
Edição n. 4.676- Salvador – Bahia. Quinta-feira, 26/01/2017.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Luiza Quintela Nunes (15ª 
Vara), Marta de Melo Lisboa (Ilhéus), 
Matheus Campos Bonfim (Eunápo-
lis), Juciel dos Reis Ferreira (Feira de 
Santana), Rosilene Reis Bittencourt 
(16ª Vara), Gilmar Pereira de Almeida 
(Paulo Afonso), Ana Cristina Gonzaga 
de Torres (NUCRE), Iolanda Rodrigues 
Braga e Marcelo Malaquias Barreto 
Gomes (ambos da Turma Recursal). 
Amanhã: Adriana Pinho Joazeiro (17ª 
Vara), Dóris Fernandes (NUBES), Már-
cia Leal Lara (Feira de Santana), Aélio 
de Lyrio Ribeiro Júnior (Eunápolis). 
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NUCRE informa sobre 
pagamento de passivos

O NUCRE informa aos servidores 
desta Seccional que no final do exercício 
passado, o TRF1 disponibilizou crédito 
para o pagamento do passivo relativo 
ao reposicionamento decorrente da Lei 
12.774/2012 e da Portaria Conjunta nº 
04 do STF, referente ao período de janei-
ro a outubro/2013. 

Os servidores que apresentaram de-
claração de cobrança judicial informando 
que não haviam ingressado com ação ju-
dicial receberam os valores em folha su-
plementar de dezembro/2016. Aqueles 
que ainda não apresentaram a referida 
declaração devem fazê-lo, entregando a 
declaração preenchida no NUCRE, ou 
encaminhando a declaração ao e-mail da 
SEPAG - sepag.ba@trf1.jus.br.

Os servidores que entregaram a de-
claração informando que ingressaram 
com ação judicial e ainda não receberam 
os valores, e que tiverem interesse em 
recebê-los administrativamente, deverão 
entregar no NUCRE, conforme orienta-
ção do TRF1, desistência homologada da 
ação judicial, podendo também encami-
nhar para o e-mail da SEPAG. 

Os valores serão incluídos em folhas 
suplementares de pagamento à medida 
que os servidores apresentarem as decla-
rações e desistências mencionadas.

ERRATA
Ao contrário do que constou no título 

da matéria do JFH desta segunda-feira, 
23/1, o STJ não fixou que “sindicatos 
precisam de autorização para representar 
seus filiados em ações judiciais”. 

O título da matéria estava errado na 
fonte: o site Consultor Jurídico (https://
consultor-juridico.jusbrasil.com.br/noti-
cias/419276873).

A notícia corrigida no mesmo site tem 
o seguinte título: “Associações precisam 
de autorização para representar filiado 
na Justiça, fixa STJ”.

Comitê define metodologia de 
trabalho e temas prioritários em 

Gestão de Pessoas para a 1ª Região

Com a participação da juíza federal 
da 14ª Vara desta seccional, Cynthia de 
Araújo Lima Lopes, o Comitê Local de 
Gestão de Pessoas realizou a primeira 
reunião presencial no TRF1 na última 
sexta-feira.

Para a juíza federal representante da 
Bahia, um dos temas prioritários a se-
rem tratados pelo grupo é a saúde do 
corpo funcional. “Precisamos saber lidar 
com pessoas para que o trabalho possa 
fluir e possamos prestar uma boa juris-
dição. Precisamos saber por que nossos 
servidores estão adoecendo e aposen-
tando por invalidez precocemente, e 
isso tem a ver com as condições de tra-
balho”, declarou.

Da mesma forma pensa o juiz federal 
Rodrigo Paiva, da Seccional do DF que 
acredita que a melhoria da qualidade de 
vida de servidores e magistrados, dentro 
e fora do ambiente de trabalho, pode re-
fletir na prestação jurisdicional. “Acredi-
to que elevando a qualidade de vida do 
servidor e dando oportunidade para que 
ele possa se sentir bem no trabalho, ele 
também poderá se sentir melhor fora do 
trabalho e melhorar o desempenho de 
suas atividades”, afirmou o magistrado.

“O comitê tem por objetivo trabalhar 
determinados temas que são essenciais 
à gestão de pessoas, como trabalho e 
treinamento de servidores, capacitação, 
ambiente de trabalho, distribuição de ser-
vidores - todos muito relevantes para que 
tenhamos a gestão de pessoas funcionan-

do da melhor maneira”, explicou o coor-
denador do comitê, juiz federal da Seção 
Judiciária do Acre, Náiber Almeida.

O principal objetivo do encontro foi de-
finir a metodologia e os assuntos prioritá-
rios. “Vamos estabelecer como o comitê 
vai atuar. A 1ª Região é muito grande, 
com problemas peculiares, e esse comi-
tê vai estabelecer diretrizes que auxiliem 
a administração a alcançar uma forma 
melhor de prestar a jurisdição e, ao mes-
mo tempo, proporcionar satisfação ao 
servidor, orgulho de pertencer à Justiça”, 
destacou Márcio Albuquerque, diretor do 
Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-
mento de Servidores e membro do comitê.

A diretora da Secretaria de Gestão de 
Pessoas Maria do Carmo Corrêa acredita 
que os principais aspectos a serem trata-
dos pelo grupo dizem respeito à valoriza-
ção do servidor mediante a capacitação, 
saúde ocupacional e inclusão social. “A 
partir do conhecimento da 1ª Região por 
meio de dados estatísticos e da pesquisa 
de qualidade de vida realizada em 2012, 
vamos pensar programas de incentivo 
ao servidor, de preparação para aposen-
tadoria e de saúde preventiva, além de 
estudar o perfil do servidor e criar me-
canismos de merecimento e capacitação 
que permitam a ele pleitear funções co-
missionadas e cargos em comissão pelo 
seu mérito”, destacou a diretora.

Também participou da reunião o dire-
tor do NUCRE Luiz Quaresma.

Fonte: TRF1/Foto: João Mário Sales

O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016.

Anexo V. Item 19. Obstáculos Ju-
diciais

19.1 - O advogado ou procurador 
registrará obstáculo judicial, median-
te petição, em virtude da retirada do 
processo por uma das partes durante 
a fluência do prazo a eles destinados.

19.2 - A secretaria certificará as 
datas de entrega e devolução dos 
autos para efeito de exame pelo ma-
gistrado de eventual requerimento de 
restituição de prazo (art. 221, do CPC 
– Lei 13.105/2015).

19.3 - As partes serão intimadas 
da decisão que deferir ou indeferir a 
restituição de prazo.

19.4 - A restituição de prazo ou a 
certidão de registro de obstáculo judi-
cial deverão ser requeridos na fluência 
do prazo.

Anexo V. Item 2.11 - As folhas em 
branco devem ser inutilizadas.

Anexo V. Item 2.12 - As anotações 
de “sem efeito” devem ser autentica-
das com a assinatura de quem as fez.

Anexo V. Item 2.14 - Serão assina-
dos, necessariamente, pelo magistrado 
cartas precatórias, rogatórias, alvarás, 
ofícios de levantamento de importân-
cias depositadas, ofício e telex de libe-
ração de bens, alvarás de soltura,  man-
dados e contramandados de prisão.

Anexo V. Item 2.17 – A secretaria 
certificará a inexistência de procura-
ção nos autos, e providenciará a reti-
ficação imediata da autuação no caso 
de alteração da representação proces-
sual das partes

Anexo V. Item 5 - Controle de au-
tos em poder das partes

Mensalmente, até o quinto dia útil 
do mês subsequente, o supervisor de 
Informações Processuais relacionará, 
em duas vias, os autos que, ultra-
passados os prazos legais ou fixados, 
permaneçam em poder de advoga-
do ou parte. Uma delas, sob a forma 
derepresentação, deverá ser remetida 
ao diretor de Secretaria para as pro-
vidências necessárias; a outra ficará 
arquivada no Setor, em pasta própria 
e aberta especialmente para esse fim, 
com a finalidade de controle e cobran-
ça. Se necessário, o diretor represen-
tará ao juiz (art. 233 do CPC – Lei 
13.105/2015).

O PROVIMENTO

Palestra: “Controle Judicial de uma 
Administração Pública Complexa”

O Professor Doutor Eduardo Ferreira Jordão, au-
tor da obra “Controle Judicial de uma Administra-
ção Pública Complexa-A Experiência Estrangeira na 
Adaptação da Intensidade do Controle” fará ama-
nhã uma palestra aberta sobre o tema do seu livro, 
às 14h, no Auditório Ministro Dias Trindade.

A palestra e o debate que a seguirá serão aber-
tos ao público com transmissão por videoconferên-
cia para as Subseções. Atuarão como debatedores 
o juiz federal da 22ª Vara Durval Carneiro Neto e 
a servidora Renata Peixoto, diretora de Secretaria 
da 11ª Vara, Professora de Direito Administrativo e 
Mestre em Direito do Estado.


