram 
artificialidade na organização do processo 
Iicitatório.

Somente acudiu uma empresa ao certa-
me, tendo como sócios o genro e a filha de 
um dos réus, o presidente da comissão de 
licitação do Municipio de Olindina à época 
dos fatos. 

Por várias irregularidades, foi reconheci-
da fraude à licitação pelo TCU, que impôs 
multa aos réus e também declaração de 
inidoneidade da empresa ré. 

Segundo o juiz, a alegação do ex-gestor 
de que os atos da licitação não lhe podem 
ser atribuídos, devido à descentralização 
administrativa do município, não merece 
guarida uma vez que, sendo o réu o orde-
nador de despesas, os atos de dispêndio de 
valores obrigatoriamente passam por suas 
mãos, bem como a escolha do profissionais 
que o vão assessorar.

Em outra ação civil pública movida 
conta José Caldas Filho, ex-prefeito de  Cri-

sópolis, o mesmo juiz federal condenou o 
réu à suspensão dos direitos políticos e à 
proibição de contratar com o Poder Público 
por três anos.

Segundo a sentença, a despeito do re-
passe dos recursos ao município no valor 
de R$ 100 mil, o ex-prefeito não prestou 
contas ao órgão competente, apesar de de-
vidamente notificado, o que levou o TCU 
a reconhecer a irregularidade e condená-lo 
ao ressarcimento parcial dos recursos.

Em uma terceira ação de improbida-
de administrativa movida desta vez contra 
Alceu Araújo, ex-prefeito do Município de 
Pedrão, o magistrado suspendeu os direi-
tos políticos do réu e o proibiu de contratar 
com o Poder Público por três anos, além de 
condená-lo ao ressarcimento do dano, em 
montante de R$ 4.041,00, a ser corrigido.  

O ex-gestor deixou de prestar contas da 
aplicação dos recursos recebidos por meio 
do Programa Nacional de Apoio ao Trans-
porte Escolar no valor de R$ 16.709,10.

O réu juntou documentos alusivos à 
aplicação da verba federal transferida, mas 
tal acervo não foi encaminhado ao FNDE e 
assim, não impediu a sua condenação pela 
omissão na prestação de contas. 

Segundo a sentença, “aquela docu-
mentação não pode ser desconsiderada 
para aplicação da sanção de ressarcimen-
to ao erário. O acionado comprovou o em-
prego de R$ 12.668,10 na aquisição de 
combustiveis para veículos da Secretaria 
de Educação. Dessa forma, a obrigação de 
ressarcimento deverá recair apenas sobre 
a importância remanescente cuja aplica-
ção ou ressarcimento ao erário federal não 
foram demonstrados”, finalizou o juiz.

4º Cartório Integrado chega 
ao Tribunal de Justiça da Bahia

Com expectativa de aumento de produ-
tividade em 30%, o quarto cartório integra-
do do TJ da Bahia já tem data para iniciar 
as atividades. A unidade será instalada em 
13 de junho, no Fórum Ruy Barbosa.

O projeto foi apresentado a magistrados 
e servidores da 1ª, 7ª, 12ª e 13ª Varas de 
Relações de Consumo, que irão compor o 
novo cartório. O treinamento presencial dos 
servidores irá contar com oficina prática do 
sistema SAJ. 

O Cartório Integrado apresenta uma 
revolução na prestação dos serviços da 
Justiça na Bahia. Todas as varas são di-

gitalizadas, com magistrados e servidores 
trabalhando em uma nova proposta de tra-
mitação de processos. O resultado é uma 
resposta mais rápida para as partes.

O 1º Cartório Integrado, instalado em 
2016, registrou aumento de 17,9% na 
produção de sentenças das unidades. Após 
a unificação das varas, foram registradas 
1.851 sentenças pelo 1º Cartório Integrado.

Até o início de 2017, foram mais de 25 
mil movimentações, incluindo despachos, 
decisões e sentenças. O segundo cartório 
foi instalado em fevereiro e o terceiro, em 
abril de 2017.


