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Aniversariantes
Hoje: David Ferreira Paes Junior 

(Turma Recursal), Licia da Rocha Ramos 
Bezerra (9ª Vara), Marilyn Cardoso Ba-
tista (10ª Vara), Walneide Netto Junior 
(Barreiras), Alexandre David Sampaio 
(Eunápolis), Taiana Silva (ASSERJUF) e 
Sérgio Lima (Mega Service). 

Amanhã:  Manuela Vasconcelos 
Pereira (4ª Vara), Juan Levi Rodrigues 
Dourado (Vitoria da Conquista) e Carlos 
Henrique da Rocha Behrens (NUTEC).  

Parabéns

Não cabe ao Judiciário determinar 
que Administração realize concurso
Não cabe ao Poder Judiciário interferir 

na Administração Pública para determinar 
a realização de concursos públicos. Com 
este entendimento, a 2ª Turma do TRF 5 
deu provimento a recurso contra decisão 
que havia condenado a União e a Univer-
sidade Federal de Alagoas a realizarem 
concurso para contratação de profissionais 
para o Hospital Universitário Alberto Antu-
nes. Para o relator, desembargador Federal 
Vladimir Souza Carvalho, determinar a re-
alização do concurso representaria interfe-
rência indevida de um poder em outro.

A sentença havia acolhido pedido for-
mulado em ACP proposta pelo MPF. No 
recurso, a AGU argumentou que o poder 
público já havia adotado providências para 
solucionar o problema de carência de pes-
soal no hospital, inclusive com a realização 
de concurso em 2014, razão pela qual a 
ação já teria perdido o objeto.

A AGU também pediu a revisão da de-
cisão sobre as multas estabelecidas para a 
União, a universidade e seus gestores no 
caso de descumprimento de sentença. De 
acordo com as unidades, a determinação 
afrontou a jurisprudência e os princípios 
que regem a Administração Pública.

O Tribunal deu provimento ao recurso 
da AGU. O relator, desembargador Federal 
Vladimir Souza Carvalho, assinalou que 
acolher a pretensão do MPF representaria 
uma interferência indevida de um poder em 
outro.

Citando jurisprudência, demonstrou não 
ser possível transformar o Judiciário em ór-
gão a ditar, a pedido do MP, as condutas 
administrativas que devem ser executadas 
pela Administração.

Fonte: Migalhas

Justiça baiana reduz em 50% 
jornada de mães de bebês com Down

A Justiça do Trabalho da Bahia, em 
dois processos distintos, concedeu tute-
las de urgência para redução em 50% 
da jornada de trabalho, sem redução da 
remuneração, de duas mães de crianças 
(com idades de 11 e 16 meses) com sín-
drome de Down.

A juíza do Trabalho substituta Karina 
Mavromati Azevedo, de Salvador, consi-
derou o direito da criança com síndrome 
de Down à presença e acompanhamento 
ativo e constante dos pais aos tratamentos 
multidisciplinares destinados à redução da 
mortalidade precoce e ao desenvolvimento 
físico, sensorial e intelectual.

Ressaltou a magistrada o próprio 
dever do Estado e da família “em ga-
rantir o bem-estar da criança de forma 
plena e efetiva” e elencou dispositivos 
da Constituição, do ECA, do Código Ci-
vil e tratados internacionais para em-
basar a decisão de concessão da tute-
la, voltados à proteção das crianças e 
pessoas com deficiência, bem como à 
garantia de direito ao trabalho.

“Impedir, negar, criar embara-
ços ou simplesmente impossibilitar o 

acesso da criança com Síndrome de Down 
à plenitude das possibilidades contem-
pladas pelos tratamentos existentes [...], 
principalmente entre o nascimento e os 
primeiros anos de vida, é fechar os olhos 
por completo para a citada norma consti-
tucional e direitos que a mesma consagra, 
prejudicar a formação da criança como in-
divíduo, ou pelo menos a melhor formação 
possível, e contribuir para que mais uma 
vez direitos fundamentais fiquem em se-
gundo plano de realização ou concretiza-
ção fático-material.”

O posicionamento da julgadora é no 
sentido de que a materialização dos direi-
tos fundamentais necessitará, por vezes, 
“da intervenção do Judiciário no caso con-
creto”, “cuja conduta ativista e promocio-
nal pautar-se-á pela busca incessante do 
bem-estar da pessoa com deficiência”.

A magistrada determinou a imediata re-
dução da carga horária da reclamante em 
50%, mantendo o patamar remuneratório 
da jornada de 40h semanais e sem neces-
sidade de compensação, enquanto houver 
necessidade de acompanhamento do filho.

No mesmo sentido foi a decisão da juíza 
do Trabalho substituta Ana Castelo Branco 
Teixeira, também de Salvador.

Juízes federais Fábio Ramiro 
e Saulo Casali na Diretoria da AJUFE

Os juízes federais Fábio Moreira Ramiro, da 24ª Vara, e Saulo José Casali Bahia, da 
11ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, foram empossados na Diretoria da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil - AJUFE respectivamente nos cargos de Coordenador de Comis-
sões e Delegado Estadual da Bahia. 

A posse de ambos ocorreu juntamente com a posse do novo presidente da associação, 
juiz federal Roberto Veloso, no dia 15/6, em Brasília. Estiveram presentes na solenidade o 
presidente do STF e do CNJ Ricardo Lewandowski, o presidente do STJ e do CJF Francisco 
Falcão e 12 ex-presidentes da Ajufe.

Solução premiada potencializa uso 
do PJe em smartphones e tablets

Uma solução desenvolvida por tribunais 
promete potencializar o uso do Processo 
Judicial Eletrônico por meio de dispositivos 
móveis. Com o PJe Mobile, os usuários po-
derão utilizar em dispositivos móveis fun-
cionalidades do PJe antes disponíveis ape-
nas com o uso de certificação digital, em 
desktops e laptops.

Atualmente, o PJe de alguns tribunais 
pode ser acessado em celulares e tablets 
utilizando apenas o nome do usuário e 
uma senha, mas diversas funcionalida-
des do sistema não podem ser utilizadas 
nestes dispositivos por não possuírem um 
mecanismo de autenticação como a certi-
ficação digital. O acesso ao inteiro teor de 
processos eletrônicos, inclusive off-line, a 
visualização de minutas e a pré-aprovação 
de textos são algumas destas funcionalida-
des que hoje não podem ser executadas em 
dispositivos móveis pela ausência de um 
mecanismo de autorização e autenticação 
mais robusto que usuário e senha.

O aplicativo permite que os usuários te-
nham acesso ao PJe com uso de autenti-
cação por QR Code, gerado pelo token do 
usuário e acessem as funcionalidades antes 
restritas ao uso de certificação digital. Com 
o uso de uma solução de autenticação uni-
ficada, também é possível acessar o PJe de 
diversos tribunais com uso de uma única 
autenticação. “O usuário pode acompanhar 
seus processos através de uma única inter-
face, o que agiliza todo o processo de tra-
balho daqueles que utilizam mais de uma 
instância do PJe”, relata o desenvolvedor.

O projeto dividiu com o PJe Notifica, 
do TJPB, o terceiro lugar da Maratona 
PJe, iniciativa do CNJ voltada para a me-
lhoria do sistema por meio do desenvolvi-
mento colaborativo de ferramentas pelos 
profissionais da área de TI dos tribunais. 
Profissionais da equipe de Tecnologia de 
Informação do CNJ discutem agora a im-
plantação do projeto.

Fonte: CNJ

Eleja a logomarca do programa 
“Gestão Sustentável” 

O sistema de votação para escolha da 
logomarca do “Gestão Sustentável”, o pro-
grama de sustentabilidade do TRF da 1ª 
Região passou, durante algumas horas, 
por inconsistências no dia da abertura do 
processo eletivo, na última quarta-feira, 
dia 20/7, o que impossibilitou a partici-
pação de algumas seccionais no processo 
de escolha.

Prontamente, pouco tempo depois, a 
Secretaria de Tecnologia da Informação re-
estabeleceu o funcionamento do sistema de 
votação, que está operando normalmente.

A enquete, realizada on-line, ficará dis-
ponível no portal do Tribunal até o dia 7 
agosto. Todo o corpo funcional da Justiça 
Federal da 1ª Região pode participar com 
voto que deverá eleger uma dentre as qua-
tro opções de logomarca que poderá ser 
utilizada em todas as seccionais.

Confira as logos e participe da escolha 
pelo endereço: http://portal.trf1.jus.br/in-
tranet/servicos/enquete.htm

Fonte: TRF1


