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Aniversariantes
Hoje: Juciel dos Reis Ferreira (Feira de 
Santana), Rosilene Reis Bittencourt 
(16ª Vara), Gilmar Perreira de Almei-
da (Paulo Afonso), Cristiano Alves de 
Araújo (Turma Recursal) e Marta de 
Melo Lisboa (Ilhéus). Amanhã: Adria-
na Pinho Joazeiro (17ª Vara), Doris 
Fernandes (NUBES), Aélio de Lyrio Ri-
beiro Júnior (Eunápolis), Márcia Leal 
Lara e Jelma Elque dos Santos Silva 
(ambas de Feira de Santana).
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

27/1/2006-Vara Federal de Vitória 
da Conquista é inaugurada - Foi insta-
lada ontem pelo presidente do TRF1, 
desembargador federal Aloísio Palmeira 
Lima, a nova Subseção Judiciária de Vi-
tória da Conquista. [...].

Em seu discurso o presidente do TRF1 
afirmou que o Brasil tem a gigantesca 
tarefa de promover a inclusão social, 
de modo a reduzir a violência urbana, a 
pobreza, o desemprego e outros males. 
Nesse sentido, os Juizados Especiais Fe-
derais, que serão implantados nas sub-
seções, integram setores excluídos. Mas 
não basta fortalecer a política de seguri-
dade social. A ação é ainda mais ampla. 
São indispensáveis os estímulos à cultu-
ra, educação, ciência e a tudo que tenha 
por fim uma vida mais digna.

A diretora do Foro, juíza federal Môni-
ca Aguiar, comemorou a inauguração da 
nova Vara, lembrando os 20 anos que se 
passaram desde a instalação da Justiça 
Federal em Ilhéus e o aumento das carên-
cias do interior no período. Garantiu que 
o TRF1, na pessoa do desembargador 
federal Aloísio Palmeira, sempre ciente 
disso, envida esforços para melhorar os 
serviços da Justiça Federal e sabe que é 
indispensável a ampliação da Instituição.

o coordenador da Subseção Judiciária 
de Vitória da Conquista, juiz federal João 
Batista de Castro Júnior, avaliou que o tí-
tulo “federal” reveste a instituição de uma 
aura mítica mas ele pretende quebrar o 
temor que, porventura, essa mesma es-
fera mítica imponha e trazer a Justiça Fe-
deral para o patamar da realidade, mais 
próxima possível do cidadão.
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Vice-presidente Neuza Alves 
é agraciada com troféu “Mérito 
da Advocacia Raymundo Faoro”

A vice-presidente do TRF da 1ª Região, 
desembargadora federal Neuza Maria Alves 
da Silva, foi agraciada com o Troféu Mérito 
da Advocacia Raymundo Faoro, homena-
gem dedicada àqueles que oferecem tempo 
e esforços em defesa da profissão e dos va-
lores constitucionais. 

A honraria foi concedida pela Presi-
dência Nacional da OAB durante a sessão 

solene em comemoração aos 85 anos da 
Ordem.

O presidente da OAB Marcus Vinicius 
lembrou que a defesa da ordem jurídica do 
Estado Democrático de Direito, dos direitos 
humanos e o aperfeiçoamento das institui-
ções jurídicas, antes de ser obrigação legal, 
constitui profissão de fé da OAB. “Não há 
salvação fora da Constituição. O Brasil 
próspero é baseado no diálogo que respeite 
a diversidade de pensamento, na busca da 
concórdia, respeitados os valores de digni-
dade do Homem e os princípios fundamen-
tais da tolerância e da justiça. Como diria 
Raymundo Faoro: dentro da névoa, acende-
mos a fogueira que reaviva as vontades e 
esclarece os espíritos”, completou.

Raymundo Faoro é autor de Os Donos 
do Poder, obra que aponta o período colo-
nial brasileiro como a origem da corrupção 
e burocracia no país colonizado por Portu-
gal, então um Estado absolutista. Segundo 
ele, toda a estrutura patrimonialista foi tra-
zida para cá. No entanto, enquanto isso foi 
superado em outros países, acabou sendo 
mantido no Brasil, tornando-se a estrutura 
de nossa economia política.

TRFs recebem R$ 1,3 
bilhão para RPVs

Os cinco TRFs receberão aporte de 
quase R$1,3 bilhão para pagar RPVs, con-
forme repasse do CJF. Do total, R$ 729,9 
milhões têm como destino as RPVs autu-
adas em novembro de 2015. Os R$ 568 
milhões restantes tratam dos pagamentos 
processados em dezembro do ano passado.

De todo o dinheiro liberado, R$1 bilhão 
corresponde a 96.227 processos previden-
ciários e assistenciais (revisões de aposen-
tadorias, pensões e outros benefícios). O 
montante deve beneficiar mais de 109 mil 
pessoas. 

 Processo Eletrônico reduz 
consumo de materiais 

O consumo de materiais relacionados ao processo físico foi reduzido em 61% nas 
unidades judiciais onde o Processo Judicial Eletrônico está instalado no Distrito Federal. A 
comparação foi feita entre janeiro e fevereiro deste ano com o ano anterior, quando o PJe 
ainda não havia sido implantado. A economia foi de R$ 8,2 mil. No mesmo período de 
comparação, o consumo geral de materiais de escritório em todo TJDF caiu em 21%, com 
redução de custos de R$ 105 mil reais somente no primeiro bimestre de 2015. 

O objetivo do PJE é viabilizar a prestação de um melhor serviço à sociedade, a resolu-
ção dos conflitos judiciais e a racionalização do uso dos recursos públicos, fortalecendo a 
imagem da Justiça do Distrito Federal por meio da modernização tecnológica e da gestão 
por processos. 

O monitoramento dos consumos é uma das metas da do tribunal, que implantou o 
Plano de Gestão de Logística Sustentável, se antecipando à Resolução CNJ n. 201/2015 
que determina a implantação de PLS em todos os órgãos do Poder Judiciário.

Tribunais mudam horário de atendimento
em razão de cortes no orçamento

SINDJUFE irá solicitar redução de jornada para diminuir gastos

A Justiça do Trabalho está tomando pro-
vidências depois que o Congresso reduziu 
em 8% o orçamento na comparação com 
2015. Os 24 TRTs haviam solicitado R$ 
17,8 bilhões, mas no total será repassado 
R$ 17,1 bilhões. O enxugamento ocorre 
justamente no momento em que, com a 
alta do desemprego, cresce o número de 
ações trabalhistas.

Maior tribunal do país, o TRT de São 
Paulo vai cortar em 10,36% o auxílio-saú-
de, limitar o auxílio-creche e suspender 
compra de equipamentos. No TRT de Cam-
pinas, o impacto chega a R$ 49 milhões 
no orçamento de custeio, o que levou o tri-
bunal a reduzir o horário de atendimento 

ao público em 1ª e 2ª instâncias. A partir 
de 15/2, o período será das 11h às 17h. 
Atualmente, é das 12h às 18h.

Lá, duas portarias reduziram em 25% 
obras, equipamentos e contratos com pres-
tadores de serviço. Todos deverão se ade-
quar ao novo horário de trabalho, das 9h30 
às 17h30, período em que a taxa de ener-
gia elétrica por kw/h é mais baixa. Estão 
previstas ainda medidas para a contenção 
do uso de água, telefonia, serviços pos-
tais e aquisição de material de consumo. 
Os contratos de prestação de serviços de 
vigilância, limpeza, condução de veículos, 
entre outros, deverão ter redução de 25%.

Já o TRT da 14ª Região, que abrange 
Rondônia e Acre, decidiu reduzir o horário 

de atendimento – antes das 8h às 18h, 
passou para de 7h30 às 14h30. No TRT 
do Rio, o funcionamento dos prédios será 
reduzido em uma hora, das 8h às 17h. E 
ninguém poderá deixar o ar-condicionado 
com temperaturas abaixo 23ºC.

O TRT incentivará o teletrabalho, sem 
comprometimento da produtividade, e o 
aprendizado à distância, com palestras em 
ambiente virtual, a fim de reduzir despesas 
de locomoção, alimentação e hospedagem. 

Os servidores filiados ao SINDJUFE-BA 
aprovaram em assembleia que o sindicato 
solicite redução imediata de jornada como 
proposta para reduzir gastos após o corte 
no orçamento feito pelo governo. 


