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Aniversariantes  
Hoje: Daniela Bastos Pacheco 
(Ilhéus), Raimundo José Hagge de Al-
meida (Teixeira de Freitas), Rovilson 
Fernandes Ribeiro (Vitória da Con-
quista), Janete de Souza Silva (Paulo 
Afonso). Amanhã: Daniela Martins de 
Araújo (6ª Vara), Carlos Otávio Reis 
de Sousa (12ª Vara), Antonio Carlos 
de Almeida Fragoso Junior (4ª Vara), 
Liz Fonseca dos Santos (22ª Vara), 
Pedro Vinicyus Novais e Souza (Tei-
xeira de Freitas), Samantha de Arau-
jo Carvalho (24ª Vara) e Thais Sousa 
Cerqueira (NUCJU). Parabéns!!!

Terceirizado segue exemplo de Edésio
Não é somente na sede da nossa Seção Judiciária que contamos com um funcionário 

terceirizado atleta que coleciona troféus e vitórias.

O vigilante Jarbas Alves da Cruz é o “Edésio da Subseção de Paulo Afonso”. Jarbas 
conquistou o 1º lugar do III Circuito Paulo Afonso de Ciclismo, evento esportivo tradicional 
de grande porte naquela cidade,  envolvendo mais de 100 competidores. A prova ocorreu 
no dia 30 de setembro.

O vigilante terceirizado costumar competir em provas tradicionais de ciclismo na 
Região do Município de 
Paulo Afonso e cidades 
próximas, e, além disso, 
ocupa a Presidência da 
Associação Paulo-Afonsi-
na de Ciclismo. A vitória 
foi recebida com alegria 
e entusiasmo por parte 
do juiz federal João Pau-
lo Pirôpo de Abreu e dos 
servidores, estagiários 
e terceirizados daquela 
Subseção Judiciária. 

Na foto ao lado, Jar-
bas Cruz, exibe o troféu de 
campeão da competição.
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Presidentes de tribunais apoiam CNJ pela 
independência do Judiciário e uso do PJe

O Colégio Permanente de Presidentes 
de Tribunais de Justiça manifestou apoio 
às iniciativas do ministro Ricardo Lewan-
dowski na defesa da independência do 
Judiciário, da autonomia dos tribunais e 
da valorização da magistratura. A mani-
festação está na carta conclusiva do 100º 
Encontro do grupo, realizado na Bahia.

No documento, os presidentes tam-
bém apoiaram os esforços do CNJ para a 
implantação gradual do Processo Judicial 
Eletrônico. Com esse sistema, o CNJ pre-
tende convergir os esforços dos tribunais 
para a adoção de uma solução integrada 
que atenda a requisitos importantes de se-
gurança e de interoperabilidade, racionali-
zando gastos com softwares e permitindo 
o emprego desses valores financeiros e 
de pessoal em atividades mais dirigidas à 
principal finalidade do Judiciário: resolver 
os conflitos.

O conselheiro do CNJ Saulo Casali 
Bahia, presidente da Comissão Permanente 
de Tecnologia da Informação e Infraestrutu-
ra do Conselho, falou sobre os avanços do 
PJe nos tribunais brasileiros. Em sua apre-
sentação, intitulada "Celeridade Processual 
e Administração Judiciária", o conselheiro 
destacou que estados da Região Norte já 
possuem uma boa cobertura do sistema.

Casali também falou sobre a expecta-
tiva de que, em 2017, todas as varas do 
TJDF estejam contempladas com o PJe e 
relatou que no TRT do Rio Grande do Sul o 
tempo de tramitação entre a petição inicial 
e a sentença foi reduzido em 70%.

As manifestações dos desembargadores 
foram formalizadas com a aprovação unâ-
nime da Carta de Salvador. O documento 
aborda temas, como o apoio a iniciativas 
que objetivem a desjudicialização de co-
brança da dívida ativa tributária.

Outra posição formalizada na carta é 
relativa às proposições de medidas, pelo 
CNJ, que acarretam encargos financeiros 
para os tribunais. Os presidentes reafir-
maram a conveniência de que elas sejam 
precedidas de estudos indicativos das ne-
cessidades locais e das respectivas fontes 
de custeio. 

O documento também renova o "protes-
to contra a inconstitucionalidade pratica-
da pelos demais Poderes ao pretenderem 
cortes nas propostas orçamentárias apre-
sentadas pelo Supremo Tribunal Federal e 
Tribunais de Justiça". A seguir, a íntegra da 
Carta de Salvador:

CARTA DE SALVADOR

1 - Manifestar irrestrito apoio às inicia-
tivas do Ministro Ricardo Lewandowsky na 
defesa da independência do Judiciário, da 
autonomia dos Tribunais e da valorização da 
carreira da magistratura.

2 - Renovar seu protesto contra a in-
constitucionalidade praticada pelos de-
mais Poderes ao pretenderem cortes nas 
propostas orçamentárias apresentadas 
pelo STF e Tribunais de Justiça;

3 - Reafirmar que as proposições do 
CNJ de medidas que acarretem encargos 
financeiros para os Tribunais sejam pre-
cedidas de estudos indicativos das ne-
cessidades locais e respectivas fontes de 
custeio;

4 - Aplaudir o CNJ em seus esforços 
para a gradual implantação do Processo 
Judicial Eletrônico, ressaltando, contudo, 
ser indispensável o respeito às especifici-
dades de cada Tribunal, nos termos da Re-
solução 185/2013.

5 - Apoiar iniciativas que objetivem a 
desjudicialização dos procedimentos rela-
tivos à cobrança da dívida ativa tributária.

Em outubro de 2004, o JFH publicou 
a notícia que destacamos abaixo.

04/10/2004 – Encerrado 2º Curso 
de Tiro para Juízes Federais - O 2º Curso 
de Tiro para Juízes Federais, promovido 
em conjunto pela Direção do Foro e Po-
lícia Federal na Bahia, foi encerrado na 
última sexta-feira, com solenidade de en-
trega das medalhas aos magistrados que 
mais se destacaram. 

O superintendente regional da Polícia 
Federal, Silvan Santos Frenzel, durante 
seu discurso, parabenizou os magis-
trados pelo empenho demonstrado. O 
evento, contou com a presença da juíza 
federal diretora do Foro, Mônica Aguiar, 
e dos juízes que participaram do curso, 
além de delegados federais e servidores 
da Polícia Federal. 

Foram agraciados com medalhas o 
juízes federais Renato Grisotti, 1º co-
locado, César Cintra Fonseca, 2º colo-
cado, e Sandra Lopes dos Santos, que 
recebeu o “Prêmio Revelação”.
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 Iniciado treinamento de multiplica-
dores para utilização do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe);  Seccionais de Rondô-
nia e do Amazonas realizam treinamen-
to do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI);  TRF da 1ª Região inicia come-
morações do mês do servidor com pales-
tra sobre saúde e prevenção de doenças. 
 Na reportagem especial, acompanhe o 
trabalho da Coordenadoria de Registros 
e Informações Processuais (Corip) e veja 
como o Tribunal está impulsionando o ser-
viço de distribuição.  Participe: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br.

Antecipado feriado do 
Dia do Servidor Público

O presidente do TRF da 1ª Região, de-
sembargador federal Cândido Ribeiro, assi-
nou portaria que antecipa, para o dia 27 de 
outubro, segunda-feira, as comemorações 
alusivas ao Dia do Servidor Público, previs-
to no art. 236 da Lei n. 8.112/1990.

Nessa data, estará suspenso o expe-
diente do Tribunal, das seções e subseções 
judiciárias da Primeira Região. De acordo 
com a Portaria Presi 340, de 2 de outubro, 
todos os prazos, que deveriam ser concluí-
dos ou iniciados nesse dia, devem ser pror-
rogados para o dia 28, terça-feira.


