
Aniversariantes
Hoje: Karina Serrano Barbosa Marques 
(13ª Vara), Hélida Campos Mesquita 
(Guanambi). Amanhã: Altenir da Silva 
Carvalho (22ª Vara), Daniela de Araújo 
Rocha (Turma Recursal), Gabriel Valen-
ça Pires (20ª Vara), Luciene Alves Cos-
ta Trindade (10ª Vara), Simone Schiti-
ni de Araújo Góes (5ª Vara) e Renata 
Faria Ribeiro (13ª Vara) Parabéns!!!
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Seção de Protocolo
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

Logo na entrada do Núcleo Judiciário 
(NUCJU), localizado no térreo do Fórum 
Teixeira de Freitas, funciona a Seção de 
Protocolo (SEPRO), uma espécie de “re-
cepção geral” da Justiça Federal. O termo 
recepção cabe-lhe bem já que é nela que 
são recepcionados os desejos e interes-
ses daqueles que procuram esta Justiça, 
seja através de informações, seja através 
de documentos imprescindíveis à ação 
necessária. Esta unidade centraliza o re-
cebimento de todas as documentações 
ligadas à área judicial, sendo onde os 
processos nascem e ganham o impulso 
inicial em sua jornada jurídica, que visa 
à resolução de conflitos. 

O NUCJU é responsável por fazer a 
ligação entre as atividades administrati-
vas e as atividades judiciais. Ou seja: é o 
Núcleo Judiciário que aporta administra-
tivamente toda a relação entre o público 
jurisdicionado e as varas federais. Assim, 
ele é formado por unidades interligadas 
que fazem a ponte entre o cliente externo 
e a Justiça Federal.

Quando uma parte interessada dá en-
trada em um documento na Seção, ele 
adquire um número de protocolo que 
atesta o seu recebimento pela Justiça 
Federal. Entre a documentação recebida 
diariamente pela SEPRO, estão proces-
sos, inquéritos, cartas precatórias e roga-
tórias e recursos especiais para o Tribu-

nal Federal da 1ª Região. O destaque, no 
entanto, é para as petições iniciais físicas 
e por peticionamento eletrônico, que, 
juntas, somam entre 400 e 500 entra-
das por semana. Quando contabilizadas 
as execuções fiscais, este número pode 
chegar a 800. 

Todas as petições iniciais saem desta 
Seção devidamente identificadas, com 
numeração e protocolo, após análise mi-
nuciosa feita pela equipe. De lá, elas são 
encaminhadas para a Seção de Distribui-
ção, também do NUCJU, com a qual a 
SEPRO mantém uma relação estreita e 
que é responsável pela autuação das pe-
tições e encaminhamento para as varas, 
já em forma de processo.  

O serviço na SEPRO, no entanto, vai 
além do protocolo. Quem trabalha lá já 
está acostumado: tem que saber de tudo 
um pouco na área jurídica. Isso porque é 
comum receber no balcão da Seção pes-
soas não orientadas sobre procedimentos 
judiciais. “Nós prestamos informações di-
versas a respeito de tudo e qualquer coisa 
sobre a Justiça. Às vezes, chegam aqui 
pessoas completamente perdidas que já 
passaram por várias unidades, sem sa-
ber o que fazer e nós as direcionamos, 
na maior parte das vezes e quando pode-
mos, ao lugar certo”, conta o supervisor 
da Seção, Manoel Paim de Abreu Filho.

O atendimento ao público na Seção de 
Protocolo acontece de segunda a sexta-

feira durante o horário de funcionamen-
to externo da Justiça Federal, das 9h às 
18h, sem interrupções. Mas desde as 
8h, a equipe está em atividade interna, 
encaminhando os documentos recebidos 
no dia anterior, distribuindo corretamente 
correspondências referentes à área jurídi-
ca e não identificadas em sua origem, pre-
parando os malotes a serem encaminha-
dos para Brasília, por sua atuação como 
protocolo descentralizado do Tribunal.

A Seção é responsável também por 
emitir certidões, também chamadas de 
“nada consta”, que verificam se existe 
ou não algum processo na Justiça Fede-
ral em nome de determinada pessoa ou 
empresa. O horário de atendimento para 
quem busca a emissão de certidões é de 
10h às 15h, por ser uma demanda com 
fluxo maior. “Nós emitimos, por mês, 
uma média de 600 certidões, incluindo 
as que informamos aqui no balcão e as 
que informamos via ofício”, conta Paim. 

Além da sala no NUCJU, centralizado-
ra das atividades, há o protocolo externo, 
na portaria do Fórum, e o protocolo do 
prédio dos JEFs, este último que atende 
exclusivamente às demandas dos Juiza-
dos Especiais Federais. 

Para realizar todo este trabalho, a Se-
ção conta com uma equipe perfeitamente 
articulada, integrada, além do supervisor 
Manoel Paim, pelas servidoras Maria 
José Santana e Eliana Vitório, e pelos co-
laboradores terceirizados Daniela Bispo, 
Tiago Sobral, Magno Marinho, Franklin 
Silva e Adriana Morais.

Enfam promove curso prático sobre 
improbidade em três cidades da Bahia 

Entre 9 e 13 de setembro, três das 
mais importantes cidades baianas irão re-
ceber o curso prático sobre Improbidade 
Administrativa da Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
– Ministro Sálvio de Figueiredo (Enfam). 
Serão montadas oficinas de trabalho em 
Salvador, Ilhéus e Juazeiro. A expectativa 
é de que 65 magistrados do Tribunal de 
Justiça da Bahia sejam capacitados na 
qualificação, aberta pela diretora-geral da 
Enfam, ministra Eliana Calmon. 

O curso é parte do esforço da Enfam 
e do CNJ para o cumprimento da Meta 
18 do Poder Judiciário: julgar, até o final 
deste ano, todas as ações de improbidade 
e de crimes contra a administração públi-
ca distribuídos antes de 31 de dezembro 

de 2011. Até o momento, 46% da meta 
foi cumprida de acordo com os dados do 
CNJ. A Bahia tem tido o pior rendimento 
dentre todos os tribunais do país: cum-
priu apenas 5,9% da meta, sendo que no 
caso das ações de improbidade o índice é 
ainda pior – 3,31%. 

A iniciativa na Bahia será a maior 
ação presencial já realizada pela Enfam. 
A metodologia do curso, a “pesquisa-
ação”, será a mesma já aplicada com su-
cesso em oficinas de trabalho semelhan-
tes realizadas em Teresina, Natal e João 
Pessoa. Os 65 juízes baianos trabalharão 
em parceria com magistrados de outros 
estados convidados pela Enfam – todos 
especialistas em Direito Público e Pro-
cesso Civil. 

A partir da análise de casos concre-
tos representativos das complexidades 
enfrentadas no estado, os participantes 
elaborarão enunciados que servirão de 
paradigma para o restante da magistra-
tura estadual na análise das ações de 
improbidade. A ministra Eliana Calmon 
acredita que a iniciativa dará maior con-
fiança aos magistrados baianos em suas 

reflexões acerca dos casos de ilícitos con-
tra a administração pública. 

“A ação de improbidade é cheia de 
complexidades, desde sua tipificação, 
seu alcance, até à questão da subjeti-
vidade implícita na definição da culpa-
bilidade dos administradores envolvidos 
nos casos”, ressalta a ministra. Para a 
magistrada, é fundamental que os juízes 
se empenhem no cumprimento da Meta 
18. “É fundamental que os julgamentos 
sejam realizados. Só assim acabaremos 
com a impunidade que acaba alimen-
tando a corrupção”, afirmou. 

        Ministra Eliana CalMon  
há uM ano frEntE à EnfaM  

Ao longo do último ano a Enfam con-
solidou o papel político-institucional. A 
diretora-geral, ministra Eliana Calmon, 
destacou o papel que a Escola assumiu 
como formadora de magistrados e núcleo 
de referência para as outras escolas judi-
ciais no seu primeiro ano de gestão. Ela 
salientou o papel agregador da instituição, 
permitindo que as outras entidades de for-
mação de juízes troquem experiências e 
conhecimentos e se apoiem mutuamente. 

Consulta de dados 
do Pro-Social

O Portal Eletrônico do Pro-Social  já 
está disponível para consulta direta por 
parte do associado, mediante senha indi-
vidual que deverá ser solicitada pelo ser-
vidor através de mensagem informando 
matrícula funcional para o email proso-
cial.suporte@trf1.jus.br .

De posse do referido número de usu-
ário e senha, o beneficiário titular poderá 
consultar seus dados, documentos entre-
gues, movimentação financeira referentes 
a contribuições/custeios  e extratos de uti-
lização dos serviços, diretamente no sítio 
eletrônico www.trf1.jus.br/e-prosocial.


