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Aniversariantes
Hoje: Cinara de Vasconcelos Machado Good Lima (10ª Vara), Josemi Alves de Olivei-
ra (NUCJU), Anderson Reis Mello (Feira de Santana) e Dalva (Pro-Social-Fundação 
José Silveira).  Amanhã: Clovis Barreto dos Reis Filho (Irecê).
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STJ abre concurso público para  
vagas de nível médio e superior

14ª Vara julga prescrita ação 
de sindicato contra IPHAN

A juíza federal da 14ª Vara Cynthia 
Lima Lopes julgou prescrita uma ação civil 
pública proposta pelo Sindicato dos Tra-
balhadores do Serviço Público Federal da 
Bahia contra o IPHAN . 

O autor objetivava que fosse declarada 
a ilegalidade da omissão da autarquia ré ao 
não aplicar aos benefícios previdenciários, 
que não possuem paridade, o reajustamen-
to previsto para o Regime Geral de Previ-
dência Social, nos anos de 2004 a 2008. 

O sindicato também pediu que fosse 
determinado ao IPHAN o reajuste dos be-
nefícios previdenciários dos sindicalizados 
aposentados e pensionista que não fazem 
jus à paridade dos vencimentos de terem 
os seus benefícios reajustados nos mesmos 
índices aplicados ao RGPS, no período. 

O IPHAN arguiu sua ilegitimidade para 
figurar no polo passivo da demanda, vez 
que não pode, como entidade da admi-
nistração indireta, ser compelida a reajus-
tar benefícios concedidos sob a égide do 
RGPS, com fundamento nos índices pagos 
pelo mesmo regime, sem regulamentação 
do dispositivo constitucional, ato de inicia-
tiva do Chefe do Poder Executivo. 

Segundo o IPHAN, os índices de reajuste 
do RGPS são fixados por ato para o qual não 
detém competência, uma vez que a deter-
minação de aplicação de índices é feita por 
portaria conjunta editada pelos Ministérios 
da Previdência Social e da Fazenda.

Suscitou também a prescrição quin-
quenal e defendeu que o reajuste dos 
proventos está atrelado ao princípio da 
reserva absoluta de lei e à competência 
de iniciativa do Presidente da República 
e chama atenção para a necessidade de 
prévia dotação orçamentária para atendi-
mento da despesa pretendida.

A magistrada consignou que o autor 
buscava reajustes nas aposentadorias e 
pensões de 2004 a 2008, com os índices 
de reajuste e a periodicidade dos benefí-
cios do Regime Geral de Previdência So-
cial, mas a ação foi proposta quando já ha-
viam decorridos mais de cinco anos, razão 
por que o direito que alega já havia sido 
fulminado pelo prescrição quinquenal, a 
que alude o Decreto n. 20.910/1932, ou 
seja, os reajustes pleiteados referem-se a 
período anterior aos cinco anos que ante-
cederam à propositura da demanda. 

Grupo Cantarolando e Coral da CBPM 
se apresentam no Encontro de Corais 

Vozes da Chapada em Mucugê
O Grupo de Canto Cantarolando, for-

mado por servidores e funcionários tercei-
rizados da Justiça Federal, estará represen-
tando a Seção Judiciária da Bahia no 5º 
Festival Vozes na Chapada, na cidade de 
Mucugê, que acontece de hoje a domingo. 
Juntamente com o Cantarolando, estará se 
apresentando o Coral da CBPM. Os dois 
grupos de canto são regidos pelo maestro 
Edvã Barbosa. 

O Encontro Vozes da Chapada teve a 
sua primeira edição em 2009, quando os 
seus idealizadores se reuniram para torna-
rem possível o sonho de realizar um evento 
que valorizasse o canto coral e a exuberân-
cia das belezas naturais de Mucugê, Cha-
pada Diamantina. 

A combinação foi perfeita para formar 
um cenário encantador, presente desde 
então em todas as edições do evento. O 
Festival tem proporcionado para turistas 
e população da região três dias de muita 
musica em apresentações belíssimas. Por 
outro lado, oferece aos coralistas a opor-
tunidade de se apresentarem num local de 

beleza ímpar e de aproveitarem a energia 
positiva que a Chapada transmite.

A cada edição, a equipe organizadora 
do evento se esforça para oferecer melho-
res serviços aos coralistas e visitantes e 
para proporcionar a cidade de Mucugê um 
evento profissional e encantador. 

Os dois grupos se apresentarão na Câ-
mara Municipal de Mucugê, na Igreja Mar-
triz da cidade e na Praça dos Garimpeiros 
com nove músicas: Planeta Água, Tarde 
em Itapuã, Todo Menino do Pelô, Sozinho, 
Via Dolorosa, Agnus Dei, Love Me Do, Cha-
me Gente e Alegria Alegria. 

Além dos dois corais regidos pelo maes-
tro Edvã Barbosa estarão de apresentando 
o Coral da Universidade Federal do Recôn-
cavo Baiano, o Coral Lacen Bahia, o Coral 
do Sindicato da Justiça do Trabalho da 7ª 
Região - Ceará, o Coral do Ministério Públi-
co da Bahia, o Coral Marista de Brasília, o 
Coral do Colégio Módulo, o Coral do Sale-
siano Dom Bosco, o Coral Comunhão e o 
Coro Livre de Mucugê. 

Anajustra ingressa com 
ação para anular veto 

ao PLC 28/2015
A Anajustra protocolou Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 
no STF contra o veto ao PLC 28/2015.

A associação entende que, ao vetar o 
projeto, a presidente incorreu em violação 
ao preceito fundamental da separação, in-
dependência e autonomia entre Poderes, 
pois a proposta foi aprovada pelo Congres-
so, observando a autonomia orçamentária 
do Judiciário, estando dentro de todos os 
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O relator é o ministro Gilmar Mendes.

Tiveram início na terça-feira os traba-
lhos da correição extraordinária da Corre-
gedoria Nacional de Justiça no TRF da 1ª 
Região. Em solenidade de abertura, a vice-
-presidente, Neuza Alves, no exercício da 
Presidência, recepcionou a equipe do CNJ 
e cumprimentou os presentes. “É um pra-
zer imenso estar aqui reunida com minha 
família do TRF1 para recepcionar a equipe 
da Corregedora Nacional de Justiça, mi-
nistra Nancy Andrighi, que vem realizar a 
correição extraordinária”, declarou.

CNJ inicia correição extraordinária no TRF1

“Nosso Tribunal está de por-
tas abertas, pois entendemos a 
correição como sendo uma opor-
tunidade de dar as mãos para 
que juntos possamos trilhar um 
caminho melhor”, ratificou a de-
sembargadora.

Segundo Neuza Alves, a tônica 
do TRF1 é dar o melhor de si, não 

apenas para alcançar as metas do CNJ mas 
também as próprias metas da instituição, 
traçadas dentro da autonomia do órgão. A 
magistrada colocou todo o corpo adminis-
trativo do Tribunal à disposição da equipe.

A Corregedoria Nacional de Justiça atua 
na orientação, coordenação e execução de 
políticas públicos voltadas à atividade cor-
recional e ao bom desempenho da atividade 
judiciária dos tribunais e juízos do País. O 
objetivo principal do órgão é alcançar maior 

efetividade na prestação jurisdicional, atu-
ando com base nos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. A inspeção deve durar 30 dias, 
quando os trabalhos forenses e os prazos 
processuais prosseguirão regularmente.

Para a desembargadora do TRF2, Salete 
Maccalóz, que integra a equipe do CNJ, o 
período é o momento ideal para buscar solu-
ções e resolver dificuldades provenientes do 
acúmulo de processos nos gabinetes. “Essa 
correição tem o desafio de ser um trabalho 
conjunto, e os desembargadores que estão 
com o acervo grande poderão sugerir como 
solucionar esse problema”, afirmou.

Desembargadores Márcia Milanez, 
Neuza Alves, Júlio Melo e Salete 
Maccalóz

O STJ abriu concurso público para pro-
vimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva em cargos de níveis médio e su-
perior. A seleção será organizada pelo Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe).

O salário é de R$ 8.803,97 para ana-
lista judiciário e de R$ 5.365,92 para 
técnico judiciário. As inscrições podem ser 
feitas até 19 de agosto no site do Cespe. 
As inscrições custam R$ 100 para analista 
judiciário e R$ 70 para técnico judiciário.

Para os cargos de nível superior, as vagas 
são para as áreas administrativa (qualquer 
curso superior) e de apoio especializado em 
análise de sistemas de informação, arqui-
tetura, arquivologia, comunicação social, 
contadoria, engenharia civil, engenharia 
elétrica, fisioterapia, pediatria, pedagogia, 
serviço social e suporte em tecnologia da 
informação. Para os cargos de nível médio, 
as vagas são para as áreas administrativa 
e de apoio especializado em saúde bucal e 
tecnologia da informação. 


