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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Yago Conceição da Silva (NUCJU), Vivian Patrícia Patury (Itabuna), Sa-
muel Saladino (Turma Recursal) e Bárbara Soussa Barretto (TRF2). Amanhã: 
Ives Sales Pitanga (COJUES), Larissa Cardoso Santos (Jequié), Ana Cláudia de 
Castro Dunham Nascimento (21ª Vara), Marco Antonio Pondé de Brito (NUCRE), 
Raimundo Luiz Filho (24ª Vara), Brás Batista Porto (Jequié), Josefa Eliene San-
tos (Paulo Afonso) e Leda Tatiana Fogueira Amaral (NUCJU). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distri-
buição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impres-
são: Gésner Braga - SECOS. Estagiário de Jornalismo: 
Rodrigo Sarmento. 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 divulga feriados forenses
Salvador

24/06 São João

Alagoinhas

13/06 Padroeiro da Cidade

24/06 São João

02/07 Emancipação Municipal

Barreiras

26/05 Aniversário de Barreiras

24/06 Dia de São João

02/08 Dia do Evangélico

Bom Jesus da Lapa 

06/08 Romaria do Senhor Bom Jesus

31/08 Aniversário da Cidade

15/09 Romaria N.S. da Soledade

Campo Formoso

13/06 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Eunápolis

12/05 Emancipação do Município

24/05 Dia da Padroeira

24/06 Dia de São João

Feira de Santana

24/06 Dia de São João

26/07 Dia da Padroeira

18/09 Emancipação do Município

Guanambi

13/06 Dia do Padroeiro

14/08 Emancipação do Município

Ilhéus

23/04 Dia do Padroeiro

28/06 Dia da Cidade de Ilhéus

15/08 Dia de N.S da Vitória

FERIADOS MUNICIPAISA DIREF publicou a Portaria n. 1, de 
15/01/15, onde informa os feriados da sede 
da Seccional e de todas as Subseções Judi-
ciárias da Bahia, considerando o art. 152, 
do Provimento n. 38, de 12/06/2009, alte-
rado pelo de n. 39, de 03/11/2009, ambos 
da Corregedoria-Geral do TRF1.

Na tabela ao lado, veja os feriados 
municipais em cada uma das Subseções 
Judiciárias. 

Além desses, são feriados na Seção 
Judiciária da Bahia e em todas as Sub-
seções: 1º de janeiro; os dias de segun-
da e terça-feira de Carnaval (16/02/15 
e 17/02/15); os dias da Semana Santa 
entre quarta-feira e domingo de Páscoa 
(1º/04/15 a 05/04/15); o dia de Tiraden-
tes (21 de abril); o dia do Trabalho (1º 
de maio); o dia de Corpus Christi (4 de 
junho), o dia da Consolidação da Indepen-
dência do Estado (2 de julho); o dia do 
Magistrado (11 de agosto); o dia da Inde-
pendência do Brasil (7 de setembro); o dia 
da Padroeira do Brasil (12 de outubro); os 
dias de Todos os Santos e de Finados (1º 
e 2 de novembro); o dia da Proclamação 
da República (15 de novembro); o dia da 
Justiça (8 de dezembro); o dia de Natal 
(25 de dezembro); e o período do recesso 
entre os dias 20 de dezembro de 2015 e 
6 de janeiro de 2016.

Irecê

31/05 Aniversário da Cidade

24/06 São João

04/08 Padroeiro da Cidade

Itabuna

19/03 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Jequié

13/06 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

25/10 Aniversário da Cidade

Juazeiro

15/07 Aniversário da Cidade

08/09 Padroeira da Cidade

Paulo Afonso

24/06 Dia de São João

28/07 Emancipação do Município

04/10 Dia do Padroeiro

Teixeira de Freitas

09/05 Aniversário da Cidade

29/06 São Pedro

Vitória da Conquista

24/06 Dia de São João

15/08 Dia da Padroeira

09/11 Aniversário da Cidade

 Versão atualizada 
do SEI traz melhorias 

e novas funcionalidades
Já foi disponibilizado pelo TRF da 1ª 

Região, desde o dia 19 de janeiro deste 
ano, a nova versão do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI). 

Entre as novidades da versão 2.5.2 
estão a inclusão de mecanismos de segu-
rança, o agrupamento de unidades para 
envio de documentos e a possibilidade de 
geração de arquivos compactados. 

Confira, na lista abaixo, algumas das 
atualizações disponíveis no sistema: 

• Foram incluídos aprimoramentos 
técnicos em mecanismos de segurança 
do sistema; 

• Foi adicionada a funcionalidade 
“Grupos de Envio” (da unidade e institu-
cionais), que permite a criação de conjun-
tos de unidades para posterior escolha no 
envio de processos; 

• No envio de processos, passa a haver 
a possibilidade de seleção de unidades ou 
grupos de envio por onde o processo já te-
nha tramitado; 

• Foi incluído botão no Editor de docu-
mentos internos do SEI para inserir carac-
teres especiais ou símbolos; 

• Ao inserir nova linha em uma tabela, 
caso seja usada a tecla de tabulação, os 
estilos das células novas serão os mesmos 
da linha atual; 

• Foi adicionado botão para geração de 
arquivo compactado (ZIP) com os docu-
mentos do processo; 

• Agora as ações “Enviar Processo” e 
“Acompanhamento Especial” ficam dispo-
níveis, também, ao clicar em documentos 
na árvore do processo; 

• No envio de e-mail, ao preencher o 
campo “Destinatário”, o sistema passa a 
exibir sugestões dentre os endereços já uti-
lizados pela unidade; 

• Ao assinar documentos utilizando 
o navegador Firefox em dispositivos An-
droid, o sistema passa a disponibilizar o 
botão “Assinar”, vez que na digitação da 
senha o navegador não disponibiliza a op-
ção “Enter”.

Juíza federal da 14ª Vara condena servidora 
da Receita Federal que lesou o Fisco

A juíza federal Renata Mesquita Ribeiro 
Quadros, então substituta da 14ª Vara, em 
sentença datada do último mês de dezem-
bro, julgou parcialmente procedente pleito 
da União Federal e do Ministério Público 
Federal em uma ação civil pública por im-
probidade administrativa, reconhecendo a 
responsabilidade de uma ex-servidora da 
Receita Federal de Cruz das Almas.

A magistrada condenanou a ex-servido-
ra pública ao pagamento de multa de dez 
vezes o valor da sua ultima remuneração, 
devidamente atualizada, valor a ser reverti-
do ao fundo criado pela Lei 7.347/85. 

A ré foi também condenada pela magis-
trada ao pagamento das custas processuais 
e de honorários advocatícios, em 10% so-
bre o valor da condenação.

Segundo os autores, a servidora pública 
teria prejudicado o Fisco ao praticar uma 
serie de operações ilegais, através do sis-
tema informatizado, em prejuízo da Admi-
nistração Pública Federal e em benefício de 
terceiros com inclusão retroativa no Sim-
ples de contribuintes e suspensão indevida 

de exigibilidade de créditos tributários com 
inserção de números falsos de mandados 
de segurança. 

Processo administrativo foi instalado, 
resultando na demissão da servidora e 
comprovou a materialidade e autoria dos 
fatos, concluindo que a autora dos delitos, 
no cargo de agente administrativo da Se-
cretaria da Receita Federal e em detrimento 
da dignidade da função pública, acessou o 
sistema da Receita Federal com o seu CPF 
na Agência da Receita Federal de Santo 
Antonio de Jesus para fins de cometimento 
das operações ilícitas, tendo, inclusive, re-
sultado na emissão de certidões positivas 
com efeito de negativas de débito em bene-
fício de terceiros.

O MPF sustentou que “dois pontos 
chamam a atenção, inclusive para de-
monstrar o dolo da ex-servidora e o intuito 
fraudulento dos contribuintes em se bene-
ficiar: a) o fato de no momento da efeti-
vação irregular, os processos estarem em 
fase de cobrança, com carta de cobrança 
emitida em 14/12/2006, tendo o extrato 
do sistema demonstrado que, em cada um 

dos processos suspensos, fora informado 
indevidamente o motivo “Processo sus-
penso com Mandado de Segurança”, se-
guido de um numero fictício de Mandado 
de Segurança, criado a partir do núme-
ro do respectivo processo administrativo 
sem o dígito verificador; b) o fato de ter 
ocorrido o imediato benefício obtido pelo 
contribuinte, já que foram emitidas irre-
gularmente diversas certidões negativas 
de débitos – CND, a partir da data das 
suspensões indevidas”.

Em relação às quatro empresas benefi-
ciadas pelos atos ex-servidora da Receita a 
magistrada ponderou que “há necessidade 
de prova do dolo e, nesta hipótese, este 
não restou devidamente caracterizado, e 
tampouco foi possível comprovar que as 
certidões foram emitidas pela empresa 
ré e utilizadas para obter qualquer tipo 
de vantagem. Assim, não há como conde-
ná-la por ato de improbidade, pois falta 
arcabouço probatório para caracteriza-
ção do tipo previsto no art. 11 da Lei n. 
8.429/92.”, fundamentando sua decisão 
em acórdão do STJ.


