
Edição n. 4.773. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 26/06/2017.

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Lucia Guimarães Reis (NU-
CRE), Anete de Santana Santos (NU-
CJU), Lais Lacerda Queiroz (Eunápolis), 
Rodrigo da Silva Neri (Vitória da Con-
quista), Thiago do Rosário Ribeiro (20ª 
Vara), Aline Trevisan Duarte (DIREF), 
Tales Eduardo de Souza Salu (Vitória da 
Conquista) e Carlos Marçal de Arruda 
(Paulo Afonso). Amanhã: Tatiana de Al-
meida Granja (7ª Vara), Lindóia Ribeiro 
Santana (11ª Vara) e Joemisson Pereira 
de Oliveira (1ª Vara).
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Avaliadores devem 
entregar cadernos 

do SIADES
A DIREF determinou que os diretores 

cientificassem os servidores e juízes que 
desempenham atividade de “avaliador” em 
processos de avaliação SIADES, da necessi-
dade de regularizar as avaliações em atraso, 
no prazo máximo de dez dias, a contar da 
ciência do diretor, em razão do Processo de 
Auditoria n. 0004355-10.2015.4.01.8004

Compete ao dirigente da Unidade a 
indicação do avaliador, sendo de compe-
tência deste encaminhar os cadernos de 
avaliação, devidamente preenchidos e as-
sinados, até o 3º dia útil subsequente ao 
encerramento do período de gestão, nos 
termos do art. 25, Res. 43/2008-CJF:

Nos autos do PAe-SEI 0000381-
62.2015.4.01.8004 está disponível toda 
a legislação vigente aplicada ao processo 
de avaliação SIADES. A reincidência no 
descumprimento dos prazos legais pode 
ensejar abertura de processo de sindicân-
cia, com espeque no art. 129 da Lei n. 
8.112/90, quando o avaliador for o servi-
dor, e no art. 43 da Lei Complementar n. 
35/1979, quando o avaliador for o juiz.

Considerando que - quando as progres-
sões não ocorrem no corrente exercício - o 
pagamento dos valores correspondentes ao 
exercício anterior fica inscrito em restos a 
pagar, e que a incidência de juros e cor-
reção monetária sobre os pagamentos em 
atraso é de responsabilidade do servidor ou 
setor que deu causa ao fato, foi determi-
nado, ainda, a recomendação: “(...) para 
que o Avaliador, juntamente com o servi-
dor avaliado, certifiquem o motivo do atra-
so que ensejará o pagamento de juros de 
mora e atualização monetária, em razão da 
morosidade na avaliação”.

Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado aprovou a criação da figura do re-
call do presidente da República. De acordo 
com o novo texto da PEC 21/2015, o man-
dato do presidente poderá ser revogado por 
“voto popular” de 10% dos eleitores que 
votaram nas últimas eleições, espalhados 
por pelo menos 14 estados, com percen-
tual mínimo de 5% de eleitores por estado.

O texto segue para o Plenário do Sena-
do, para discussão em dois turnos. Depois, 
vai para a Câmara, para discussão nas co-
missões e no Plenário, também em dois 
turnos. Para ser promulgada, a PEC precisa 
ser aprovada por 3/5 de cada Casa. Apro-
vada a revogação do mandato, será convo-
cado referendo. Cassado o presidente, se-
gue-se a linha sucessória da Constituição.

A PEC estabelece que o recall só poderá 
ser feito a partir do segundo ano do man-
dato, mas não pode ser proposto no último 
ano. A nova modalidade só se aplicaria ao 
presidente da República, mas estados e 
municípios estariam autorizados a criar a 

Novo fluxo do PJe 
é disponibilizado

A partir de hoje é disponibilizado novo 
fluxo no PJe. O Núcleo Judiciário e setores 
correlatos nas subseções devem realizar a 
triagem inicial dos processos distribuídos 
no sistema sendo responsáveis pelas reti-
ficações necessárias na autuação e inclu-
são informação/certidão nos autos, com a 
assinatura por meio de certificado digital 
referente à análise da lista de possíveis 
processos preventos.

O Setor de Distribuição também está 
incluído no procedimento inicial de avalia-
ção da autuação de processos do PJe com 
a realização de retificações necessárias e 
de análise da lista de possíveis processos 
preventos, por meio de informação nos 
autos a respeito dos processos em que há 
identidade de partes e/ou assuntos, bem 
como de processos conexos (processos re-
ferência). 

Em caso de dúvidas, deverá ser aberta 
solicitação pelo sistema e-Sosti.

Os Sofrimentos 
do Jovem Werther                                

                         de Wolfgang Goethe

Este romance 
epistolar, publi-
cado pela primei-
ra vez em 1774, 
teve um sucesso 
enorme por toda 
a Europa. Escri-
to por um dos 
maiores nomes 
da literatura ale-
mã, o livro relata 
a historia do jo-
vem Werther, que 
conta a um amigo 
a história de seu amor impossível pela 
bela Charlotte, prometida em casamen-
to para outro.  

Werther, completamente imbuído 
do realismo poético, nos permite en-
trar na intimidade do mundo burguês 
alemão. Além disso, é um romance de 
amor, ou melhor, um romance do dese-
jo de amar. Goethe nos mostra, através 
desse monólogo epistolar, os recôndi-
tos segredos do coração humano e as 
rações que até então ninguém havia 
estudado. 

São notáveis as notas melancólicas 
nesse trabalho de Goethe. Ambos os 
personagens (Werther e Lotte) sentem 
uma atração física e emocional recí-
proca, porém são impossibilitados de 
concretizar qualquer ato, e assim seus 
sentimentos são invadidos pela dor e 
depressão. O protagonista chegava a 
desejar, imerso na pura angústia de 
seu amor impossível, numa possível 
morte do noivo, como fim de seu so-
frimento e da amada. Porém, com a 
mesma rapidez em que refletiu sobre 
essa possibilidade, ela desapareceu, e 
os resquícios são de mais dor e culpa 
por um sentimento tão rude.

O livro inaugura o romantismo. Mais 
do que o trágico e impactante final, a 
grande ruptura realizada por Goethe no 
livro foi a expressão do desejo pelo im-
possível, um dos conceitos-chave para 
se entender as bases do pensamento 
romântico.

Obrigatória

Leitura

CCJ do Senado aprova emenda 
que cria recall de presidente

revogação do mandato de prefeitos e gover-
nadores em suas leis estaduais.

A emenda, se aprovada, só passará a 
vigorar no dia 1º de janeiro de 2019. O  
relator, senador Antonio Anastasia, expli-
cou que o Brasil precisa de uma medida de 
avaliação do desempenho do presidente da 
República e de formas de tirá-lo do man-
dato, caso não atenda às expectativas dos 
eleitores. Diferentemente do impeachment, 
o recall não pressupõe comprovação de cri-
me de responsabilidade, mas “perda de re-
presentatividade e de apoio da população”.

Fonte: Senado

Servidores e terceirizados festejam São João
Servidores de vários núcleos e varas, bem como os funcionários terceirizados da 

Seção Judiciária da Bahia, realizaram a tradicional confraternização de São João 
durante a semana passada. 

O espírito junino estava presente em diversas unidades que se reuniram para co-
memorar a festa que tem origem no culto aos deuses pagãos, mas sofreu influências 
do catolicismo sendo há séculos associada ao Santo Antônio, São João e São Pedro.

As salas decoradas com bandeirolas, balões e as mesas de comidas típicas  
como milho e amendoim cozidos, bolos de tapioca e aimpim, mungunzás e can-
jicas lembravam o espírito das festas do interior. Os servidores entraram no clima 
com roupas quadriculadas para deixar o ambiente de trabalho no ritmo do forró. 
Em vários locais não faltou uma musiquinha para animar ainda mais o ambiente.

O evento proporcionou integração entre servidores e terceirizados, oferecendo 
momentos de descontração e forta-
lecimento das tradições juninas. 

Na primeira foto acima, a di-
vertida turma da 16ª Vara, seguida 
pelos terceirizados da CS Gestão 
capitaneados pelo insubstituível 
Eron Pereira. Na terceira foto, os 
servidores da SECAD não deixaram 
de festejar o São João sob a organi-
zação de Olga Costa, que garantiu 
que ninguém deixasse de degustar 
os quitutes da festa.

Na última foto, o pessoal do 
NUCOI,  sempre unido e muito 
animado.


