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Aniversariantes
Hoje:  Antonio Oswaldo Scarpa (Juiz federal da 17ª Vara), Carlos Antonio Alves (20ª 
Vara), Jandira Leite Ferreira dos Santos Costa (NUCJU), Miguel Ângelo Barbosa Aguiar 
(19ª Vara) e Geovana de Jesus Brito (Vitória da Conquista). Amanhã: Manoela de 
Araújo Rocha, juíza federal substituta da 15ª Vara, Bruno Leonardo Rugani Ferreira 
(NUCJU), Pedro Macêdo Lessa (SECAD) e Jamine Silva Batista (COJUES). Domingo: 
Catia Maria Alves Borges (15ª Vara), Marcos Augusto Pessoa Ribeiro (Biblioteca), 
Thais Giovanna Damasceno Negreiros (Turma Recursal), João Paulo Rosa Félix (Paulo 
Afonso) e Sandra Cardoso Figueiredo (CS Gestão & Serviço). Segunda-feira: Cláudia 
Oliveira da Costa Tourinho Scarpa,, juíza federal da 4ª Vara e diretora do Foro, Maria-
na Costa Magalhães (19ª Vara) e Ivanio Carvalho da Costa (VIPAC).

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção 
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Congresso Baiano de Judicialização 
em Saúde com inscrições até 22/11 

Estarão abertas até dia 22 as inscrições 
para o 2º Congresso Baiano de Judicializa-
ção em Saúde, a ser realizado entre 23 e 
25/11, no auditório do Tribunal de Justiça 
da Bahia.

O evento conta com o apoio da Justiça 
Federal, do MPE, da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, Procuradoria-Geral do Es-
tado da Bahia, DPU e Secretarias de Saúde 
do Estado e do Município. 

O congresso é voltado para magistrados, 
defensores públicos, promotores de justiça, 
advogados, médicos e especialistas que atu-
am na área, com carga de 20 horas.

A Judicialização em Saúde compreende 
a provocação e a atuação do Poder Judiciá-

rio na garantia de plena eficácia e integrida-
de desse direito fundamental. Para discutir 
e promover alinhamentos sobre a temática, 
serão reunidos especialistas e representan-
tes de instituições protagonistas da judiciali-
zação do direito à saúde.

No final, será inaugurada a Câmara de 
Conciliação de Saúde, projeto interinstitu-
cional, que vai usar a mediação e a conci-
liação para resolver questões relacionadas à 
saúde pública, buscando garantir celeridade 
nas decisões.

A câmara é fruto de convênio entre o 
TJBA, Governo do Estado, Prefeitura de Sal-
vador, Procuradoria Geral do Estado, Minis-
tério Público e Defensoria Pública, assinado 
em setembro de 2015 e vai funcionar no 
SAC do Shopping Bela Vista.

O desembargador Mário Augusto Albiani 
Alves Júnior, presidente do Comitê Executi-
vo Estadual do Fórum Nacional de Saúde / 
CNJ, junto com o juiz de direito Sadraque 
Oliveira Rios, membro do Comitê Executi-
vo Estadual do Fórum Nacional de Saúde / 
CNJ, respondem pela coordenação científi-
ca do evento.

Mais informações por meio dos telefones  
3312-0052 / 0447 / 0741 ou pelo e-mail 
inscricoesunicorp@tjba.jus.br. 

O melhor presente 
é a sua saúde

O Pro-Social vem lembrar aos magistra-
dos e servidores que o maior presente que 
você pode se dar no Natal é o cuidado com 
a própria saúde.

O ano está indo embora, mas ainda há 
tempo de concluir o seu Exame Periódico 
de Saúde em 2016, e fechar o ano com 
chave de ouro.

Aproveite a oportunidade para fazer o 
seu checkup. Prevenção ainda é o melhor 
caminho. O NUBES espera por você!

Comissão de Ação Social
prepara cesta natalina

dos terceirizados
Há mais de 20 anos magistrados e 

servidores demonstram sua generosida-
de contribuindo para a tradicional cesta 
natalina dos funcionários terceirizados, 
homens e mulheres que, durante todo o 
ano, tornam nosso ambiente de trabalho 
mais limpo e mais seguro; auxiliam em 
emergências elétricas ou de informática; 
ajudam nos transportes de cargas, movi-
mentação de processos e garantem nosso 
insubstituível cafezinho da tarde.

Estas cestas natalinas fazem a alegria 
de 250 funcionários terceirizados da lim-
peza, segurança, copeiragem, informáti-
ca, manutenção. Ajude novamente!

O valor mínimo índividual é de R$ 
30,00. Os diretores de Secretaria e Núcle-
os receberão sua colaboração até 30/11. 
Ela será entregue à servidora Luzineide 
Oliveira, da Biblioteca, encarregada da 
organização.

Senadores que integram a Comissão 
Especial do Extrateto se reuniram no dia 
16/11 com presidentes do Supremo Tribu-
nal Federal, STJ, TSE e TST para discutir 
os salários acima do teto constitucional no 
funcionalismo público.

Na ocasião, a presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia, afirmou que o Judiciário 
tem total interesse em corrigir eventuais 
distorções que sejam identificadas. “Se há 
distorções, vamos corrigi-las. Mas lembro 
que muitos juízes trabalham em condições 
precárias. Muitas vezes em risco, entram 
em penitenciárias onde nem policiais en-
tram. E há os que acumulam trabalho em 
mais de uma comarca”, disse.

Segundo a ministra, no STF o teto é 
rigorosamente observado. “Está na Cons-
tituição, basta cumprir. No Supremo, nin-
guém ganha acima do teto. Meu salário 
líquido este mês foi de R$ 23 mil. Está 
no site do STF, assim como os salários de 
todos os ministros e demais funcionários 
do Tribunal”, afirmou.

De acordo com a presidente da comis-
são especial, senadora Kátia Abreu, os 
presidentes dos tribunais foram unânimes 
quanto ao fim do efeito cascata dos salá-
rios. Hoje, uma liminar de janeiro de 2015, 
emitida pelo CNJ, torna automático o rea-
juste dos salários de todos os magistrados 
das justiças federal e estaduais, vinculando 
os aumentos a qualquer elevação dos sub-
sídios pagos aos ministros do STF.

No encontro, foi discutido ainda um 
maior controle dos benefícios pagos aos 
magistrados, que, quando somados aos sa-
lários, na maior parte das vezes ocasiona 
o pagamento de proventos mensais muito 
acima do teto constitucional.

Segundo os senadores, os tribunais 
superiores promoverão um levantamen-
to sobre todas as ações que contestam o 
pagamento de benefícios acima do teto 
constitucional. É para que o STF possa, no 
futuro, emitir uma súmula vinculante que 
resolva de modo célere a maior parte dos 
casos.

O ministro Luis Roberto Barroso, do 
STF, liberou para julgamento um recurso 
que trata da validade do pagamento de au-
xílio-moradia para juízes. A data do julga-

Cármen Lúcia: “se há distorções, 
vamos corrigi-las”

mento precisa ser definida pela presidente 
do STF, Cármen Lúcia.

A reunião com os presidentes dos tri-
bunais foi o primeiro de uma peregrinação 
dos senadores. Ainda nesta quarta-feira, 
os membros da comissão estiveram com o 
presidente da República, Michel Temer.

Segundo os senadores, Temer se com-
prometeu a dar transparência aos valores 
pagos a servidores do Executivo. De acordo 
com Kátia Abreu, o presidente da República 
determinou ao Ministério do Planejamento 
que forneça informações sobre possíveis re-
ajustes automáticos que estejam ocorrendo 
também no Poder Executivo. Segundo a 
senadora, uma pesquisa de 2012 mostrou 
que o corte de salários acima do teto em 
todo o Poder Executivo resultaria em uma 
economia de R$ 800 milhões.

A iniciativa do Senado de criar uma co-
missão para discutir os salários acima do 
teto constitucional gerou um debate entre 
o presidente do Senado e associações de 
classe dos magistrados.

O presidente da Ajufe, Roberto Veloso, 
chamou de “retaliação” às investigações as 
iniciativas para acabar com os salários aci-
ma do teto constitucional. “É de estranhar 
que, somente agora, quando o Judiciário 
está empenhado no enfrentamento da 
corrupção, venham iniciativas do tipo con-
trole de salários, abuso de poder e crimes 
de responsabilidade de juízes de primeiro 
grau, levando à conclusão que se trata de 
ameaças de intimidação da magistratura”. 

A Associação dos Magistrados Brasilei-
ros também reagiu às declarações de Ca-
lheiros. “Combate à corrupção não é to-
lice, é coisa séria. Tolice é o presidente 
do Senado imaginar que a sociedade vai 
acreditar nas suas boas intenções ao in-
vestigar salários de magistrados e tentar 
criminalizar juízes que tentam combater à 
corrupção”, afirmou o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa.

Para Costa, é preciso que a magistratu-
ra, o Ministério Público e a sociedade este-
jam unidas para evitar as manobras que al-
guns parlamentares têm tentado usar para 
enfraquecer as prerrogativas dos juízes e 
membros do MP, além de tentarem, a todo 
custo, abafar a operação “lava jato”.

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

13/10/2006 - Subseção Judiciá-
ria de Barreiras completa um ano de 
inaugurada - A Subseção de Barreiras 
completa seu primeiro ano de funciona-
mento. Ao longo desse período, foram 
proferidos mais de 11 mil despachos, 
decisões e sentenças.

A Subseção Judiciária abrange 31 
municípios e população de 650 mil ha-
bitantes. Os usuários sempre elogiam 
a comodidade que a Vara de Barreiras 
lhes trouxe. Antes havia necessidade de 
deslocamento a Salvador (distante 875 
km) para acompanhar um processo. 

Os servidores organizaram uma 
festa de congraçamento pelo primeiro 
aniversário no Clube dos Oficiais do 4º 
Batalhão de Engenharia e Construção, 
às margens do Rio de Ondas.
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