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(Feira de Santana), Rafael Rodrigues Damasceno (Campo Formo-
so) e  José Rosa (23ª Vara). 
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TRF1 mantém sentença da 1ª Vara 
e nega reintegração de servidora

A 1ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou provimento a apelação interposta 
por uma ex-servidora, contra sentença da 
1ª Vara que julgou improcedente seu pe-
dido de reintegração ao cargo público do 
Ministério da Agricultura e indenização por 
danos morais e materiais em razão de ade-
são do Plano de Demissão Voluntária.

A apelante alegou que a União, ao não 
cumprir as promessas efetuadas à época, 
terminou por viciar o contrato de adesão 
celebrado com a recorrente e todos os ou-
tros servidores que a ele aderiram. Susten-
tou que o governo veiculou propagandas 
enganosas e que o temor da demissão ou 
da redução de salário exerceu pressão psi-
cológica intensa que culminaram na ade-
são ao programa causando-lhe prejuízos.

A relatora, desembargadora federal Gil-
da Sigmaringa Seixas, esclareceu que os 
requisitos de validade do ato administrativo 
têm que ser aferidos frente à situação fática 
e jurídica existente quando de sua efetiva-
ção, mas, conforme os autos, a requerente, 
à época da adesão não ostentava nenhum 

empecilho para a inclusão no PDV, razão 
pela qual o requerimento foi deferido.

A magistrada destacou que, assim, 
tudo leva a crer que a apelante, ao aderir 
ao PDV, o fez exclusivamente por entender 
que era a opção que mais lhe favorecia 
economicamente. Ademais, não há prova 
de irregularidade na adesão, vício de con-
sentimento ou de qualquer ato ilícito, nulo 
ou lesivo praticado pela Administração e 
que os argumentos trazidos não são sufi-
cientes para ensejar a anulação do ato.

A relatora concluiu que “a jurisprudên-
cia desta Corte pacificou entendimento no 
sentido de que a anulação da exoneração 
a pedido do servidor público e a sua con-
sequente reintegração ao cargo que ante-
riormente ocupava, somente é possível se 
reconhecida, administrativa ou judicial-
mente a ilegalidade do ato que lhe deu 
origem, mediante a prova do vício quan-
to ao consentimento no ato de adesão ao 
Plano de Demissão Voluntária – PDV, ino-
corrente no presente caso”.

Fonte: TRF1

 Enfam discute caminhos para 
melhorar a gestão do Judiciário

Ocorreu de 22 a 25/5, um curso de administração judiciária destinado a auxiliar os 
magistrados a encontrarem soluções aos desafios do Poder Judiciário, sobretudo quanto 
ao número de processos em tramitação no País. A iniciativa é da Escola Nacional de Aper-
feiçoamento de Magistrados e tem como público-alvo desembargadores que pretendem 
exercer cargos administrativos nos tribunais e auxiliares que pretendem assessorar a pre-
sidência dos tribunais e os conselhos superiores, além de outros magistrados.

Na abertura do evento, a diretora-geral da instituição, ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, enfatizou a necessidade de apresentação de novas propostas para enfrentar os pro-
blemas contemporâneos do Judiciário que vão além do congestionamento de processos e 
que incluem rotinas de trabalho. Também presente na ocasião, o presidente do Tribunal Su-

perior Eleitoral e ministro 
do Supremo Tribunal Fe-
deral, Gilmar Mendes, 
ressaltou que os proble-
mas não podem ser en-
frentados apenas com o 
pleito de mais juízes e 
mais servidores, já que 
experiências anteriores 
provam que o aumento 
de pessoas não resolve 
todos os problemas. 

Fonte: TRF1

Margem
da Palavra

Sob o calor de Jequié 

Lendo a matéria do JFH de 19/5 a 
respeito da Subseção de Jequié, não 
poderia deixar de encaminhar essa 
mensagem sobre a minha experiência 
naquela Subseção.

Era janeiro de 2006 e enquanto me 
dirigia para a inauguração da Subseção, 
observei que o relógio da praça marcava 
a temperatura de 43º C. A ‘Cidade do 
Sol’ nos recebia calorosamente.  

Após a inauguração, empossamos 
os 14 servidores que ali trabalhariam. 
Com experiência na Justiça Federal, só 
Érica Oliva (oficial de Gabinete), Már-
cia Magalhães (diretora de Secretaria), 
Dirceu Lélis e Rozânio Lima (oriundos 
de outras Seções Judiciárias) e eu. Os 
demais aprenderiam o que era a Jus-
tiça Federal conosco. A vontade de 
aprender e o espírito de colaboração, 
contudo, eram maiores do que a inex-
periência e logo a Vara estava organi-
zada apesar dos milhares de processos 
que recebemos. 

Claro que tivemos problemas: o link  
não funcionava direito, a energia caía 
constantemente, faltava isso ou aqui-
lo. Nossa sorte foi que a DIREF estava 
sempre pronta a ajudar através da juí-
za federal Mônica Aguiar, que se des-
dobrou para instalar várias Subseções, 
dotando-as de estrutura mais que sufi-
ciente para o início dos trabalhos. Pou-
co tempo depois, junto com o juiz fede-
ral Salomão Viana, na Direção no Foro, 
conseguimos a doação do terreno para 
construção de nossa sede. 

A luta agora era conseguir incluir no 
orçamento verbas para a construção, no 
que contamos com a ajuda imprescin-
dível do juiz federal Carlos D’Ávila, que 
me acompanhou em uma peregrinação 
no Congresso Nacional, onde consegui-
mos quase R$ 2 milhões.  

Algum tempo depois, em 2009, fui 
convocado para atuar no TRF 1 e só de-
pois de quase dois anos voltei a Jequié, 
sendo removido em seguida para Be-
lém. Após alguns anos, foi construída a 
sede e, segundo soube, ficou muito boa. 

Daquele tempo, guardo com carinho 
a receptividade com que a cidade nos 
acolheu, a união de todos os servidores 
na adaptação a uma cidade nova (só uma 
servidora era natural de lá, a hoje direto-
ra Maria de Fátima) e os amigos que lá 
fiz e que me acompanham até hoje. 

Juiz federal Carlos Eduardo Castro Martins

Sistema da Justiça 
Federal irá modernizar 

a Justiça Eleitoral
O presidente do Tribunal Superior Elei-

toral, ministro Gilmar Mendes, e o presi-
dente do TRF 4ª Região, desembargador 
Luiz Fernando Penteado, assinaram um 
Termo de Cooperação Técnica para o uso 
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
no âmbito de toda Justiça Eleitoral.

 A parceria irá possibilitar a expansão 
do SEI para todos os Tribunais Regionais 
Eleitorais. “É a formalização do direito de 
coordenação e de transferências que o Tri-
bunal Superior Eleitoral fará aos tribunais 
regionais (TREs), oficializando, no caso dos 
que já utilizam, e encaminhando para cele-
bração com os demais”, informou o presi-
dente do TRF4.

 O SEI foi desenvolvido pelo TRF4 a 
fim de possibilitar a transferência de toda 
a gestão de documentos e processos ele-
trônicos administrativos para o meio virtu-
al. Atualmente, ele é utilizado por mais de 
150 órgãos públicos.

 Desde 2015, o SEI vem sendo utili-
zado no TSE e tem trazido benefícios para 
o Tribunal: celeridade na tramitação dos 
processos, maior transparência dos atos 
e, principalmente, redução significativa de 
recursos materiais. Como exemplos, hou-
ve redução no consumo de cartuchos de 
impressora e no uso de papel, que passou 
de cerca de 10 mil resmas por ano para 
apenas 1.500.

 O sistema permite aos gestores visua-
lizar, ter conhecimento, manipular, dar an-
damento e até mesmo assinar documentos 
nos processos sob a sua responsabilidade 
a partir de qualquer lugar via smartphones, 
tablets ou computadores conectados à in-
ternet, conferindo agilidade e segurança a 
todos os atos administrativos.

Fonte: TSE


