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Aniversariantes
Hoje: Fabrício Vampré de Oliveira 
Cortes (NUCRE), Selma Barros Coelho 
(5ª Vara), Tatiana Lopes Céu Teles de 
Luna (Juazeiro) e Larissa Gomes Sil-
va da Paz (23ª Vara). Amanhã: Edmar 
Cardoso Correia (NUCJU) e Felipe de 
Lacerda e Silva (Juazeiro).
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TRF1 mantém sentença da 1ª Vara de Vitória 
da Conquista pela indisponibilidade

de bens de dois ex-prefeitos 
A 4ª Turma do TRF da 1ª Região man-

teve, por unanimidade, sentença da 1ª 
Vara de Vitória da Conquista que decre-
tou a indisponibilidade dos bens de dois 
ex-prefeitos pela prática de ato de impro-
bidade administrativa, no caso, desvio 
de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 
e do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e dos Profis-
sionais da Educação (FUNDEB).

Para a relatora, juíza federal convo-
cada Clemência Maria Almada Lima de 
Ângelo, tendo em vista que uma ação por 

ato de improbidade administrativa pode 
levar anos para ser concluída, “é de se 
reconhecer que há um risco concreto, 
gerado pela lentidão do rito processual 
de tramitação, de que não se encontrem 
bens suficientes ao ressarcimento do 
dano na hipótese de condenação”.

A relatora afirmou que possíveis va-
lores aplicados pelos recorrentes, com o 
decorrer do tempo, entraram em sua es-
fera de disponibilidade, uma vez que, até 
o momento em se deu a indisponibilida-
de, não foram utilizados para suprir suas 

necessidades básicas. “Tornou-se, dessa 
forma, reserva de capital, de modo a per-
der o seu caráter alimentar, constituindo, 
portanto, valor passível de indisponibili-
dade e penhora”, esclareceu.

Com relação aos valores depositados 
em conta poupança de um dos apelantes 
tornados indisponíveis, a relatora salien-
tou que o decreto de indisponibilidade en-
controu valor aplicado em fundos. Além 
disso, a instituição financeira Bradesco 
não acusa que seja conta poupança, mas 
conta corrente remunerada.

Prédios passarão 
por desinsetização 

O Fórum Teixeira de Freitas passará 
no dia de hoje por aplicação de inseticida 
na forma gel nos móveis. Este serviço é 
feito na presença dos magistrados e ser-
vidores e, segundo a dedetizadora, não 
acarreta problemas de saúde às pessoas 
na forma como é aplicado. 

 No sábado, 16/11, será a vez do 
prédio dos JEFs, com pulverização com 
inseticida líquido nos rodapés e ralos sa-
nitários. Segundo a prestadora de servi-
ços, até oito horas após este serviço não 
devem permanecer pessoas nos locais, 
sob pena de danos à saúde. Pede-se não 
deixar alimentos em gavetas e mesas e 
guardar objetos pessoais.

No sábado, 16/11, será realizada, 
também, a lavagem do reservatório de 
água do prédio-sede, ficando o abaste-
cimento de água desse prédio suspenso 
durante o final de semana.

Malotes durante 
horário de verão

Durante o horário de verão, as coletas 
de malotes na Justiça Federal serão ante-
cipadas em uma hora segundo informa a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos através da sua Gerencia Comercial, 
de acordo com a CIRCULAR/GEVEC/DR/
BA – 0430/2013, de 21/10/2013. 

Portanto, as correspondências a se-
rem encaminhadas ao TRF da 1ª Re-
gião e Subseções da Seção Judiciária da 
Bahia deverão ser entregues na SECAM 
até as 13h, para que possam seguir aos 
seus destinatários no mesmo dia. 

Despedida na 19ª Vara
O juiz federal Wagner Mota Alves de 

Souza despediu-se na última terça-feira, 
12/11, da 19ª Vara desta Seção Judiciá-
ria, onde exerceu a função de juiz federal 
substituto. O magistrado, recentemente 
promovido, será o titular da 3ª Vara Fe-
deral da Seção Judiciária de Roraima.

O juiz federal Pedro Braga Filho e os 
servidores da 19ª Vara e se reuniram para 
homenagear o magistrado, bem como 
para se despedirem da servidora Laura 
de Assis Oliveira, hoje na 6ª Vara, e para 
dar as boas vindas para a servidora Val-
diva Pinheiro, oriunda da 5ª Vara.

Dr. Pedro Braga registrou que já co-
nhecia a servidora Laura Oliveira des-
de quando ela ainda não trabalhava na 
Justiça Federal, quando ela visitava a 1ª 
Vara, Unidade onde o magistrado atua-
va com a servidora Ana Assis, mãe de 
Laura. Dr. Pedro afirmou que ficou feliz 
quando, ao chegar a 19ª Vara, lá encon-
trou a servidora e demonstrou a alegria 
de ter trabalhado com duas gerações da 
sua família. Afirmou que Laura é uma 
servidora exemplar pela sua dedicação 
ao trabalho. Na mesma oportunidade 
deu as boas vindas à servidora Valdiva 
Pinheiro dizendo da certeza de que ela 
também deixará na 19ª Vara uma grande 
contribuição.

Nas palavras de despedida ao colega, 
o titular da 19ª Vara recordou que já o 

conhecia desde muito jovem, lembran-
do que antes de ele próprio ingressar na 
Justiça Federal, foi ao pai do juiz Wagner 
Souza, o também juiz federal Wilson Al-
ves de Souza, seu amigo e colega de fa-
culdade, que o Dr. Pedro Braga consultou 
sobre a atuação na Justiça Federal. Afir-
mou que o novo juiz federal demonstrou 
grande capacidade de trabalho na 19ª 
Vara, onde deu enorme contribuição.

O juiz federal Wagner Souza refle-
tiu como o tempo passou rápido desde 
que chegou à 19ª Vara, atribuindo essa 
sensação ao grande volume de trabalho, 
mas, sobretudo, ao clima de harmonia e 
bem estar que reina naquela Unidade, 
agradecendo aos servidores e estagiários 
com quem trabalhou, afirmando que a 
competência e o comprometimento da 
equipe, bem como a harmonia são, em 
sua maior parte, decorrentes da gestão 
do seu juiz titular.

Proposta a criação
de Política Nacional

de Saúde do Judiciário
“É importante que a gente tenha 

olhares codificados sobre como realizar 
a saúde nas instituições públicas. É im-
portante também que a gente perceba o 
que somos e como estamos no momento 
e como isso pode ser mudado ou manti-
do. Por isso, é primordial o entendimen-
to que a saúde é elemento estratégico 
para a instituição judiciária, por meio 
da criação de uma política nacional de 
saúde bem elaborada, com debates se-
torizados, análise de dados de evidên-
cias, e executada com planejamento 
realístico”, afirmou o médico e coorde-
nador de Saúde Ocupacional e Prevenção 
do STJ, Andral Codeço Filho, durante os 
trabalhos do IV Congresso Brasileiro dos 
Serviços de Saúde do Poder Judiciário, 
realizado no dia 8/11 no Conselho da 
Justiça Federal.

De acordo com Andral Codeço, a cria-
ção de um Programa de Saúde, pelo CNJ, 
precisa ter abrangência assistencial, pre-
ventiva e pericial, sendo assessorado, na 
sua elaboração, por uma subcomissão de 
profissionais de Saúde do Judiciário de 
várias regiões.  “O aumento significativo 
das demandas judiciais faz com que o 
Poder Judiciário aumente o número de 
magistrados e servidores com tarefas e 
tecnologias modificadas periodicamen-
te. Essas pessoas necessitam de boa 
qualidade de saúde física e mental”, 
disse Codeço. 

Além da solicitação feita ao CNJ, o 
médico Andral Codeço também apresen-
tou um cenário de como está a Saúde 
nos órgãos da Justiça.  Segundo ele, a 
Saúde da Justiça oferece assistência a 
90 tribunais, o que dá um total 17.077 
magistrados e mais 390.000 servidores 
e terceirizados.  

As ações de Saúde, segundo Andral, 
são feitas de três formas: assistencial, pre-
ventiva e pericial. As ações assistenciais 
são realizadas por meio do atendimento 
nos serviços de Saúde e indiretamente por 
planos de Saúde. As preventivas são rea-
lizadas por meio de programas de promo-
ção da saúde e prevenção de doenças e 
acidente de trabalho.  As periciais, segun-
do o médico, são procedimentos adminis-
trativos não normatizados no Judiciário.

Segundo o juiz auxiliar da Presidên-
cia do CNJ, Clenio Schulze, todas as 
propostas aprovadas servirão de base 
para as discussões sobre a construção 
da nova Política Nacional de Saúde no 
Judiciário brasileiro. A adoção dessas 
providências depende de uma decisão 
do Plenário do CNJ.

O volume de 92,2 milhões de proces-
sos em tramitação no Judiciário nacional, 
aliado a deficiências estruturais em mui-
tas unidades judiciárias, causa enorme 
pressão sobre magistrados e servidores 
e torna urgente a instituição de política 
pública para proteger a saúde desses 
profissionais.  


