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Aniversariantes
Hoje: Luciana Pedreira Santos Libera-
to (23ª Vara), Fernanda Oliveira Nas-
cimento Neves (Guanambi), Rosemari 
Sabino dos Santos (Turma Recursal), 
Adervan Brandão Neves (Itabuna), 
Beatriz Rodrigues da Silva (Bom Je-
sus da Lapa), Alicio Gomes Leite Neto 
(19ª Vara) e Roberval Menezes Bar-
bosa (Feira de Santana).
Amanhã: Juiz Federal da 12ª Vara, 
Dr. Avio Mozar José Ferraz de Novaes, 
Emilly Belandi de Araújo (NUCRE), 
Caroline Angélica Rabelo de Souza 
(Turma Recursal), Anna Inêz Souza 
Teixeira de Carvalho (Itabuna), Clóves 
de Araújo Lefundes Júnior (Feira de 
Santana), Jayr Figueiredo dos Santos 
Júnior (Feira de Santana), Claudionor 
Carvalho Amorim Junior (NUCJU) e 
Katharinna Braga Oliveira (COJUES).
Domingo: Juiz Federal da 19ª Vara, 
Dr. Pedro Braga Filho, Ricardo Fi-
gueiredo Lima (22ª Vara), Cecília Vi-
centini Ewald Lima (16ª Vara), Elias 
Santos de Oliveira (Alagoinhas), La-
rissa Ribeiro Souza (NUASG), Marcos 
Vinícius Gonçalves Nicolau (Irecê) e 
Deyvid Lopes (ASSERJUF).
Segunda-feira: Raimundo Santana 
Oliveira Junior (Bom Jesus da Lapa), 
Andrea Braga di Tullio Gomes (10ª 
Vara), Soloney Lopes Valois (SECAD), 
Brenno Marrone Vieira Dias de Sá (Ju-
azeiro), Demétrius de Siqueira Mace-
do (NUTEC), Jeneffer Lacerda Amaral 
(Vitória da Conquista), Jandir Suzart 
de Oliveira (CS Gestão & Serviço) e 
Arileide Barreto Santos (CEF).
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A corregedora nacional de Justiça, mi-
nistra Nancy Andrighi, reuniu-se no últi-
mo dia 9, com juízes e coordenadores de 
juizados especiais de vários estados para 
apresentar o programa “Redescobrindo 
os Juizados Especiais”, da Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Durante a reunião, os participantes 
puderam expor a realidade dos juizados 
especiais em cada estado, debater solu-
ções já aplicadas e dar sugestões para 
que os órgãos possam funcionar em con-
sonância com o que foi idealizado pela 
lei que, apesar de completar 20 anos, 
ainda é uma das normas mais modernas 
da legislação brasileira, segundo a corre-
gedora.

Nancy acredita que a criação dos jui-
zados especiais é um divisor de águas na 
história do Poder Judiciário. A ministra 
reconhece que a instalação da nova Jus-
tiça enfrentou vários problemas e pode 
não ter angariado muitos adeptos no co-
meço, pois demandava uma mudança 
muito grande de mentalidade, mas de-
monstrou o que poderia alcançar. Para 
ela, “os juizados especiais resolvem uma 
grande parcela de problemas vivencia-
dos pelos cidadãos”.

Porém, a corregedora ressalva que a 
capacidade da lei não foi profundamente 
trabalhada pelos juízes e por isso afirma 
que é necessário revisitá-la agora “com 
olhos diferenciados dos que usamos na 
Justiça tradicional”. Segundo Nancy, um 

Redescobrindo os Juizados Especiais
tem primeira reunião

dos maiores desvirtuamentos da lei veio 
com a aplicação do Código do Processo 
Civil no âmbito dos juizados. Segundo 
ela, nos casos de omissão e impasse de-
veriam ser seguidos os princípios funda-
mentais da Lei dos Juizados Especiais, 
que são a simplicidade e a informalida-
de, avessos ao formalismo do código.

A forma de lidar com causas comple-
xas, que contrariam os princípios da lei, 
também foi abordada. Para a corregedo-
ra, “devolver as causas com complexida-
de à Justiça tradicional é um ato de co-
ragem e de honra, sob pena de frustrar o 
sistema criado nos idos de 80”, quando 
a primeira lei sobre a Justiça especial foi 
editada.

A importância da instituição do juiz 
leigo também foi tratada. Para a minis-
tra, os juízes leigos, sempre supervisio-
nados pelo juiz titular do juizado, dão 
velocidade ao andamento das ações, 
multiplicam o resultado. Nancy destacou 
que a instituição desta figura também é 
uma possibilidade de inúmeros jovens 
que se formam em Direito no país ganha-
rem experiência, além de ser um meio de 
localizar aqueles que têm vocação para 
serem futuros juízes de direito.

Para celebrar os 20 anos da lei, 
Nancy sugere que cada estado faça uma 
comemoração. “Sem comissão, sem co-
mitê e fórum. Vamos ser simples como 
a lei e comemorar com ações, atitudes 
pragmáticas”, defendeu.

Redescobrindo os Juizados Especiais

O programa Redescobrindo os Jui-
zados Especiais visa resgatar a Lei 
9.099/95. Reconhecendo a realidade de 
cada local, quer realizar pontos que nun-
ca foram totalmente executados, como 
é o caso do juiz leigo, e incentivar um 
retorno a princípios fundamentais da Jus-
tiça Especial que foram se perdendo com 
o tempo. São eles: oralidade, simplicida-
de, informalidade, economia processual 
e celeridade.

Estiveram presentes no evento juízes 
dos estados de Rondônia, Pará, Amapá, 
Tocantins, Amazonas, Roraima, Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Piauí, Sergipe, Ala-
goas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pa-
raíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 
Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 
e Distrito Federal. Além de representantes 
da Justiça Federal das 1ª e 4ª Região.

Fonte: CNJ
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Em uma Ação Civil Pública, o juiz 
federal da 7ª Vara da Seção Judiciária 
da Bahia, Wilson Alves de Souza, jul-
gou procedente o processo movido pelo 
Sindicado dos Trabalhadores do Serviço 
Público Federal na Bahia (SINTSEF-BA) 
condenando a União Federal a reajustar 
os benefícios previdenciários dos servido-
res filiados ao Sindicato autor, sem pari-
dade.

A ação movida pelo SINTSEF-BA tinha 
como objetivo a declaração de ilegalidade 
quanto a não aplicação do reajuste pre-
visto no Regime Geral da Previdência So-
cial (RGPS), nos anos de 2004 a 2008, 
sobre os benefícios previdenciários sem 
paridade e, sucessivamente, a promo-
ção do referido reajuste e condenação ao 
pagamento das diferenças apuradas nos 
últimos cinco anos.

De acordo com a sentença, “A 
União apresenta contestação alegando 

Juiz Federal da 7ª Vara condena 
União Federal a reajustar benefícios 

previdenciários de filiados do SINTSEF-BA
[...] que eventual reajuste nos bene-
fícios previdenciários dos servidores 
públicos devem se encontrar previs-
tos em lei, tendo o art. 15 da Lei nº 
10.887/04 se limitado a estabelecer 
a data do reajuste, mas não a forma 
como este se daria. Defende, ainda, a 
observância da súmula nº 339 do STF, 
que inviabilizaria o reajuste pretendi-
do por meio da atuação do Poder Ju-
diciário. Por fim, aduz inexistir fonte 
de custeio, em prejuízo ao princípio do 
equilíbrio orçamentário.”

Sob pena de cerceamento do seu di-
reito de defesa, a União ainda sustentou 
que o sindicato deveria apresentar uma 
relação nominal dos servidores repre-
sentados, pelo fato de o SINTSEF-BA 
atuar como mero representante judicial 
e não como substituto. Tal ponto foi re-
batido com base no estatuto do Sindi-
cato autor, o qual lhe confere poderes 
para, na qualidade de substituto, defen-
der os interesses gerais e individuais de 
seus filiados.

Diz a julgador: “Havendo expressa 
previsão constitucional assegurando 
o reajuste dos benefícios previstos na 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e 
posterior regulamentação legal fixando 
a data em que tais reajustes deveriam 
ocorrer, tem-se que a Administração 
não poderia deixar de realizá-los sob 
o pretexto de que não foram indicados 
em lei os índices que deveriam ser apli-
cados. Com efeito, simples interpreta-
ção teleológica dos dispositivos legais 
em comento é suficiente para se con-
cluir que as regras do RGPS deveriam 
ser aplicadas, inclusive os seus índices 
de reajuste.”

Além de reajustar os benefícios pre-
videnciários dos servidores filiados ao 
SINTSEF-BA, a União também foi conde-
nada a pagar as diferenças daí decorren-
tes, observada a prescrição quinquenal, 
acrescidos de correção monetária e juros 
de mora, estes a partir da citação, na for-
ma do Manual de Cálculos desta Justiça 
Federal.

ENAP oferece vagas
em cursos gratuitos

a distância
A Escola Nacional de Administra-

ção Pública (ENAP) está com inscrições 
abertas para servidores em diversos cur-
sos gratuitos a distância. A iniciativa é 
uma parceria da ENAP com o Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Jus-
tiça Federal (CEJ/CJF).

Os interessados devem realizar a ins-
crição pela página da ENAP na internet 
(www.enap.gov.br). Depois de receber 
a confirmação da inscrição, o servidor 
deverá informar ao Centro de Estudos 
Judiciários do CJF – pelo e-mail capa-
citacao@cjf.jus.br – o nome completo, 
órgão de origem, nome do curso, car-
ga horária, modalidade (presencial ou a 
distância), período de realização, telefo-
ne e e-mail.

Após a conclusão do curso, o servidor 
deverá comunicar, ao Centro de Estudos 
Judiciários, o recebimento do certificado. 
O objetivo é acompanhar a participação 
dos servidores e manter a parceria com 
a Escola Nacional de Administração Pú-
blica. Confira o calendário completo de 
cursos no sítio eletrônico da Escola.

Fonte: CJF e TRF - 1ª Região


