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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lorena Leão (Juazeiro), Karina 
Marques (13ª Vara) e Hélida Mesquita 
(Guanambi). Amanhã: Altenir Carvalho 
(22ª Vara), Daniela Rocha (1ª Vara), 
Gabriel Pires (2ª Vara), Luciene Trin-
dade (10ª Vara), Simone Schitini Góes 
(NUCOD), Renata Rolemberg Ribeiro 
(13ª Vara), Rodrigo Mendes Cruz (Cam-
po Formoso), Marcelle Abreu (Eunápo-
lis) e Rebecca Souza (Teixeira de Frei-
tas). Domingo: Alberto Coelho (NUCJU), 
Heber Santos (Ilhéus), Luiz Gutemberg 
Lopes (NUCJU), Zilmácia Mendes (Gua-
nambi), Sérgio Costa (Itabuna), Emily 
Mutti (21ª Vara), Luana dos Santos (6ª 
Vara) e Rogério Carvalho (STEFANINI). 
Segunda-feira: Rodrigo Gasiglia de Sou-
za, juiz federal substituto de Campo For-
moso, Paulo Amorim (NUCJU), Susana 
Araújo (Turma Recursal), Tássis Caíres 
(Vitória da Conquista), Ádilla Santos 
(Barreiras), Gabriela Malta (19ª Vara) e 
Matheus Oliveira (SECAD).

Parabéns!!!

Entrega da declaração 
de bens e rendas

O NUCRE informa aos servidores que 
consultem sua situação sobre a entrega 
anual da declaração de bens e rendas, 
acessando o Sistema SARH: Menu do 
Servidor>Declaração de Bens>Entrega 
Declaração de Bens – Identificada, na aba: 
Arquivos Antigos/Recuperar Arquivos. 

Esse procedimento possibilita verificar a 
situação de entrega a cada ano e o “tipo”. 
Se o tipo for 4, mostra que o servidor já op-
tou pelo Anexo 2 do TCU e não precisará 
entregar mais seus dados em nenhum ano 
seguinte. Servidores que ainda têm o tipo 1, 
continuarão tendo que entregar anualmente.

Ainda há 17 servidores inadimplentes 
com essa obrigação em 2014 e 122 em 
2015 e já há processo em curso para a 
deliberação da Diretoria do Foro.

O servidor que optar pelo preenchi-
mento do Anexo 2 do TCU (autorização de 
acesso aos dados) pode entregar na SECAP 
o formulário ou solicitá-lo a: secap.ba@
trf1.jus.br. Os que já fizeram essa opção 
estão desobrigados a entregar a cópia de 
seus dados anuais. Dos mais de 1100 ser-
vidores ativos, apenas 391 ainda não fize-
ram essa opção.

Serviços de TI serão 
interrompidos amanhã

O data center do TRF1 será desligado 
amanhã, dia 12/9 (sábado) às 8h inter-
rompendo-se todos os serviços de TI, com 
previsão de retorno à normalidade às 19h 
em razão de manutenção elétrica.

TJ-BA criará núcleo 
de Justiça Restaurativa

O Tribunal de Justiça da Bahia quer 
criar seu primeiro núcleo de Justiça Res-
taurativa de segundo grau. A prática pre-
tende resolver conflitos com a aproximação 
entre vítima, agressor, suas famílias e a so-
ciedade na reparação dos danos causados 
por um crime ou infração. O núcleo, for-
mado por desembargadores e magistrados, 
deve coordenar a atuação dos cerca de cin-
co núcleos de primeiro grau já existentes no 
estado e tem o objetivo de capacitar todas 
as comarcas para o uso do método.

Juiz federal da Subseção de Alagoinhas 
condena ex-prefeito de Ribeira do Amparo

O juiz federal da Subseção de Ala-
goinhas Igor Matos Araújo, em ação civil 
pública contra o ex-prefeito de Ribeira do 
Amparo Marcello da Silva Britto e a empre-
sária Tatijane Souza de Carvalho, condenou 
o ex-gestor a multa de R$ 10 mil, a ser atu-
alizada; suspensão dos direitos políticos por 
três anos; e proibição de contratar com o 
Poder Público pelo mesmo prazo. A ré Tati-
jane Carvalho foi condenada a multa de R$ 
5 mil e proibição de contratar com o Poder 
Público por três anos.

Segundo a União, o Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome 
celebrou convênio com o Município no va-
lor de R$ 101 mil sendo R$ 100 mil do 
Ministério, visando à execução de ações 
sociais para populações carentes e cons-
trução de creche. Para a União, não teria 
havido prestação de contas no tempo certo, 
além de direcionamento da licitação.

O juiz indeferiu o pedido de condenação 
pela não prestação de  contas uma vez que 
elas foram de fato prestadas pelo ex-gestor, 
além de terem sido aprovadas. A única res-
salva feita pelo órgão fiscalizador referiu-se 
à apresentação extemporânea e pela juris-
prudência do TRF1, o atraso na prestação 
de contas por prefeito não configura ato de 
improbidade administrativa.

Apesar de o TCU ter aprovado as con-
tas e reconhecido que o objetivo proposto e 
sua finalidade social foram atingidos, com-
provadamente houve violação ao caráter 
competitivo do certame e aos princípios da 
legalidade, moralidade e impessoalidade. 

Entretanto, o objeto do convênio foi 
efetivamente executado, tendo havido a 
realização da obra e não há como falar em 
dano ao erário, sobretudo considerando 
que a parte autora não trouxe aos autos 
indícios de superfaturamento. 

O magistrado indeferiu o pedido da 
União de condenação dos membros da 
Comissão de Licitação ponderando que 
a maioria dos pequenos municípios do 
Brasil, especialmente os do Nordeste, são 
carentes de estrutura administrativa com-
patível com a complexidade dos serviços 
que lhe foram transferidos pela Constitui-
ção, notadamente de pessoal tecnicamen-
te preparado para as tarefas que exijam a 
prática do Direito. 

Considerou o julgador ser verossímil in-
ferir que a Comissão recebia procedimentos 
prontos e seus membros apenas assinavam 
os documentos, a mando de quem realmen-
te resolve tais questões no município.  

O magistrado reflete sobre o “estado real 
de submissão dos servidores municipais à 
autoridade do prefeito, especialmente nos 
Municípios do interior, dadas às caracterís-
ticas sócio-culturais do Nordeste, e teremos 
um grupo de pessoas levadas a referendar 
documentos que sequer muitas vezes pro-
duziram, sem a exata noção da gravidade de 
tais atos, pois quem lhes pede.”

Declara a sentença do juiz federal: “É 
notório que, no Brasil, que ainda herda a 
cultura do poder hierarquizado do Estado 
colonial, agravada por mais de 20 anos 
de ditadura militar e pelo modelo presi-
dencialista de governo, o chefe do Poder 
Executivo, especialmente nos pequenos 
Municípios do interior do país, em tudo 
manda na máquina administrativa e nada 
ocorrer longe de seus olhos”.

Seccional integra campanha por 
descarte consciente de eletrônicos

A caixa que ilustra esta matéria está 
localizada no 1º Subsolo e se destina à 
coleta dos resíduos eletrônicos, progra-
ma iniciado pelo Recicle Já Bahiacom na 
Campanha CAB+VERDE desde 2012, 
com a recepção dos equipamentos eletrô-
nicos quebrados ou obsoletos trazidos de 
casa pelos servidores e cidadãos.

Estes resíduos foram encaminhados, 
à época, para o Programa Onda Digital, 
então desenvolvido pela UFBa. A campa-
nha foi reeditada em 2013 e, a partir de 
então, os servidores solicitaram da organi-
zação do evento uma solução sustentável 
e regular para esses resíduos. 

Em 2014, com apoio do Instituto GEA e 
patrocínio da Caixa Econômica, o Programa 
Recicle Já Bahia aderiu ao Projeto Descarte 
Legal. Com esse projeto, a CAMAPET, Co-
operativa de Salvador e a COOPMARC, de 
Camaçari foram capacitadas a processar os 
resíduos de equipamentos eletrônicos de 
forma rentável e ambientalmente segura, 
possibilitando assim o seu reaproveitamen-
to. Com isso, os resíduos eletrônicos são 
beneficiados nas cooperativas e depois co-
mercializados com indústrias de São Paulo 
ambientalmente certificadas, com a inter-
mediação do Instituto GEA. 

Desde 2014, o Programa Recicle Já 
Bahia passou a recepcionar na sede da Co-
ordenação de Apoio ao CAB, resíduos ele-
trônicos não tombados dos órgãos públicos 
e dos servidores do Estado da Bahia.

Para impulsionar e dar mais visibilidade 
a essa ação, foi instalada a primeira caixa 
coletora de resíduos eletrônicos, na sede 
da Secretaria de Planejamento. Atualmente 
várias caixas estão instaladas no CAB.

A grande maioria dos resíduos coleta-
dos são trazidos de casa pelos servidores 
e já somam centenas de teclados, mouses, 
HD’s, CPU’s, etc. A coleta é realizada men-
salmente com o caminhão baú com apoio 
da cooperativa CAMAPET.

Mais informações na Secretaria da Ad-
ministração - Superintendência de Patrimô-
nio - Coordenação do CAB - Tels. 3116-
9410/3362-8785/8101-1521 .

E-mail: reciclejabahia@gmail.com ou-
facebook.com/reciclejabahia.

Na Justiça Federal, para descarte de 
material eletrônico, deve-se, antes, solici-
tar, através de e-sosti, avaliação e autoriza-
ção do NUTEC.

COJEF tem êxito em 
esforço concentrado 

na Subseção de Ilhéus
A Coordenação dos JEFs da 1ª Região e 

a juíza federal Clara da Mota Alves come-
moram o grande êxito do esforço concen-
trado realizado pela COJEF na Subseção 
Judiciária de Ilhéus, na semana de 31/8 a 
4/9, com apoio da Direção do Foro.

O juiz federal Fábio Ramiro (24ª Vara), 
com auxílio de sua equipe de servidores: 
Carlos Otavio Reis de Souza, Elisabeth Tei-
xeira Paes de Carvalho e Fernanda Cardoso 
Tourinho Aguiar, proferiu 400 sentenças em 
uma semana, auxiliando na regularização e 
saneamento do passivo do JEF Adjunto de 
Ilhéus, que conta com acervo de aproxima-
damente 7 mil processos. 

O evento foi um sucesso para a garantia 
de uma prestação jurisdicional mais célere e 
efetiva, tendo sido integralmente atingida a 
meta estabelecida pela COJEF. 

Compensação de dias 
parados durante greve

Ofício do CNJ e despacho do TRF1 
à DIREF determinam que se encaminhe 
a informação acerca da necessidade de 
compensação das horas não trabalhadas 
pelos grevistas, sob pena de desconto em 
folha. Ao encerramento do movimento 
será editada portaria detalhada sobre a 
forma da compensação.


