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Aniversariantes
Hoje: César Cintra Fonseca, juiz federal da 
2ª Vara, Larissa Marques (Ilhéus) e Mail-
son Santana (NUCRE).Amanhã:Márcia 
Lidian Santos (Ilhéus) e Carla Sepúlveda 
(NUCRE). Domingo: Ana Carolina Lima 
Fernandes, juíza federal da Turma Re-
cursal, Ana Cristina Stavola (Barreiras) e 
Dayane Carillo (Itabuna). Segunda-feira: 
Gabrielle Bocaiúva (Turma Recursal), Re-
nata Briane Freire (Alagoinhas), Maria de 
Fátima Magno Martins (Jequié) e Fátima 
Lorena Martins (Itabuna). 
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Entrega da declaração 
de bens e rendas

O NUCRE informa aos servidores que 
consultem sua situação sobre a entrega 
anual da declaração de bens e rendas, 
acessando o Sistema SARH: Menu do 
Servidor>Declaração de Bens>Entrega 
Declaração de Bens – Identificada, na aba: 
Arquivos Antigos/Recuperar Arquivos. 

Esse procedimento possibilita verificar a 
situação de entrega a cada ano e o “tipo”. 
Se o tipo for 4, mostra que o servidor já op-
tou pelo Anexo 2 do TCU e não precisará 
entregar mais seus dados em nenhum ano 
seguinte. Servidores que ainda têm o tipo 1, 
continuarão tendo que entregar anualmente.

Ainda há 17 servidores inadimplentes 
com essa obrigação em 2014 e 122 em 
2015 e já há processo em curso para a 
deliberação da Diretoria do Foro.

O servidor que desejar optar pelo preen-
chimento do Anexo 2 do TCU (autorização 
de acesso aos dados) pode se dirigir à SE-
CAP do NUCRE para preenchimento desse 
formulário ou solicitar o formulário pelo e-
-mail: secap.ba@trf1.jus.br. Todos que já 
fizeram essa opção estão desobrigados a 
entregar a cópia de seus dados anuais. Dos 
mais de 1100 servidores ativos, apenas 
391 ainda não fizeram essa opção.

Curso sobre  novo CPC com 
juiz federal Salomão Viana

O juiz federal Salomão Viana mi-
nistrará a 1ª parte do Curso Sobre 
o Novo Código de Processo Civil de 
14/9 a 2/12. Serão encontros se-
manais das 13 às 15h no Fórum 
Teixeira de Freitas com 5 módulos 
totalizando 42 horas. A segunda 
parte do curso terá início em março.

Os interessados poderão se ins-
crever em um ou mais módulos. 
As inscrições são feitas no site da 
Seccional até as 10h do dia do iní-
cio de cada módulo. Para inscrição 
aperte e segure CTRL + www.ba.trf1.gov.
br/processos/index.htm. A certificação será 
expedida para participantes com frequência 
igual ou superior a 75%. Os interessados 
que se inscreveram por e-mail também de-
vem ratificar inscrição no site.

MÓDULO I: • Normas fundamentais 
do Processo Civil (14 e 17/09); • Inova-
ções sobre competência (18 e 29/09).

MÓDULO II: • Honorários advoca-
tícios sucumbenciais e gratuidade da 
Justiça no novo CPC (5/10); • Inova-
ções sobre litisconsórcio. Visão geral das 
intervenções de terceiros no novo CPC. 
Amicus curiae e desconsideração da 
personalidade jurídica (7/10); • Pode-
res, deveres, responsabilidade, impedi-
mentos e suspeição do juiz no novo CPC 
(13/10); • Auxiliares da Justiça no novo 
CPC (14/10).

MÓDULO III: • Inovações sobre prazos, 
citação e intimações (19, 21 e 26/10); • 
Petição inicial e improcedência liminar do 
pedido no novo CPC (28/10).

MÓDULO IV: • Tutela provisória e o novo 
CPC: tutela de urgência e tutela de evidência 
(4 e 9/11); • Inovações sobre o exercício do 
direito de defesa - Contestação, reconvenção 
e revelia no novo CPC (11 e 16/11); • O 
novo procedimento comum e a audiência de 
conciliação ou de mediação (18/11).

MÓDULO V: • Inovações no julgamento 
conforme o estado do processo (julgamen-
to antecipado parcial do mérito, sanea-
mento negocial e saneamento cooperativo) 
e na audiência de instrução e julgamento 
(23/11); • Primeiras noções sobre o siste-
ma de precedentes judiciais no novo CPC: 
os precedentes obrigatórios (25/11); • Sen-
tença no novo CPC: a questão da funda-
mentação das decisões (30/11); • O novo 
CPC e a intertemporalidade: o que fazer 
com os procedimentos em curso? (2/12).

STF suspende julgamento sobre desconto 
de salário de servidores em greve

Pedido de vista do ministro Roberto 
Barroso suspendeu, nesta quarta-feira o 
julgamento no STF do Recurso Extraordiná-
rio com repercussão geral reconhecida, que 
discute a constitucionalidade do desconto 
nos vencimentos dos servidores públicos  
em decorrência de dias não trabalhados 
por adesão a greve. Já haviam votado o re-
lator, Dias Toffoli, admitindo o desconto, e 
o ministro Edson Facchin, que entende que 
apenas ordem judicial pode determinar o 
corte no pagamento.

O ministro Toffoli destacou que a de-
flagração de greve pelo servidor público se 
equipara à suspensão do contrato de traba-
lho e os dias não trabalhados não devem ser 
pagos. Salientou que a Constituição admite 
greve no serviço público, mas há países de-
mocráticos que não o permitem e que, nos 
que permitem a paralisação, em geral existe 
um fundo de greve para custear dias para-
dos e não onerar o Estado.

Para o relator, ainda que o movimento 
grevista não seja considerado abusivo, a re-
gra deve ser o não pagamento de salários, 
a não ser que haja a compensação dos dias 
parados e o parcelamento dos descontos se-
jam objeto de negociação. O desconto não 
será realizado se a paralisação for provo-
cada por atraso no pagamento ou se, em 
situações excepcionais, justificar-se o afas-
tamento da relação de trabalho. 

Para o relator, ainda que o movimento 
grevista não seja considerado abusivo, a re-
gra deve ser o não pagamento de salários, 
a não ser que haja a compensação dos dias 
parados e o parcelamento dos descontos 
sejam objeto de negociação. O desconto 
não será realizado se a paralisação for pro-
vocada por atraso no pagamento ou se, em 
situações excepcionais, justificar-se o afas-
tamento da relação de trabalho. 

O ministro Fachin considerou que a ade-
são do servidor público a greve não pode 
representar opção econômica de renúncia 
ao pagamento. Segundo ele, a greve é o 
principal instrumento de reivindicações do 
servidor público frente ao Estado e, por esse 
motivo, a suspensão da remuneração é um 
fator essencial na relação jurídica instalada 
a partir da deflagração da  greve e não pode 
ser decidida unilateralmente. 

Para ele, o direito fundamental à greve 
está intrinsecamente ligado à consolidação 
do estado democrático de direito: “A ade-
são de servidor a movimento grevista não 
pode representar uma opção economica-
mente intolerante ao próprio grevista e ao 
núcleo familiar”, ponderou o ministro.

Para Facchin, enquanto não houver lei 
que regulamente o direito de greve no ser-
viço público, deve ser aplicada a legislação 
válida para o setor privado, conforme já de-
cidido pelo STF. Entretanto, a regra para a 

suspensão de pagamento não pode ser apli-
cada, pois os servidores públicos não con-
tam com o instrumento do dissídio coletivo 
nem com a possibilidade de intervenção da 
Justiça do Trabalho para mediar o conflito.

No seu ponto de vista, apenas a partir de 
determinação judicial, não havendo acordo 
entre as partes ou sendo constatada a ilega-
lidade ou abusividade da paralisação, é pos-
sível o corte nos salários. O ministro obser-
vou que esse entendimento não representa 
ausência de consequência para os grevistas, 
pois deverá haver compensação dos dias 
parados ao final do movimento.

Para o ministro, a paralisação no setor 
privado causa prejuízos econômicos a am-
bas as partes em decorrência da situação de 
perigo em que se coloca a atividade econô-
mica o que leva os interessados a buscarem 
acordo no menor tempo possível de forma a 
reduzirem as perdas. Em seu entendimento, 
no setor público a lógica é diferente e, em-
bora haja setores mais essenciais que ou-
tros, muitas vezes, o poder público posterga 
ao máximo o início das negociações.

“Permitir o desconto imediato no salá-
rio dos servidores públicos significa que 
os prejuízos do movimento paredista serão 
suportados apenas por uma das partes em 
litígio. Essa lógica praticamente aniqui-
laria o direito de greve no setor público”, 
concluiu o ministro Facchin.

Notícias do Pro-Social
CONVÊNIO COOPANEST/BA

Foi celebrado contrato de credencia-
mento da Justiça Federal de Primeiro Grau 
na Bahia com a COOPERATIVA DOS MÉDI-
COS ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA para 
assistência à saúde em consultas e partici-
pação em cirurgias e exames especiais.

NOVO FORMULÁRIO DE                  
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Um novo formulário está disponível 
para Solicitação de Reembolso na página 
do Pro-Social: www.ba.trf1.jus.br/sjba, 
contendo orientações acerca dos documen-
tos necessários ao requerimento. As solici-
tações de reembolso somente poderão ser 
encaminhadas através do sistema SEI, com 
o novo formulário ou com requerimento as-
sinado diretamente no SEI, contendo todas 
as informações do novo formulário.

AUTORIZAÇÃO DE ODONTOLOGIA 
DO SAÚDE CAIXA

Os tratamentos odontológicos a serem 
realizados através do credenciamento com 
o SAÚDE CAIXA obedecerão às regras 
daquele Plano de Saúde, que estabelece 
obrigatoriedade de autorização prévia para 
alguns procedimentos. A autorização de 
tratamento odontológico será solicitada no 
endereço: gipessoa01@caixa.gov.br.

SAÚDE CAIXA - AUTORIZAÇÃO DAS 
ÁREAS MÉDICA E PARA-MÉDICA

E-mail para solicitação de autorização: 
autorizacao@controlmed.com.br.

Serviços de TI serão 
interrompidos dia 12/9

O data center do TRF1 será desligado 
dia 12/9 (sábado) às 8h interrompendo-se 
todos os serviços de TI, com previsão de 
retorno à normalidade às 19h em razão de 
manutenção elétrica.


