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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Jorge Antonio Santos Reis (NU-
CJU), Maria das Graças Duarte Mon-
teiro (9ª Vara), Miguel Fábio Lobo e 
Silva (Vitória da Conquista) e Gabriela 
Magalhães Borges (15ª Vara). Amanhã: 
Cinara de Vasconcelos Machado Good 
Lima (10ª Vara), Josemi Alves de Oli-
veira (NUCJU) e Anderson Reis Mello 
(Feira de Santana). Parabéns!!!

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso, João Paulo Pirôpo de Abreu, 
lançou o seu livro intitulado “A Autonomia 
Financeira do Poder Judiciário: Limites 
Traçados pelo Princípio da Independência 
e Harmonia dos Poderes” no último dia 21 
de julho, no Auditório do Edifício-Sede da-
quela Subseção Judiciária. 

O desembargador federal Cândido Ri-
beiro, presidente do TRF1, compareceu ao 
evento (primeira foto acima) que contou 
também com a presença do juiz federal da 
7ª Vara desta Seccional,  Wilson Alves de 
Souza (segunda foto acima), que na oca-
sião proferiu palestra com o tema “Sobre o 
Acesso à Justiça”.

A solenidade foi considerada um mo-
mento importante e bastante relevante 
para os interesses institucionais da Justiça 
Federal na cidade de Paulo Afonso. Tam-
bém estiveram prestigiando o lançamento 
da obra diversas autoridades, além do juiz 
federal em auxílio à Presidência do TRF da 
1ª Região, César Jatahy Fonseca.

Foram registradas também as presen-
ças do administrador regional da CHESF, 
Augusto Cesar Vieira de Souza; do prefeito 
de Paulo Afonso, Anilton Bastos; da pro-
curadora da República em Paulo Afonso, 
Analu Paim Cirne; da presidente da OAB-
-Subseção de Paulo Afonso, Maria do So-
corro Leite Rolim, bem como do diretor 

Presidente do TRF1 prestigia lançamento 
de livro do juiz federal da Subseção 

Judiciária de Paulo Afonso

acadêmico da Faculdade Sete de Setem-
bro, dentre outras autoridades regionais e 
locais, além da presença maciça dos ser-
vidores da Subseção Judiciária e de estu-
dantes de Direito.

A solenidade foi aberta com a parti-
cipação da Banda da 1ª Companhia de 
Infantaria do Exército, que entoou o Hino 
Nacional dentre outras melodias durante a 
solenidade. Após o evento, os particantes 
se dirigiram à Casa da Diretoria da CHESF, 
gentilmente cedida pela sua Administração 
Regional, onde ocorreu um jantar de con-
graçamento, abrilhantado pela participa-
ção de musicista local.

Especialistas elogiam norma 
do TRF1 que transfere alguns
atos ordinários a servidores

Juízes federais da 1ª Região podem, desde há pouco mais de um mês, delegar atos 
ordinatórios a diretores de Secretarias sem a necessidade de despachos específicos para 
cada processo. A Resolução Presi/Coger/Cojef 14 permite que os diretores de todas as 
varas designem perícias médicas ou sociais a profissionais previamente credenciados. Nos 
juizados especiais, os diretores poderão ainda marcar data para audiências. 

O objetivo é cumprir os princípios da simplicidade, informalidade, economia processu-
al e celeridade. A medida foi elogiada por especialistas.

A publicação da regra consolidou uma prática adotada em algumas varas e JEFs, 
afirma o juiz federal Fernando Mendes, vice-presidente da Ajufe na 3ª Região. Ele próprio 
editou uma portaria na 3ª Vara Federal de Guarulhos liberando a prática de alguns atos 
por servidores, como abertura de vista para manifestação da PFN quando um executado 
informa ter feito um parcelamento.  

Opinião semelhante tem o vice-presidente da AMB, Sérgio Junkes. "É uma medida que 
tem previsão legal, traz maior eficiência judiciária e deixa o juiz com mais tempo para 
se dedicar a decisões judiciais, tarefa principal do magistrado", diz. 

O desembargador federal aposentado Vladimir Freitas diz que a explosão de processos 
pós-Constituição de 1988 fez com que a delegação de atos a servidores passasse a ser 
regra legal em 1994, mas a resolução do TRF-1 apresenta novidade ao permitir que dire-
tores decidam sobre peritos. "O objetivo é louvável, ou seja, agilizar as ações, mas esses 
atos parecem-me ser privativos do juiz, pois o perito deve ser da sua confiança." 

Sobre o agendamento de audiências, Freitas diz que a prática já existe, porém nunca 
lhe pareceu positiva. "O bom juiz se interessa e conhece tudo que se passa no juízo, 
não deixa a cargo de terceiro. De qualquer forma, como se trata de mera autorização, é 
possível também que poucos a adotem", afirma.                Fonte: CONJUR

Suspenso pelo Supremo 
afastamento de Telma 
Britto do TJ da Bahia
O ministro Ricardo Lewandowski de-

terminou a suspensão do afastamento da 
desembargadora Telma Britto do Tribunal 
de Justiça da Bahia. A decisão de retorno 
às atividades, tomada tem caráter liminar 
e vale até o julgamento definitivo do caso. 

Lewandowski também concedeu limi-
nar ao desembargador Mário Hirs, afastado 
pelo CNJ, para retomar o exercício da ma-
gistratura no Tribunal de Justiça. 

O ministro considerou que o afastamen-
to provisório do desembargador da Presi-
dência do TJ se tornou um afastamento 
definitivo, tendo em vista o término do pe-
ríodo no qual exerceria seu mandato. 

O processo que apura se houve infração 
disciplinares foi adiado pela 10ª vez. O re-
lator é o corregedor Francisco Falcão. De 
acordo com o CNJ, a quantidade elevada 
de processos na pauta foi o motivo deste 
adiamento.

Telma Britto é alvo de mais três proces-
sos para avaliar sua conduta e foi afastada 
no mês de novembro de 2013, por decisão 
do CNJ, para investigar o pagamento infla-
cionado de precatórios no valor de quase 
R$ 450 milhões.

Tribunais autorizam 
parte dos servidores 
a trabalhar em casa
Pelo menos dez tribunais do país colo-

caram em prática projetos-piloto que auto-
rizam parte dos servidores a trabalhar em 
casa. Dentre as Cortes superiores, o TST 
foi o primeiro a implementar formalmente 
a medida, que pode abranger até 50% dos 
servidores da casa. O home office no TST é 
facultativo, está a critério do gestor e restri-
ta aos cargos em que é possível mensurar 
o desempenho do funcionário.

São 29 servidores do TST exercendo 
suas atividades sem ir diariamente ao tri-
bunal e comunicando-se com os colegas 
por telefone, internet e por visitas periódi-
cas ao tribunal. 

A ideia de ter 50% dos trabalhadores re-
motos não é uma meta institucional, mas 
uma possibilidade, segundo a coordenadora 
de Desenvolvimento de Pessoas da Secre-
taria de Gestão de Pessoas do TST. A Corte 
tem hoje 2.030 servidores. A maior parte 
das 29 pessoas que aderiram ao home offi-
ce é da Secretaria-Geral Judiciária.

O programa abrange também desembar-
gadores. A Corte possui uma parceria com 
16 TRTs e, desde maio, 16 desembargado-
res convocados atuam na classe processual 
mais numerosa no TST - agravos de instru-
mento em recursos de revista - sem deixar 
seus Estados, por via eletrônica.

A medida representou redução de des-
pesas e maior produtividade dos servido-
res. A produtividade à distância é em média 
20% maior do que o presencial. Além de 
cumprir metas, os servidores não podem se 
ausentar do Distrito Federal, em horário de 
expediente sem autorização, devem aten-
der as convocações para comparecimento 
ao TST e participar de reuniões para apre-
sentar o andamento dos trabalhos.

No TRF4 há casos de servidores que 
exerceram suas atividades do exterior, ao 
invés de obterem licença não remunerada 
e desfalcarem suas equipes. De seus 998 
servidores, 30 trabalham de casa. A super-
visão é semelhante a do TST, com metas e 
prazos. Os cargos mais comuns no home 
office são os de assistentes de desembar-
gadores. O processo eletrônico e a informa-
tização no nível administrativo impulsiona-
ram o trabalho à distância.

No TRF3, o desembargador Fausto De 
Sanctis instituiu o home office em seu gabi-
nete. Outros gabinetes daquela Corte tam-
bém adotaram o teletrabalho. 

O maior tribunal do país em número 
de processos, o TJSP também já permite 
que alguns dos seus servidores trabalhem 
de casa. 


