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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:  Gustavo Magalhães Barbosa (NUCJU), José Robson Silva (Campo Formoso), 
George de Araújo Menezes (Itabuna), Jéssica Rodrigues e Edmilson Moreira Lima 
(ambos de Feira de Santana). Amanhã: Lincoln Pinheiro Costa, juiz federal da Sub-
seção de Ilhéus Rúbio Rocha de Souza (Vitória da Conquista), Josemar Augusto 
Brito Junior (Barreiras),Douglas Oliveira Lones Santos (2ª Vara) e Lucilia dos Santos 
Alves (Feira de Santana). 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-
tagiários de Jornalismo: Isabel Portela e João Victor Gomes. 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.

Seção Judiciária da Bahia integra 
1º Encontro de Sustentabilidade 
do Poder Judiciário da Bahia

Desde ontem, 26/7, o Tribunal 
Regional do Trabalho da Bahia se-
dia o 1º Encontro da Teia de Sus-
tentabilidade do Poder Judiciário 
da Bahia. O evento, que vai até 
amanhã, 28/7, reúne representan-
tes do Judiciário estadual, federal, 
trabalhista e eleitoral. Entre os ob-
jetivos estão a discussão de ações, 
a formalização de um convênio de 
cooperação técnica entre tribunais 
e a sensibilização da comunidade 
para os assuntos relacionados à 
sustentabilidade e responsabilida-
de socioambiental.

Na tarde de ontem foi assinado 
o Protocolo de Cooperação Técni-
ca entre os Órgãos do Poder Judi-
ciário da Bahia (TJ-BA, TRT5-BA, 
TRE-BA, e TRF1 - Seção Judiciá-
ria da Bahia), criando a "Teia de 
Sustentabilidade do Poder Judici-
ário da Bahia". 

O objetivo é "conjugar esforços 
visando à implementação de pro-

gramas e ações interinstitucionais de responsabilidade socioambiental", o que inclui pro-
por, planejar e acompanhar programas e ações pactuados, com fixação de metas anuais, 
visando a correta preservação e recuperação do meio ambiente.

Hoje e amanhã acontece o Curso: Gestão Consciente, Administração Pública Eficiente, 
com carga horária de 16 horas das 8h30 às 12h30 e das 14h às 18h no Auditório do 
TRT5-BA na R. Bela Vista do Cabral, 121, Edifício Presidente Médici - Nazaré.

Dia 27/7: tutoria para gestores, estudos dirigidos para a Comissão de Gestão Socio-
ambiental e palestra de sensibilização para o corpo funcional (magistrados, servidores e 
colaboradores) sobre os eixos temáticos da A3P.

Dia 28/7: palestra de sensibilização para o corpo funcional (magistrados, servidores e 
colaboradores) sobre Plano de Logística Sustentável e oficina de capacitação.

Justiça Federal em Vitória da 
Conquista condena ex-prefeita 
em R$ 370 mil por malversação

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, Fá-
bio Stief Marmund, em ação civil pública 
movida pelo MPF contra Ivani Santos, ex-
-prefeita de Encruzilhada, condenou a ré 
ao ressarcimento integral do dano de R$ 
323.888,23, pagamento de danos morais 
coletivos de R$ 20 mil, multa civil de R$ 
30 mil, perda da função pública, proibição 
de contratar com o Poder Público e suspen-
são dos direitos políticos, por cinco anos.

Ao decidir sobre o pagamento de danos 
morais coletivos, o magistrado registrou 
que alguns juristas não o admitem “por se 
prenderem ao ultrapassado conceito de 
dano moral, como a dor e o sofrimento in-
fligidos a um indivíduo por uma conduta 
ilícita. Todavia, o direito civil contempo-
râneo tem se afastado desse critério, para 
entender o dano moral como aquele de-
corrente da violação de direitos da perso-
nalidade, enquanto expressão do princípio 
da dignidade da pessoa humana, sendo 
despicienda a demonstração de que a víti-
ma passou por um sofrimento ou vexame”.

O julgador considerou que foi demons-
trado o descaso da requerida, que atrasou 
o pagamento dos servidores, dos meses de 
novembro, dezembro e 13º salário, mes-
mo existindo numerário para tal finalida-
de, “causando não apenas descrédito na 
administração pública, mas, sobretudo, 
vilipendiando valores caros da sociedade – 
transbordando os limites do tolerável, haja 

vista que foi retirado dos profissionais do 
magistério da educação verbas destinadas 
ao seu sustento, com nítido caráter ali-
mentar, ou seja, foi infringida a dignidade 
dos servidores da educação, e, por conse-
quência, de toda a sociedade”.

A sentença registra que não se pode 
ventilar a possibilidade de escassez de di-
nheiro público como justificativa, vez que 
demonstrada a existência de transferências 
feitas pela União para tal intento.

Em dezembro de 2012, último mês do  
mandato da prefeita municipal, ao deixar 
o cargo, retirou todos os recursos da conta 
vinculada do FUNDEB - inclusive os que 
tinham por propósito legal especifico o pa-
gamento do pessoal da educação e não os 
repassou aos professores, deixando todos 
os funcionários municipais da educação 
sem salários e o Município sem os recursos 
vinculados para esse pagamento.

Chamou a atenção do o fato que, no seu 
último dia de mandato, a ex-prefeita reali-
zou três transferências on line totalizando 
a quantia de R$ 285.500,00, deixando o 
saldo da conta no valor de R$ 0,00 .

E finalizou: “Destaca-se, por consequ-
ência, que a conta sequer poderia estar 
zerada quando do término do mandato da 
requerida, eis que deveria haver provisão 
de fundos para pagamento dos salários de 
dezembro no 5° dia útil de janeiro”

Aquisição, remarcação e reembolso de 
passagens aéreas são disciplinadas
A Circular Presi 112 do TRF1 esclarece 

que, em face do novo disciplinamento para 
a emissão de passagens aéreas adotado 
pela Resolução 400/2016-ANAC, agora há 
modalidade de “bilhetes não reembolsáveis 
e sem despacho de bagagem”, exatamente 
a mais barata. Na GOL, a tarifa light, e na 
LATAM, as tarifas promo e light, se inserem 
nessas categorias, podendo o passageiro 
levar mala de até dez quilos e obedecendo 
os limites de medidas.

A segunda categoria de tarifas permi-
tem reembolso de 50% do valor nos casos 
de remarcação ou no-show, o despacho de 
uma mala de até 23 quilos, podendo o pas-
sageiro, também, ter levar mala de até dez 
quilos e obedecendo os limites de medidas.

Assim esclarece a Anac em seu site, 
sobre esse novo regramento de reem-
bolsos: “As regras de reembolso de uma 
passagem estarão estipuladas no contrato 
de transporte firmado entre o passageiro 
e a empresa aérea no ato da compra da 
passagem aérea. O transportador deve 
oferecer ao passageiro, pelo menos, uma 
opção de passagem aérea em que a multa 
pelo reembolso ou remarcação não ultra-
passe 5% do valor dos serviços de trans-
porte aéreo. Em todos os casos, as multas 
contratuais não podem ultrapassar o valor 
pago pelo passageiro a título de serviço de 
transporte aéreo”

Como o TRF1 está obrigado, por reitera-
das decisões, inclusive do TCU, a comprar 
as passagens mais baratas, o magistrado 
e servidor, deverá, preliminarmente, optar 
pela modalidade sem despacho de baga-
gem e sem reembolso.

Nos casos de necessidade de despacho 
de bagagem, a opção deverá recair sobre 
a faixa de tarifa com franquia de 23 qui-
los e reembolso de 50%, hoje vigente e 
essa informação deverá constar do campo 
“observação” da AVS, ou preenchimento 
do campo específico após atualização do 
formulário em uso no 1º grau. O compro-
vante do despacho de bagagem deverá ser 
anexada a prestação de contas. Em ambos 
os casos será escolhida a empresa aérea e 
o horário com tarifa de menor custo.

Após a aquisição do bilhete, somente po-
derá solicitar a modificações e/ou alteração 
nos casos de inquestionável interesse públi-
co oriundo de fato superveniente que, em 
nenhuma hipótese, poderia ter sido previs-
to anteriormente. O magistrado ou servidor 
que não puder utilizar o voo conforme ofer-
tado pela administração por razões diversas, 
arcará integralmente com o pagamento do 
preço do novo trecho e/ou horário. 

As recomendações serão objeto de es-
tudos com vistas à edição de portaria re-
gulando a matéria, até pronunciamento do 
CJF e revisão geral das normas regulamen-
tares aplicáveis.

Quem pode usar o Malote Digital 
Para envio de correspondências oficiais, como ofícios e memorandos entre órgãos do 

Poder Judiciário, os colaboradores da Justiça Federal da 1ª Região podem contar com o 
Sistema Malote Digital, ferramenta que permite, com mais celeridade, o envio e o rece-
bimento de documentos como alvarás de soltura, cartas de ordem, cartas precatórias, 
informações processuais e outros.

O sistema é de âmbito nacional e pode ser utilizado por servidores das 1ª e 2ª instân-
cias da JF1, prestadores de serviço e também estagiários autorizados pela chefia imedia-
ta. Para isso, o usuário deve ser cadastrado mediante solicitação no sistema e-Sosti.

Dentre as muitas vantagens, a economia proporcionada por esse sistema é um dos 
destaques na melhoria da prestação jurisdicional. Isso porque o Malote Digital substitui a 
remessa física de documentos entre os órgãos do Poder Judiciário, atividade dispendiosa 
e que representa alto consumo de papéis e de outros materiais que, em excesso, podem 
agredir o meio ambiente.

Um ícone do Malote Digital já foi disponibilizado na área de trabalho dos usuários da 
Primeira Região para facilitar o acesso da ferramenta. Seja consciente!


