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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cybele Ribeiro Barreto (NUCJU), Milla Trindade Borges (Feira de Santana), 

Carolina Ferraz Pinto (Eunápolis), Eronildes Dos Santos Vieira (CS Gestão & Serviço) e 
Talita Fernandes (Fundação José Silveira). Amanhã: Igor Matos Araújo, juiz federal da 
Subseção de Alagoinha, Hélio Gonçalves de Moraes (Ilhéus), Fernanda Marques Rosa 
(Turma Recursal), Ângela Karine Figuereido (NUCRE), Kaique Geovane da Silva Moraes 
(Barreiras), Anna Carolina Tourinho (4ª Vara), Gabriel Leandro do Santos Sousa (SE-
CAD) e Osmar José Jambeiro Barbosa (12ª Vara).

Parabéns

Juízes federais 
repudiam iniciativas 
contra a sua atuação
Provocou imediata reação da Associa-

ção dos Juízes Federais a notícia de que o 
presidente do Senado pretende acelerar a 
votação de um projeto de lei que coíbe o 
abuso de autoridade e permite a punição 
de magistrados. 

Em nota oficial a Ajufe afirma: “O an-
teprojeto de lei que prevê punições a 
crimes de abuso de autoridade ofende 
garantias dos juízes previstas na Consti-
tuição Federal e na Lei Orgânica da Ma-
gistratura. A proposição, fruto do Projeto 
de Lei 6.418/09, permite a penalização 
de magistrados pelo simples fato de in-
terpretarem a lei – o que afeta direta-
mente a independência judicial.”

A nota “rechaça quaisquer medidas que 
enfraqueçam as garantias da magistratura, 
em especial aquelas que têm o objetivo de 
gerar, nos juízes, o receio da punição em 
desacordo com os trâmites constitucionais 
e legalmente previstos na Loman”.

A Ajufe acrescenta: “A independência 
judicial existe para assegurar julgamentos 
imparciais, imunes a pressões de grupos 
sociais, econômicos, políticos ou religio-
sos. Ela garante que o Estado de Direito 
será respeitado e usado como defesa con-
tra todo tipo de usurpação. Trata-se de 
uma conquista da cidadania, que é garan-
tia do Estado Democrático de Direito e es-
sencial à proteção dos direitos fundamen-
tais do cidadão.”

Fonte: http://br.sputniknews.com/

Solicitação de bens 
permanentes à SEPAT
A SEPAT informa que durante todo 

o mês de julho estará aberto o período 
de solicitação de bens permanentes de 
2016. Os pedidos devem ser justificados 
e encaminhados à SEPAT, via e-mail ou 
ofício, até 31/07. 

As unidades podem relacionar mó-
veis, equipamentos eletrônicos e de in-
formática.

Servidora desta Seccional é candidata 
ao Conselho Deliberativo do Pro-Social

A servidora Rita Olívia Anneys Cardoso, 
analista judiciário desta Seção Judiciária, 
está concorrendo a um segundo mandato 
como representante dos servidores ativos 
no Conselho Deliberativo do Pro Social. 

O processo eletivo está aberto de 27/7 
a 1º de agosto exclusivamente pelo portal 
do Tribunal na página do Pro-Social. Os 
eleitos exercerão mandato de dois anos. 

Rita Olívia foi a autora da proposição 
que permitiu que servidores de  Seções 
Judiciárias além da do Distrito Federal se 
candidatassem a representantes dos ser-
vidores no conselho.

Atendendo à sua proposição, em razão 
do princípio da isonomia, foi realizada al-
teração tanto do Regulamento quanto do 
Regimento do Pro-Social, que permitiu a  
candidatura de representante das demais 
Seções Judiciárias.

Em sua prestação de contas e na sua 
proposta de atuação, a servidora informa 
que no último biênio buscou o respeito às 
regras claras, justas e uniformes que le-

vassem em conta a finalidade do Plano de 
Benefícios. 

Ela registra que contribuiu para a aber-
tura de canais de comunicação com os 
conselheiros visando a uma maior parti-
cipação dos servidores nos processos de 
alterações das normas que disciplinam e 
organizam o Programa, bem como a troca 
de informações.

No esforço de reverter decisões judiciais 
contrárias, buscou, inclusive, apoio da AS-
SERJUF, do SINDJUS/DF e do SINDJUFE 
para, judicialmente, impedir que recursos 
do Pró-Social fossem destinados a custear 
procedimentos médico-cirúrgicos de não-
-beneficiários do Plano.

Lutou pela implantação dos exames pe-
riódicos de saúde em todas as Seccionais 
com custeio integralmente suportado pela 
União com verba distinta da referente à as-
sistência à saúde regular do servidor.

Propôs a alteração do Regulamento Ge-
ral do Pro-Social de modo a permitir que, 
havendo cancelamento da inscrição, a pe-

dido do beneficiário titular ou beneficiário 
pensionista, o retorno ao plano pudesse 
ocorrer a qualquer momento, ainda que 
pudessem ser exigidos nova apresentação 
de documentos e cumprimento de novo 
período de carência, sendo vencida na pro-
posição.

Ela se compromete, caso eleita para um 
segundo mandato, a continuar defendendo 
os interesses dos servidores no conselho, 
notadamente os ativos, de maneira respon-
sável, proativa, corajosa e compartilhando 
informações de interesse coletivo por meio 
dos canais de comunicação disponíveis. 

Mais informações na página do Pro-So-
cial ou em http://portal.trf1.jus.br/portal-
trf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/
pro-social/pro-social/conselho-deliberativo-
-do-pro-social/.

Fonte:portal.trf1.jus.br

A portaria do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região que proibiu o recebimento de peti-
ções físicas nos juizados especiais federais foi 
suspensa liminarmente pelo Conselho Nacional 
de Justiça. A medida cautelar foi pedida pela 
seccional do Distrito Federal da OAB.

Com a suspensão, advogados não preci-
sam protocolar as peças nos sistemas e-Proc 
e e-Cint. A OAB-DF alegava que a norma 
violava prerrogativas dos profissionais ao 
impedir o recebimento de petições físicas.

“A criação, pelo TRF-1, de procedi-
mento diverso do PJE levou a OAB-DF 
a buscar a solução no próprio Tribunal 

CNJ decide que TRF1 deve aceitar 
protocolo físico de peças nos JEFs

Regional Federal. Como a 
suspensão da Portaria Con-
junta 1/2016 não ocorreu 
a tempo de evitar prejuízos 
para os advogados e juris-
dicionados, à OAB/DF não 
restou outra saída senão a 
de buscar o CNJ para im-
pedir a utilização de proce-
dimento contrário à Reso-
lução 185/2013”, disse a 
OAB-DF em ofício apresen-
tado à corte.

A presidente da Comis-
são de Tecnologia da In-

formação da OAB/DF e vice-presidente 
da Comissão Especial de Tecnologia da 
Informação da OAB Nacional, Hellen Fal-
cão, destaca que a medida visa restabe-
lecer a forma anterior de peticionamento 
e publicação dos atos. 

“Há necessidade de padronização do 
peticionamento eletrônico. Desde 2013, 
há vedação de criação de novos mecanis-
mos e foi dado prazo até 2018 para que 
todos tribunais utilizem apenas o sistema 
PJE. Portanto, não poderia agora o TRF-
1 mudar regras procedimentais. Além do 
que, a Portaria Conjunta 1/2016, redigida 

pelos magistrados dos JEFs, agora suspen-
sa, sequer foi divulgada, pegando todos de 
surpresa”, criticou Hellen Falcão.

O TRF da 1ª Região informou que a 
Portaria Conjunta teve como objetivo tor-
nar efetivo o processo judicial eletrônico, 
concedendo maior celeridade e efetivida-
de à tutela jurisdicional. 

Segundo a OAB, no entanto, a Reso-
lução 185/2013 do CNJ disciplina o Sis-
tema Processo Judicial Eletrônico como 
único sistema informatizado de processo 
judicial no âmbito do Poder Judiciário. 

Na decisão do conselheiro Gustavo Alk-
mim, é destacado que há dúvidas sobre a 
legalidade da medida por causa das limita-
ções criadas para o exercício da atividade 
profissional. 

“São questões levantadas pela reque-
rente que, no mínimo, suscitam questio-
namentos que indicam ser mais razoável, 
em sede sumária, a suspensão da portaria 
conjunta, sem prejuízo da análise meritó-
ria mais aprofundada sobre a controvér-
sia”, disse o relator.    

      Fonte: OAB/DF

CNJ ratifica liminar 
que amplia licença-

paternidade no 
Judiciário

O plenário do CNJ ratificou, por una-
nimidade, liminar do conselheiro Bruno 
Ronchetti assegurando a juízes e servi-
dores direito à licença-paternidade de 20 
dias após o parto ou adoção. O conselhei-
ro reconheceu a ampliação com base na 
importância das políticas públicas volta-
das à proteção da primeira infância e nos 
direitos dos trabalhadores.

O conselheiro Bruno Rochetti afirmou 
que a proteção à paternidade, assim como 
à maternidade, é um direito fundamental 
e, portanto, merecedor de ampla proteção 
e máxima eficácia.


