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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Olívia Merlin Silva, juíza federal da Turma Recursal, Ana Valeria Leão (Vi-
tória da Conquista), Luiz Octavio Sobral (Feira de Santana), Fernando Henrique 
(Alagoinhas) e Sarah Trinchão Alves (20ª Vara). Dia 20: Victorino Vasconcelos (4ª 
Vara), Mario Martins (NUCJU) e Ícaro Castro (3ª Vara). Dia 21: Cláudio Ribeiro 
(NUASG), Orlando Mesquita (16ª Vara), Jamille Gonçalves (Jequié) e Edileusa 
de Jesus (CS Gestão e Serviço). Dia 22: Elenir Coutinho (Eunápolis) e Luciano 
Carneiro (NUCJU). Dia 24: Jessica Jordão e Ilza Rocha (ambas de Bom Jesus da 
Lapa), Sônia Luiza Maia e Maria Alete Mourato (ambas de Paulo Afonso).Dia 25: 
Carolina Nunes (18ª Vara), Paulo Diógenes Prado (Guanambi) e Flavia Carneiro 
Marques (Feira de Santana). Dia 26: Alice Fernandes (4ª Vara), Natália Gomes 
(NUCRE), Fernanda Castro Neves (Vitória da Conquista), Jaime Junior das Neves 
(8ª Vara), Zenobio Gurgel (Juazeiro), Melissa Tuanni (Paulo Afonso) e Nivaldo So-
ares (CS Gestão e Serviço). Dia 27: Tarcisio Carvalho (Vitoria da Conquista), Rosa-
ne Cerqueira (NUBES), Rute Ribeiro (7ª Vara), Érica Kawauti (Feira de Santana), 
Cláudia Brandão (24ª Vara), Paloma Souza Galvão (5ª Vara) e Manoel Domingos 
Filho (CS Gestão e Serviço). Dia 28: Edilânia Santana (Campo Formoso), Carolina 
Saintclair (Turma Recursal), Adele Bonfim (DIREF), Josenildo Gomes (8ª Vara), 
Juliana Castilho (Teixeira de Freitas), Maria Barros Almeida (13ª Vara), Antonio 
Daniel Ramos e  Francisco Araújo de Souza (ambos de Eunápolis). Dia 29: Andréa 
Márcia de Almeida, juíza federal de Juazeiro, Samy Curcio Fauaze (Vitoria da 
Conquista), Victor Brasileiro e Cleidiane dos Santos (ambos da Turma Recursal). 
Dia 30: Aroldo Santos Júnior (16ª Vara). Dia 31: Maiara Coutinho de Oliveira (NU-
CRE) e Silas Viana (20ª Vara). Dia 1º: Katiany Araújo (Turma Recursal) e Albanir 
Bezerra (14ª Vara). Dia 2: Magno Oliveira dos Santos (COJUES), Marcio Cordeiro 
(NUCRE) e Paulo Romero Varjão (12ª Vara). Dia 3: Ellen Caroline Rodrigues (Ju-
azeiro), Rosana Motta (14ª Vara), Alexandre de Ataíde Delgado (19ª Vara), Ana 
Virginia Lavigne (12ª Vara) e Mariana Teles (13ª Vara). Dia 4: Jady Cardoso (Turma 
Recursal), Maikon Porto (Vitória da Conquista), Fernando Macedo Lopes (4ª Vara, 
Paula Arruty (11ª Vara), Sérgio Reis (15ª Vara) e Hamilton Sacramento(19ª Vara). 
Dia 5: Eduardo Ataíde (7ª Vara). Dia 6: Gabriel Dias (13ª Vara), Silvio Marcos An-
jos (11ª Vara), Eriane Sheylah da Silva (SECAD) e Marilene Vieira (CS Gestão). Dia 
7: Daniela Guimarães (1ª Vara), Maria Elieide Magalhães (NUCAF) e Waldelino 
Barbosa Junior (19ª Vara)

Parabéns!
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Servidores da Subse-
ção Judiciária de Eunápo-
lis se reuniram no último 
dia 7/12 para um jogo de 
confraternização com al-
guns convidados. A ideia 
visa a incentivar a prática 
de esporte, buscando mais 
saúde e qualidade de vida, 
além de propiciar uma in-
teração social entre os co-
legas presentes no evento. 

Após o jogo, foi realizado um churrasco para finalizar a noite. 

Servidores da Subseção de Eunápolis 
realizam confraternização 

Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Janeiro 09 13
23 27

Fevereiro 06 10
20 24

Março 06 10
20 24

Abril 03 07
17 21

Maio 02 05
15 19

Junho 05 09
19 23

Julho 03 07
17 21

Agosto 01 04
14 18

Setembro 04 08
18 22

Outubro 02 06
16 20

Novembro 06 10
20 24

Dezembro 06 12
Recesso Recesso

Calendário de solicitação 
de material em 2017
A Portaria 262, de 22/11/2016, da DI-

REF, estabelece o calendário abaixo, para 
solicitação de material em 2017.

Somente serão admitidas solicitações 
feitas no sistema informatizado e nos pe-
ríodos referidos no calendário, exceto em 
caso extraordinário devidamente justifica-
do pelo magistrado responsável pela Vara 
ao Diretor do Foro e por este aceito.

Os materiais serão entregues no perío-
do da manhã na semana subsequente ao 
último dia do fechamento da solicitação, 
ou à medida que forem encaminhadas as 
solicitações. No dia do fechamento das so-
licitações de materiais o sistema será encer-
rado às 17h.

Portaria do TRF1 dispõe 
sobre o expediente 
durante o recesso

A Portaria Presi 431 dispõe sobre o 
expediente forense no período de 20/12 
a 20/1, no âmbito da 1ª Região quando 
serão suspensos os prazos processuais, a 
realização de audiências e de sessões de 
julgamento, a expedição de notificações, as 
intimações ou qualquer ato que implique 
fluência de prazo para as partes, em toda a 
1ª Região nos termos do art. 220 do CPC, 
não obstando a prática de ato processual 
necessário à preservação de direitos e de 
natureza urgente.

No recesso forense, de 20/12 a 6/1, os 
pedidos, ações, procedimentos e medidas 
de urgência destinados a evitar o pereci-
mento de direito ou a assegurar a liberdade 
de locomoção serão apreciados pelo plan-
tão judicial no 1º e no 2º graus.

No período de 7 a 20 de janeiro, in-
clusive, o expediente será normal, com 
distribuição regular dos processos às uni-
dades judiciais e o atendimento ao público 
externo, bem como a apreciação de ações, 
procedimentos e medidas de urgência que 
visem evitar perecimento de direito.

Nos feriados, pontos facultativos, finais-
-de-semana e dias úteis, em horário fora 
do expediente externo, compreendidos no 
período mencionado no caput, será obser-
vado o sistema de plantão judicial.

A Portaria leva em conta: a) a Lei 
5.010 que estabelece como feriado o perí-
odo de 20/12 a 6/1; b)  a Lei 13.105, de 
16/3/2015, CPC, que regulamenta a sus-
pensão de prazos processuais de 20/12 a 
20/1; c) a Resolução CNJ 71 que dispõe 
sobre o regime de plantão em 1º e 2º graus; 
d) a Resolução CNJ 244 que dispõe sobre 
a regulamentação do expediente forense no 
período natalino e da suspensão dos pra-
zos processuais, e dá outras providências; 
e) a Portaria Presi 319, de 14/9/2016, 
que estabelece a escala de plantão judi-
cial no âmbito do TRF1 de 25/10/ 2016 a 
16/1/2017; e f) a necessidade de esclare-
cer os procedimentos relativos ao plantão 
judicial e ao período de suspensão dos pra-
zos processuais na 1ª Região.

Associações de juízes federais 
esclarecem sobre matéria da Veja

Em relação à matéria publicada neste 
sábado, 17/12, em revista de circulação 
nacional, com o título “A farra dos Ma-
rajás”, trazendo a informação inverídica 
de que juízes federais receberiam valores 
remuneratórios acima do teto constitucio-
nal, a Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (AJUFE) e a Associação dos Juízes 
Federais da Bahia (AJUFBA) têm a escla-
recer que:

 1) Os juízes federais não recebem 
valores remuneratórios acima do teto 
constitucional (art. 37, XI, CF/88), sendo 
sua remuneração composta pela parcela 
fixa de subsídios (Lei nº 10.474/02) e 
pela parcela eventual de gratificação por 
exercício cumulativo de jurisdição (Lei nº 
13.093/15), que é paga de maneira even-
tual, apenas quando há acúmulo de juris-
dição e sujeita ao teto constitucional ( art. 
4º, Parágrafo único da Lei 13.093/15).

 2)  O valor do auxílio-moradia é di-
reito reconhecido na Lei Orgânica da Ma-
gistratura (art. 65, II), regulamentado pelo 
CNJ (Resolução nº 199/14), tendo natu-
reza indenizatória e sendo pago a todos os 
membros dos Poder Judiciário ( Ministros, 
Desembargadores e Juízes ), do Poder Le-
gislativo e Membros do TCU que não dis-
ponham de residência oficial.

 3) As remunerações apresentadas 
como tendo sido pagas acima do teto 
constitucional no mês de setembro/16 se 
referem, na verdade, a valores brutos pa-
gos a  título de antecipação salarial em ra-

zão de férias, 1/3 constitucional de férias 
e abono de permanência, esse também 
previsto constitucionalmente para aqueles 
que já podem se aposentar, mas perma-
necem na atividade, com economia aos 
cofres públicos.

 4)   Considerar valores pagos legal-
mente a título de antecipação  salarial 
em razão do gozo de férias, sem levar em 
conta as deduções realizadas nos meses 
subsequentes, foi a maneira que a maté-
ria jornalística encontrou para distorcer a 
realidade e expor a ideia – falsa -  de que 
Juízes Federais receberiam mensalmente 
valores na ordem de R$ 80 mil o que, 
reafirme-se, não corresponde à verdade 
remuneratória da Justiça Federal.

 5) Os equívocos cometidos pela repor-
tagem, acaso não tenham sido propositais 
para manchar a imagem do Poder Judici-
ário Federal, poderiam ter sido evitados se 
os Juízes Federais tivessem sido ouvidos 
previamente.

 6) A AJUFE é favorável à total trans-
parência quanto aos valores pagos aos in-
tegrantes  dos Poderes Judiciário, Execu-
tivo e Legislativo e é contra os chamados 
super-salários pagos na Administração 
Pública, mas não pode admitir que uma 
reportagem distorça a realidade com a fal-
sa notícia de que juízes federais recebe-
riam valores mensais superiores a R$ 80 
mil reais.

Fonte: AJUFE


