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Aniversariantes
Hoje: Helena Maria Carvalho Barbo-
sa Leite (21ª Vara), Jaciele Seixas de 
Abreu Santos (20ª Vara), Márcio Jesus 
Gonçalves (VIPAC), Jaciara da Silva 
Cunha Cerqueira e Alexandre Afonso 
Barros de Oliveira (ambos de Feira de 
Santana).
Amanhã: Rafael Ianner Silva, juiz fe-
deral da Subseção de Campo Formoso, 
Mirian Celeste de Menezes Brandão 
(NUCOD) e Valmira da Paixão (CS Ges-
tão & Serviço).
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Diretores de foro podem realizar 
alterações nas suas estruturas 

administrativas até 29 de outubro
O Conselho de Administração do Tribu-

nal Regional Federal da 1ª Região aprovou, 
durante sessão realizada na última quinta-
-feira, 20, regra de transição permitindo 
que os atuais diretores de Foro das Seções 
Judiciárias da Primeira Região possam rea-
lizar alterações na estrutura administrativa 
de sua respectiva Seção e Subseção Judici-
ária até o dia 29 de outubro de 2015. 

A justificativa é oficializar situações de 
desvios que já estejam ocorrendo, obede-
cidos os limites fixados na Resolução Presi 
24/2015, nos termos propostos pela Presi-
dência do TRF1. A Resolução foi republica-
da no dia 21/8 para correção de erro mate-
rial no art. 5º,II, e no Anexo I na publicação 
original. A íntegra está disponível no Portal 
do Tribunal, em “Avisos”.

Cursos virtuais 
gratuitos na FGV

Estão abertas as inscrições para diver-
sos cursos virtuais e gratuitos na Fundação 
Getúlio Vargas Online. 

Como planejar a aposentadoria, argu-
mentação jurídica, conceitos e princípios 
fundamentais do Direito Tributário e sus-
tentabilidade aplicada aos negócios: orien-
tações para gestores são alguns dos cursos 
oferecidos. 

Mais informações e inscrições no ende-
reço http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/
Gratuitos/

Presidente do TRF1 e juiz federal 
Antonio Scarpa recebem hoje 

títulos de Cidadão Baiano
O maranhense Cândido Ribeiro, desembargador federal presidente do TRF1, e o mi-

neiro Antonio Oswaldo Scarpa, juiz federal em auxílio à Presidência do tribunal serão 
homenageados hoje, 27/8, com os títulos de Cidadão Baiano.

A solenidade acontecerá na Assembleia Legislativa da Bahia, às 15h. A iniciativa dos 
projetos de resolução que aprovam a concessão dos títulos partiu dos deputados estaduais 
Augusto Castro e Luciano Simões Filho. 

Nesta terça-feira o Dr. Scarpa enviou e-mail pessoal a todos os servidores da Seção 
Judiciária da Bahia com o seguinte teor: “Caríssimos servidores da Justiça Federal na 
Bahia. Vou receber, com muita alegria, o título de cidadão baiano no dia 27 de agosto 
(quinta-feira), às 15h, na Assembleia Legislativa da Bahia. Ficarei extremamente honra-
do com a presença de todos neste evento, muito especial para mim, um mineiro-baiano 
de coração”.

Supremo mantém decisão de magistrado da 
Subseção de Vitória da Conquista que permite 
a casal de servidores morar na mesma cidade
Impedir que dois servidores públicos 

casados continuem a trabalhar na mes-
ma região pode trazer prejuízo à unidade 
familiar. Assim entendeu o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Ri-
cardo Lewandowski, ao manter decisão 
do juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista João 
Batista de Castro Jr., que deferiu a tutela 
antecipada em uma ação judicial e permi-
tiu a imediata remoção de uma servidora 
pública da Fazenda Nacional de Montes 
Claros para Vitória da Conquista, cidade 
para onde o marido, delegado da Polícia 
Federal, foi transferido.

A procuradora da Fazenda Nacional 
Maiana Vaz do Amaral Barbosa fundamen-
tou o pedido na proteção do núcleo familiar 
e na salvaguarda do bem-estar do filho, 
que tinha um ano de idade quando a ação 
foi ajuizada.

Após a decisão do magistrado baia-
no, a União alegou que a decisão judicial 
“fere a autonomia administrativa e fun-
cional da instituição e altera o quadro de 
lotação da carreira de procurador da Fa-
zenda Nacional, gerando precedente para 
que outros servidores pleiteiem medida 
semelhante, com efeito multiplicador 
dessa decisão”.

Mesmo assim, o ministro Lewandowski 
baseou-se no direito constitucional de pre-
servação da família, ressaltando que a au-
sência de convívio diário poderia trazer pre-
juízo à unidade familiar. Ele citou em sua 
decisão precedentes nos quais o tribunal 

analisou a matéria (Mandados de Segurança 
23058 e MS 2189).

Para o ministro, o recurso não demons-
trou violação à ordem pública apta a sus-
pender o ato questionado, “limitando-se a 
União a alegar a possibilidade de desordem 
administrativa em razão da remoção da 
servidora e eventual efeito multiplicador”.

O site desta Seccional  disponibiliza 
a íntegra da decisão no endereço: http://
portal.trf1.jus.br/sjba/comunicacao-social/
imprensa/noticias/decisao-do-juiz-federal-
-joao-batista-de-castro-jr-mantida-pelo-
-supremo.htm.

Continuam abertas na 
SEDER inscrições para 
curso sobre novo CPC
O juiz federal Salomão Viana ministrará 

o Curso Sobre o Novo Código de Processo 
Civil a partir do próximo dia  31/08. 

Serão dois encontros semanais de 2 ho-
ras nas segundas e quartas-feiras, de 13 às 
15 horas no Fórum Teixeira de Freitas. As 
inscrições são feitas na SEDER e entre os 
temas a serem tratados estão:

•Normas fundamentais do Processo Civil;

•Sentença no novo CPC: a questão da 
fundamentação das decisões;

•O novo CPC e a intertemporalidade: o 
que fazer com os procedimentos em curso?;

•Tutela provisória e o novo CPC: tutela 
de urgência e tutela de evidência;

•Petição inicial e improcedência liminar 
do pedido no novo CPC;

•Inovações sobre o exercício do direito 
de defesa. Contestação, reconvenção e re-
velia no novo CPC;

•O novoprocedimento comum e a audi-
ência de conciliação ou de mediação;

•Primeiras noções sobre o sistema de 
precedentes judiciais no novo CPC;

•Honorários advocatícios sucumben-
ciais e gratuidade da Justiça no novo CPC;

E muito mais! 

Inscreva-se. Vagas limitadas!

Mais de 70% da Justiça 
Federal já adota o PJe

O TRF1 expandiu o PJe para Goiás e 
até o fim do ano adotará o sistema também 
nas seções judiciárias de Tocantins, Ro-
raima, Maranhão, Acre e Rondônia. Com 
a expansão, o PJe, também adotado pelo 
TRF5, alcança três TRFs que respondem 
por mais de 70% dos processos da Justiça 
Federal.

Instituído pelo CNJ em parceria com os 
tribunais e OAB, para reduzir custos e tor-
nar a tramitação dos processos mais céle-
res e transparentes, o PJe é disponibilizado 
gratuitamente pelo CNJ e deve ser adotado 
por todos os tribunais até 2018. 

Os tribunais devem divulgar os crono-
gramas de implantação do sistema nos 
seus respectivos portais e nos seus veículos 
de comunicação oficial. 

Para o conselheiro do CNJ Saulo Casali 
Bahia, a resolução foi um divisor de águas, 
pois até então a iniciativa de usar o PJe era 
autônoma e individual, acontecendo em 
alguns tribunais de forma muito lenta. “A 
resolução foi uma mudança de paradigma, 
pois criou para cada tribunal a necessida-
de de adoção do processo e um cronogra-
ma por porte de tribunal, prevendo a mi-
gração para o PJe”, diz o conselheiro.


