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Aniversariantes
Hoje:Gicélia Maria Alencar Liborio 

(NUCRE), Gilvan Lopes Nery (NUCOI), 
Dandara Alves Conceição (15ª Vara), 
Julio Cerqueira Daltro (COJUES), La-
rissa Moura Bacellar (21ª Vara) e Vitor 
Carmezim Sanches (Guanambi).   

Amanhã: Edjôse de Castro Souza 
(20ª Vara), Leonardo Vitor Hugo da 
Costa (NUBES) e Camila Pithon Bitten-
court (24ª Vara). 

Parabéns

Informação da SEVIT 
sobre alarmes

A SEVIT informa que hoje e amanhã (20 
e 21 de julho) será realizada a manutenção 
da central de alarme dos prédios da sede 
(Fórum Teixeira de Freitas e Anexos) e do 
prédio dos JEFs, pela empresa ASSISENG 
Comércio e Manutenção de Equipamentos 
de Segurança Ltda. 

Durante este período será necessário 
adentrar alguns setores e poderão ocorrer 
disparos nas sirenes de alarme.

Mais de 146 mil ações tramitam nas 
19 Varas das 15 Subseções baianas

A Seção de Modernização Administra-
tiva divulgou o número de processos em 
curso nas 19 Varas das 15 Subseções Ju-
diciárias da Bahia, incluindo as ações dos 
seus respectivos JEFs Adjuntos.

O total, considerando o saldo ajustado, 
ao final do primeiro semestre deste ano foi 
de 146.923 processos, sendo que 76.593 
eram vinculados aos JEFs Adjuntos e ou-
tros 70.330 das Subseções Judiciárias.

Esse quantitativo é superior ao verifi-
cado ao final do ano passado em 10.425 
processos. Em seis meses, os JEFs Adjun-
tos tiveram incremento de 5.820 processos 
e as Subseções ampliaram seu número de 
feitos em 4.605.

PROCESSOS NAS SUBSEÇÕES 

Confira, no gráfico ao lado e na lista 
abaixo, as Subseções Judiciárias e os nú-
meros de processos (incluindo os dos JEFs 
Adjuntos) ao final deste primeiro semestre 
por ordem decrescente de acervo. 

• Ilhéus: 15.014; • 1ª Vara de Feira de 
Santana: 10.719; • Alagoinhas: 9.807• 
3ª Vara de Feira de Santana: 9.311; • 
Teixeira de Freitas: 9.241;• Paulo Afon-
so: 9.217; • 2ª Vara de Feira de Santana: 
9.039; • Jequié: 8.764; • Irecê: 8.761; 
• Juazeiro: 8.638; • Campo Formoso: 
8.635; • Guanambi: 7.217; • 2ª Vara 
de Itabuna: 6.596;• Barreiras: 5.759; • 
2ª Vara de Vitória da Conquista: 4.713; • 
Bom Jesus da Lapa: 4.700; • 1ª Vara de 
Vitória da Conquista: 4.042; • Eunápolis: 
3.645;• 1ª Vara de Itabuna: 3.105.

SENTENÇAS NAS SUBSEÇÕES

Em 2016 foram sentenciados 27.375 
processos nas 19 Varas das 15 Subseções,  
sendo que 22.246 eram sentenças relati-
vas aos JEFs Adjuntos e outras 5.129 das 
Subseções.

Confira no gráfico abaixo o número 
de processos sentenciados em cada Sub-
seção:  • Paulo Afonso: 3.495;• Alagoi-
nhas: 2.835; • 3ª Vara de Feira de Santa-
na: 2.436;• Guanambi: 2.113; • Jequié 

1.795; • 1ª Vara de Vitória da Conquis-
ta 1.693;• 2ª Vara de Feira de Santana 
1.583;• Irecê: 1.452;• Ilhéus 1.144;  • 
2ª Vara de Vitória da Conquista 1.127; • 
Barreiras: 1.114; • 1ª Vara de Feira de 
Santana: 1.020; • Bom Jesus da Lapa: 
940;• Campo Formoso: 894; • Eunápo-
lis: 845; • 1ª Vara de Itabuna: 830.• Tei-
xeira de Freitas: 824; • 2ª Vara de Itabu-
na: 691; • Juazeiro: 544. 

TRF1 mantém ação popular para 
investigar convênio com Cuba

 A 5ª Turma do TRF1 tornou sem efeito 
sentença da 14ª Vara do DFque extinguiu 
ação popular que buscava a anulação de 
cláusulas do convênio entre a Organização 
Pan-Americana da Saúde e o governo de 
Cuba para a contratação de médicos do 
Programa Mais Médicos.

O autor alegou ofensa à soberania na-
cional no Programa decorrente da imposição 
de normas e procedimentos que a Constitui-
ção e as leis brasileiras não admitem. Apon-
tou violação aos princípios da legalidade, 
moralidade e igualdade, especialmente no 
que tange aos direitos trabalhistas em re-
lação aos médicos cubanos, além de uma 
cláusula de sigilo que agride o princípio da 
publicidade dos atos administrativos.

O juiz da 14ª Vara do DF indeferiu a 
petição inicial por entender que eventuais 
danos do acordo desfavorecem apenas os 
médicos cubanos e não representam lesão 
ao patrimônio público brasileiro. 

O desembargador federal Souza Pru-
dente acompanhou jurisprudência do STJ 
ao considerar que a ação deve prosseguir 
regularmente. “A ação popular é cabível 
para a proteção da moralidade administra-

tiva, ainda que inexistente o dano material 
ao patrimônio público, porquanto a lesão 
pode ser tanto efetiva quanto legalmente 
presumida, visto que a Lei 4.717/65 esta-
belece casos de presunção de lesividade”.

Consta da petição inicial que os médi-
cos cubanos não recebem seus salários e 
benefícios diretamente da fonte pagadora 
nacional, apenas uma parte é paga no Bra-
sil e a maior parte repassada ao governo 
cubano por intermédio da Opas, não sendo 
conhecido o destino dado pelo governo de 
Cuba aos valores mensais recebidos.

Souza Prudente concluiu que há viola-
ção aos princípios constitucionais quando 
a União repassa antecipadamente à Opas 
o valor de R$ 510.957.307,00 como pa-
gamento de custos do Mais Médicos, sem 
que exista um plano de trabalho e efetiva 
fiscalização do uso desses recursos. 

O desembargador ressaltou, ainda, que 
a sistemática de pagamento diferenciada é 
uma exigência de Cuba, em razão do regi-
me econômico e político lá adotado para 
permitir a participação de seus médicos no 
Programa. 

Fonte: TRF1

Presidente sanciona 
PLC 29/16 sem vetos
O Presidente da República interino, Mi-

chel Temer, sancionou no início da noite de 
ontem, 20 de julho, o PLC 29/2016, sem 
vetos. Com isso, o projeto, que trata da 
reposição salarial dos servidores do Poder 
Judiciário da União, virou lei e tem seus 
efeitos financeiros a partir de hoje, dia 21 
de julho, quando será publicado no Diário 
Oficial da União. 

A manutenção do artigo 6º foi uma 
vitória da categoria, que fez nos últimos 
dias um movimento de reação ao possível 
veto ao artigo que trata da absorção dos 
13,23%, inclusive com a publicação de ar-
tigos, como o do ex-ministro do STF, Carlos 
Mário Velloso, publicado pelo Sindiquinze. 

As tratativas dos últimos dias levaram 
o Governo a manter o projeto original. “A 
manutenção do artigo 6º, associado ao 
enunciado 51 do STF, aumenta a probabi-
lidade da categoria recuperar os passivos 
dos 13,23%“, afirmou o presidente do Sin-
diquinze, Zé Aristéia. 

A vitória em relação ao possível veto ao 
artigo 6º foi fruto de intenso trabalho de 
bastidor, capitaneado por dirigentes que 
fez chegar não só ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, mas também 
à Casal Civil, a preocupação em que ocor-
rendo o veto ao artigo 6º, as ações judiciais 
continuariam a pipocar, impactando o Or-
çamento da União. 

Com a publicação da lei no D.O.U., a 
tão esperada reposição de parte das perdas 
salariais dos servidores do PJU se inicia. 
Ao todo, serão 41,47% de reposição divi-
didos em oito parcelas, de julho de 2016 a 
julho de 2019. 

Fonte: SINDQUINZE


