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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Patrícia Moraes de Menezes (18ª 
Vara), Raimundo Barros (NUCRE), Fá-
bio José Chaves (3ª Vara), Jeferson Sil-
va Júnior (7ª Vara) e Jhonathan Souza 
Borges (Guanambi). Amanhã: Elizabe-
te Góes Silva Pereira Muniz (7ª Vara), 
Douglas Souza Silva Júnior (NUCAF), 
Renata Barata Silva (NUCRE) e Rodrigo 
Jesus da Silva (NUCJU). Parabéns!

Sancionada lei que obriga órgão 
público a informar tempo de espera
A Presidência da República sancionou 

a Lei 13.460/2017, que obriga todos os 
órgãos públicos a fornecer, periodicamente, 
informações sobre o tempo médio de es-
pera para atendimento, o prazo máximo e 
locais para reclamações.   

A legislação também prevê as atribui-
ções e deveres das ouvidorias públicas e 
estabelece o limite de 30 dias, prorrogáveis 
por igual período, para uma resposta final 
às denúncias, reclamações solicitações, 
sugestões ou elogios dos cidadãos.

A lei dispõe sobre a participação, pro-
teção e defesa dos direitos dos usuários 
de serviços públicos. Ela regulamenta o 
art. 37 da Constituição e visa a garantir os 
meios de avaliação periódica dos serviços 
públicos junto à população.

Entre os direitos básicos estão a igual-
dade no tratamento dos usuários, vedado 
qualquer tipo de discriminação; atendi-
mento por ordem de chegada, ressalvados 
casos de urgência e as prioridades asse-
guradas por lei; e aplicação de soluções 
tecnológicas para simplificar processos e 
procedimentos, entre outros.

A legislação orienta que cada órgão 
elabore atos normativos específicos sobre 
o funcionamento das ouvidorias públicas. 
As instituições do Estado também terão de 
medir anualmente o índice de satisfação 
dos usuários e a qualidade do atendimento.    

As regras valem para órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta e 
contempla os Três Poderes.

STF libera recursos do 
fundo penitenciário 

para a Bahia
A União deve liberar a quota do Fundo 

Penitenciário Nacional pertencente à Bahia. 
A decisão foi tomada pelo ministro Marco 
Aurélio, do STF, na Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental 347, apre-
sentada pela Procuradoria do Estado.

Em setembro de 2015, o Plenário do 
STF concedeu parcialmente cautelar na 
ADPF 347, para que o Executivo Federal 
solucionasse a crise prisional. Na ocasião, 
o Supremo determinou a implementação 
das audiências de custódia e a liberação 
do saldo acumulado do Fundo Penitenciário 
Nacional à administração local.

A Bahia alegou que não recebeu os re-
cursos e a União afirmou que a falta de 
repasse ocorreu porque o Estado não insti-
tuiu o Fundo Penitenciário Estadual.

O ministro Marco Aurélio lembrou que, 
no julgamento da cautelar na ADPF 347, 
foi considerado o Estado de Coisas Incons-
titucional (ECI) do sistema penitenciário, 
o que “impõe o descontigenciamento de 
recursos, com o regular repasse de valores 
aos entes federados”.

Segundo o relator, a Bahia cumpriu to-
das as exigências para o recebimento da 
quantia. “A regra vigente é linear: cumpri-
dos os requisitos legais, deve ser imediata 
a liberação da quota parte do Fundo a que 
tem direito o estado. É dizer, os valores fi-
nanceiros em jogo são previamente parti-
lhados de forma proporcional entre os en-
tes federados, de modo que o montante a 
ser transferido a cada qual deve permane-
cer reservado a essa finalidade, surgindo 
imprópria destinação diversa”, concluiu.

Fonte: CONJUR

AJUFE integra grupo de trabalho que 
discutirá reforma da Previdência no Senado

A Reforma da Previdência foi tema 
de reunião entre o presidente da AJUFE, 
Roberto Veloso, representantes da Frente 
da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) e o senador Paulo Paim, do PT, 
presidente da CPI da Previdência. 

Durante o encontro, foi definida a cria-
ção de um grupo de trabalho para discus-
são e apresentação de propostas em aspec-
tos importantes para a Previdência como a 
arrecadação e a execução fiscal.

O presidente da Ajufe afirmou que a 
discussão da reforma previdenciária é uma 
das prioridades para a magistratura e Mi-

nistério Público. Para ele “é fundamental a 
participação de todos por meio da criação 
desse grupo de trabalho”.

Para o senador Paulo Paim, o apoio da 
Ajufe e demais associações será primordial 
para a qualificação do debate envolvendo 
setores importantes da sociedade civil. As 
reuniões do grupo de trabalho de apoio à 
CPI da Previdência vão ocorrer todas as 
terças-feiras.

Foram indicados para representar a Ajufe 
no grupo de trabalho o vice-presidente da 5ª 
Região, Antônio José de Carvalho Araújo, e 
o juiz federal Victor Souza.

A CPI da Previdência do Senado é desti-
nada a investigar a contabilidade da previ-
dência social, a fim de esclarecer receitas e 
despesas do sistema.

A AJUFE é critica da proposta de refor-
ma da Previdência e já declarou em nota 
que considera ser “inaceitável” uma mu-
dança “que viole os direitos e garantias fun-
damentais, piorando as condições de vida 
da população brasileira”. 

A associação avalia ser temerário que 
a Reforma seja encampada pelo governo, 
apenas sob o único enfoque da crise econô-
mica, sem as discussões necessárias acer-
ca dos aspectos jurídicos e sociais. Para o 
governo a reforma é essencial para conter o 
rombo das contas públicas.

Fonte: AJUFE

Publicada regra que obriga cotas 
para negros em concursos do MP

Foi publicada norma que reserva para 
negros 20% das vagas oferecidas nos con-
cursos públicos para cargos efetivos de 
todo o Ministério Público. A Resolução 
170/2017, aprovada pelo Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, vale até junho de 
2024 e só a partir dos próximos editais. 

Candidatos poderão se autodeclarar 
negros ou pardos na inscrição. Todos os 
classificados pelas cotas serão convoca-
dos para assinar documento confirmando 
a opção, e a comissão organizadora de 
cada concurso avaliará o fenótipo do can-
didato “ou, subsidiariamente, (...) quais-
quer outras informações que auxiliem a 
análise acerca de sua condição de pessoa 
negra”.

Se a declaração for considerada falsa, o 
candidato será eliminado do concurso e, se 
já nomeado, poderá ter a posse anulada.

A resolução diz que o próprio conselho 
e MPs da União e dos Estados poderão, 
além da reserva das vagas, instituir ou-
tros mecanismos de ação afirmativa com 
o objetivo de garantir o acesso de negros 
a cargos do Ministério Público, inclusive 
de ingresso na carreira de membro, assim 
como no preenchimento de cargos em co-
missão, funções comissionadas e vagas 
para estágio.

O CNMP baseou-se em duas propostas 
apresentadas em 2016 e o tema entrou 
na pauta dois anos depois que o Conselho 
Nacional de Justiça aprovou determinação 
semelhante para o Judiciário e três anos 
após a Lei 12.990/2014, que reservou aos 
negros 20% das vagas na administração 
pública federal — norma declarada cons-
titucional no dia 8 de junho pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Selo Justiça em 
Números passa a ser 

obrigatório aos tribunais
O Selo Justiça em Números 2017, con-

cedido pelo CNJ em reconhecimento aos 
tribunais que investem na excelência da 
produção e disseminação de seus dados, 
passará a ser obrigatório. Até então, ape-
nas os tribunais que se inscreviam concor-
riam ao Selo, que possui as categorias de 
diamante, ouro, prata e bronze. A edição 
de 2017 do selo foi instituída pela Portaria 
n. 46/2017 e torna a avaliação obrigatória 
para todos os tribunais do País.  

O Selo Justiça em Números é conferido 
aos tribunais desde 2013, com o objetivo 
de incentivar o aprimoramento do sistema 
de estatísticas e da produção de dados do 
Poder Judiciário. Contribui, ainda, para 
fornecer subsídios que auxiliem no planeja-
mento estratégico dos tribunais e do CNJ e 
para promover a transparência e melhoria 
da gestão judiciária.

Os tribunais terão até setembro para en-
caminhar os documentos comprobatórios 
dos requisitos exigidos para o selo. Serão 
avaliados o nível de informatização, o uso de 
relatórios estatísticos para o planejamento 
estratégico e o cumprimento de resoluções 
do CNJ alinhadas à gestão da informação. 

Os tribunais serão avaliados, também, 
pela eficiência da prestação jurisdicional, 
pois serão pontuados de acordo com o Índi-
ce de Produtividade Comparada da Justiça 
que compara a produtividade entre tribu-
nais do mesmo ramo. 

Entre as exigências para recebimento 
do Selo Justiça em Números 2017, está 
ainda a implantação de núcleos socioam-
bientais, conforme previsto na Resolução 
CNJ n. 201, de 2015, que determina im-
plementação do Plano de Logística Susten-
tável para reduzir o impacto ambiental de 
suas atividades.  Desde a publicação da 
Resolução 201, as iniciativas de sustenta-
bilidade na gestão do Poder Judiciário têm 
melhorado a eficiência dos tribunais. 


