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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes   
Hoje: Dayse Santiago da Silva Cardo-
so (Campo Formoso), Jair Lima Lopes 
de Vasconcelos (Juazeiro), Júlio José 
Curcio Rodrigues (22ª Vara) e Larissa 
Lopes Sacramento Fonseca (5ª Vara).
Amanhã: Cássia Ribeiro da Silva Ba-
queiro (NUCJU), Kabir Vidal Pimenta 
da Silva (Vitória da Conquista),Sérgio 
dos Santos Lima (15ª Vara), Marcos dos 
Santos Cabral (Campo Formoso) e Paulo 
Roberto Mendes (Caixa). Domingo: Ana 
Carla Aguiar Brito Furrer (1ª Vara), An-
tônio Joaquim Ferreira Adry (Ilhéus), La-
rissa Macedo Lessa (Paulo Afonso), Luiz 
Carlos Souza Vasconcelos (Itabuna), Fá-
bio do Nascimento Gonçalves (Feira de 
Santana), José Alexandre da Silva (Gua-
nambi), Leylane Santana do Nascimen-
to Bahia (Vitória da Conquista), Jéssica 
Maria Santos de Sousa (7ª Vara), Palo-
ma Batista da Silva (20ª Vara), Ivã Enes 
de Carvalho (Stefanini) e Maria de Fáti-
ma Ramos (Delta). Segunda-feira: Sina-
ra Santana dos Santos Botelho (Vitória 
da Conquista), Thaís Sampaio Andrade 
(Alagoinhas) e Djalma Soeiro Castelo 
Branco (Caixa). Parabéns!!!

Seção de Administração de Patrimônio
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

Em cada vara, unidade administrati-
va e área comum da Seção Judiciária da 
Bahia, todos os bens patrimoniais per-
manentes têm uma coisa em comum: o 
tombamento. Pode conferir. Não há nada 
que escape às pequenas plaquetas que 
identificam os objetos como pertencentes 
à Justiça Federal: mesas, cadeiras, com-
putadores, armários, bebedouros. 

Por trás desse processo de identifi-
cação, está a Seção de Administração 
de Patrimônio (SEPAT), que funciona 
em uma pequena sala no 1º Subsolo do 
Prédio Anexo. A Seção é formada pelos 
servidores Kátia Fernandes Pereira, Luís 
Carlos Souza da Cunha, Rosemery Gon-
çalves da Silva e Floripes de Carvalho 
Feitosa, pelo prestador de serviços Ron-
dinelly de Jesus da Silva e pelo estagiário 
Marcelo Augusto Santos da Silva.

Todos os bens permanentes da Seção 
Judiciária, dos Juizados e das Subseções 
passam pela SEPAT em diversas etapas, 
desde a solicitação. Por determinação de 
uma portaria do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, as unidades só podem 
solicitar novos bens no mês de julho, o 
que acontece através de e-mail ou ofício. 
Após o prazo final de solicitação, os pe-
didos são enviados para conhecimento 
e análise da Direção do Foro, que libera 
ou não o início do processo de compra. 
A exceção são os bens permanentes de 
informática, que, embora sejam tomba-
dos e administrados pela SEPAT, são ad-
quiridos pelo Tribunal. 

Após a obtenção, os equipamentos 
não são encaminhados imediatamente 
para as unidades solicitantes. Antes dis-
so, é necessário registrá-los, o que facili-
ta a administração e manutenção de pa-
trimônio. Para realizar o tombamento, a 
SEPAT utiliza o Sicam, sistema que gera 
o número de registro dos bens. Para cada 
registro gerado, existe uma plaqueta cor-
respondente, que logo é anexada ao obje-
to. Os livros, também considerados bens 
permanentes, são tombados pela Seção, 
mas a obtenção e administração deles 
são de responsabilidade da Biblioteca.

Somente a Seção de Administração de 
Patrimônio tem acesso à atualização do 
Sicam, que armazena todas as informa-
ções sobre os bens tombados. “No sis-
tema, nós temos todos os dados: quem 
foi o fornecedor, quando foi comprado, 
quando foi tombado, quem é a unidade 
responsável e quem é o agente consig-
natário responsável, que é o servidor que 
tem equipamentos sob sua responsabili-
dade”, explica Kátia Pereira, supervisora 
da Seção há dois anos. 

Quando há a mudança de agente 
consignatário, a SEPAT envia a relação 
de bens para aquela unidade e, após 

conferência, é efetuada a troca do ser-
vidor responsável no sistema. 

Anualmente, é realizado o inventário 
de bens da Seção Judiciária. O proces-
so é coordenado pela SEPAT e realizado 
pela Comissão de Inventário, formada 
por servidores nomeados pelo juiz fede-
ral diretor do Foro. A Comissão vai até as 
unidades e confere os bens localizados 
e não localizados e informa os dados à 
Seção de Administração de Patrimônio 
através de um relatório. Cabe à SEPAT 
ajustar a localização dos bens relatados, 
bem como identificá-los devidamente.

E quando um bem é substituído ou 
dispensado? Se uma unidade dispensa 
o uso de algum bem que outra precise, 
é feito o remanejamento, alterando no 
Sicam a sua responsabilidade e localiza-
ção. Contudo, se o material não estiver 
em bom estado ou não apresentar mais 
utilidade para a Justiça Federal, o desfa-
zimento se torna o seu único destino. 

Em 2008, pela portaria 756/2008, 
foi criada na Seção Judiciária da Bahia 
a Comissão de Desfazimento, essencial 
para o processo de doação de bens per-
manentes. Formada por servidores indi-
cados pelo juiz federal diretor do Foro 
e presidida por Luís Carlos da Cunha, 
a Comissão avalia o bem e o classifica 
como “ocioso”, aquele que não está sen-
do utilizado, ou “antieconômico”, mate-
rial cuja manutenção seja de alto custo 
e apresente mau desempenho. 

Os bens antieconômicos podem ser 
doados para instituições sem fins lucrati-

vos, desde que tenham toda a documen-
tação previamente exigida no edital. Já os 
bens ociosos só podem ser doados para 
órgãos federais. “A Justiça Federal doou 
recentemente para o Projeto Crescer, 
Hospital Geral de Camaçari, Universida-
de Federal da Bahia e Polícia Rodoviária 
Federal”, lembra Kátia Pereira.

O processo de desfazimento de bens 
públicos na Justiça Federal é regula-
mento pelo Tribunal. Com a aprovação 
do desfazimento pelo diretor do Foro, 
um edital é publicado e os órgãos que 
atendam aos requisitos para doação 
podem enviar para a SEPAT uma mani-
festação de interesse. Quando há essa 
manifestação, o processo de desfazi-
mento é rápido. São cinco dias para a 
publicação, tempo de recolher o bem, 
avaliá-lo e classificá-lo como ocioso ou 
antieconômico. Após autorização da ad-
ministração, é feita a baixa patrimonial 
do bem a ser doado e, então, ele estará 
pronto para ser entregue. 

Os bens de informática tem um pro-
cesso de desfazimento diferenciado, 
seguindo normas do Ministério do Pla-
nejamento. Quando uma  máquina da 
Informática é condenada pelo Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NUTEC), por 
ter o preço do conserto superior a 50% 
do seu valor, o equipamento deverá ser 
desmontado e ter as suas peças utilizadas 
na montagem de uma nova máquina. Es-
tes novos equipamentos são destinados 
aos programas de inclusão digital do Go-
verno Federal. Para que isso aconteça, a 
SEPAT envia um ofício para o Ministério 

do Planejamento, que indica um Centro 
de Recondicionamento de Computadores 
(CRC) para o qual as máquinas condena-
das serão doadas. Atualmente, no entan-
to, não existe nenhum CRC em Salvador 
e, assim, não há como doar os equipa-
mentos de informática.

Geralmente, quando a instituição con-
templada não tem como transportar o 
bem doado, a administração do Foro au-
toriza que o transporte seja feito em um 
caminhão da própria Justiça Federal, com 
apoio da Seção de Segurança, Vigilância 
e Transporte (SEVIT). A ação também é 
um benefício para a Seccional baiana, que 
fica com mais espaço no depósito para re-
colher e movimentar os bens. 

O depósito, aliás, é o protagonista 
da principal dificuldade enfrentada pela 
SEPAT, que sofre com a falta de espa-
ço para guardar os bens. Atualmente, 
a Seção conta com pequenos depósitos 
no prédio dos Juizados Especiais Fede-
rais, que não atendem a todas as neces-
sidades. O problema, no entanto, está 
perto do fim, comemoram os servidores 
da SEPAT, já que, com a construção do 
novo prédio anexo, a Seção ganhará um 
novo e espaçoso depósito.

A partir da esquerda: Kátia Fernandes Pereira, Rosemery Gonçalves da Silva, o estagiário Marcelo 
Augusto Santos da Silva, Luís Carlos Souza da Cunha e Floripes de Carvalho Feitosa. 
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