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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lisiane dos Santos (1ª Vara) e 
Berta Cristina de Moraes (Itabuna). 
Amanhã:  Aline Gonzalez Oliveira de 
Azevedo (18ª Vara), Karine Lima de 
Góis (Irecê), Cynthia Kailanne Veloso de 
Freitas Braz (Itabuna) e Edgard Silva e 
Silva (NUCJU).

Parabéns!!!

Soluções tecnológicas 
para atender à 1ª Região

O Comitê Gestor de Tecnologia da Infor-
mação da Justiça Federal da Primeira Re-
gião aprovou contratações de soluções de 
Tecnologia da Informação (TI) para atender 
às necessidades da Primeira Região.

Dentre as principais contratações, está 
a aquisição de equipamentos e de licença 
para gravação de audiências destinadas às 
Seccionais. Com essa medida, serão am-
pliadas as soluções existentes, o que con-
tribuirá para que cada audiência realizada 
possa ser gravada com mais qualidade do 
que, anteriormente, vinha acontecendo.

“Outra contratação aprovada consiste 
na descentralização do acesso à internet 
com a implantação de links em cada seção 
judiciária, permitindo maior desempenho 
no acesso à própria internet e redundância 
no acesso aos sistemas centralizados no 
TRF da 1ª Região, como o SEI e o PJe”, ex-
plicou o diretor da Secretaria de Tecnologia 
da Informação, Marcos Barbosa Andrade.

Outra medida foi a contratação de em-
presas para suporte aos sistemas que aten-
dem ao Pro-Social, às Secretarias de Bem-
-Estar das Seccionais e ao Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 1ª Região (e-DJF1).

Relatórios contábeis 
do Pro-Social 

estão disponíveis
A Secretaria de Bem-Estar Social (Sec-

be), em continuidade à gestão da transpa-
rência no Pro-Social, disponibiliza mensal-
mente os relatórios contábeis do programa 
(com origem nos dados do sistema e-Proso-
cial) na intranet do TRF1, com a finalidade 
de apresentar aos beneficiários as informa-
ções de gestão do Programa, especialmen-
te as relativas às receitas e despesas.

Para ter acesso, consulte o Portal do 
TRF1 em Intranet/Serviços/Pro-Social/
(2013-2014-2015) e selecione os relató-
rios desejados. Os relatórios também estão 
disponíveis no sistema e-Prosocial e aces-
síveis a todos os beneficiários.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

20/6/2005 - Bahia ganha primeiro 
Juizado Federal no interior do Estado 
- O Juizado Especial Federal adjunto 
da Subseção Judiciária de Ilhéus foi 
instalado na última sexta-feira, 17 de 
junho, sendo o primeiro a funcionar no 
interior do Estado, beneficiando a po-
pulação de 62 municípios. O presiden-
te do TRF1, desembargador federal, 
Aloísio Palmeira esteve na cidade para 
a instalar o juizado com o coordenador 
dos JEFs na 1ª Região, desembarga-
dor federal I’talo Mendes, a diretora do 
Foro, juíza federal Mônica Aguiar e o 
coordenador da Subseção, juiz federal 
Pedro Holliday.  

O presidente Aloísio Palmeira ressal-
tou a existência de 29 Varas de Juizados 
Federais instalados na Primeira Região, 
somando um milhão de processos ajui-
zados. Falou do projeto de instalar jui-
zados na região amazônica, na zona de 
fronteira, onde a ausência do Estado é 
sentida, como nas proximidades com o 
Peru e a Colômbia, onde há presença de 
grupos paramilitares, causando preocu-
pação à soberania nacional.

21/06/2005- Retorno - O juiz fede-
ral substituto Fábio Moreira Ramiro, que 
atuou nesta Seção Judiciária, está de vol-
ta em função de auxílio na 12ª Vara. O 
magistrado foi recebido com muita ale-
gria pelos servidores que fizeram questão 
de homenageá-lo com uma pequena festa 
de boas-vindas, na última segunda-feira. 

O magistrado agradeceu a recepção 
e relembrou sua passagem por aquela 
Vara, onde atuou como juiz federal subs-
tituto, assumindo também a titularidade 
quando da licença para doutorado da ti-
tular, a juíza federal Mônica Aguiar.

JFHHÁ DEZ ANOS

Atenção para a validade 
dos certificados digitais

O NUTEC solicita aos usuários dos cer-
tificados digitais, principalmente magistra-
dos, que verifiquem a validade dos seus 
respectivos certificados, tendo em vista a 
crescente demanda de sistemas/rotinas 
que exigem a certificação digital como for-
ma de acesso e/ou validação de procedi-
mentos, incluindo o iminente PJe.

Caso a validade esteja próxima, o NU-
TEC pede que seja feita a renovação, pelo 
site da Caixa, no endereço certificadodigi-
tal.caixa.gov.br, opção “Renovar Certificado 
Digital”. O site é autoexplicativo e é neces-
sário que o certificado esteja conectado a 
uma porta USB, e o micro esteja com Win-
dows 7 ou 8.1.

Um Acordo de Cooperação Técnica para 
certificação digital emergencial foi celebra-
do entre o CJF e a CEF, prevendo um total 
de 5.880 atendimento para toda a Justiça 
Federal (certificados novos). Assim, é im-
portante que os certificados emitidos na vi-
gência do ACT anterior sejam renovados por 
mais três anos, e que novos certificados se-
jam solicitados o quanto antes para aqueles 
servidores que ainda não o possuam.

O NUTEC ainda recomenda aos magis-
trados que solicitem um segundo token, 
com vigência diversa do atual, para utili-
zação em caso de dano ou perda do token 
original.

Portaria do TRF1 dispõe sobre o Exame 
Periódico de Saúde na 1ª Região

A Presidência do TRF1 expediu a Por-
taria Presi 257 que dispõe sobre o Exame 
Periódico de Saúde no âmbito do Tribunal  
e das Seções e Subseções Judiciárias.

A expedição da Portaria leva em con-
ta a previsão de que os servidores serão 
submetidos a exames periódicos de saúde, 
constante no art. 206-A da Lei 8.112; o 
Decreto 6.856 que regulamenta o disposi-
tivo legal acima; a criação de banco de da-
dos para levantamento de informações que 
possibilitem o planejamento e a execução 
de ações e programas voltados à promo-
ção da saúde dos magistrados e servidores 
da Justiça Federal da 1ª Região; e a Meta 
Específica da Justiça Federal de atingir, até 
2020, 100% de adesão de magistrados e 
servidores ao exame períodico de saúde.

O Exame Periódico de Saúde  estará sob 
a coordenação da Secretaria de Bem Es-
tar Social – Secbe e destina-se aos magis-
trados e servidores ativos, bem como aos 
servidores cedidos e aos nomeados sem 
vínculo com a Administração Pública.

Quando houver afastamento não con-
siderado como de efetivo exercício, o Tri-
bunal e as seccionais ficam desobrigados 
de promover a realização do EPS enquanto 
perdurar o afastamento.

A realização do EPS tem como objetivo, 
prioritariamente, a preservação da saúde, 
em função dos riscos existentes no ambien-
te de trabalho e de doenças ocupacionais 
ou profissionais.

O  EPS será realizado, preferencial-
mente, na seguinte ordem: I – diretamente 
nas dependências do Tribunal ou das suas 
seccional; II – pela rede credenciada do  
Pro-Social, mediante guia, ou outro docu-
mento que a substitua, emitida pela Secbe 
ou pela Sebes; III – mediante contrato ad-
ministrativo, observando o disposto na Lei 
8.666 e demais disposições legais.

A periodicidade para realização do EPS 
será bienal, para aqueles entre 18 e 45 
anos; e anual, para os acima de 45 anos 
ou expostos a riscos que possam implicar o 
desencadeamento ou agravamento de do-
ença ocupacional ou profissional.

O primeiro EPS será após um ano da 
data de ingresso do magistrado ou servidor, 
preferencialmente, no mês de seu aniversá-

rio. Exames complementares e específicos 
serão feitos conforme idade, sexo e exposi-
ção ocupacional e estão previstos nos arts. 
5º e 6º da Portaria

No caso de patologia cardiológica que 
impeça a realização do teste de esforço, o 
magistrado ou o servidor deverá ser enca-
minhado para avaliação do cardiologista.

A participação é voluntária mas, após 
aderir ao EPS, quem não o concluir deverá 
ressarcir os gastos com sua participação. 

Os dados relativos ao EPS comporão 
prontuário eletrônico, para fins epidemio-
lógicos e de melhoria dos processos e am-
bientes de trabalho, garantido o sigilo e 
segurança das informações de acordo com 
a legislação.

Cabe à Secbe promover as medidas ne-
cessárias à minimização ou eliminação de 
riscos ocupacionais quando detectados a 
partir das ações do EPS.

Os procedimentos relativos ao EPS se-
rão realizados sem ônus ao participante, 
quando este for associado ao Pro-Social, 
desde que observado o seguinte:

I – realização dos exames especifica-
dos; II – retorno ao médico assistente para 
apresentação dos resultados em 180 dias 
da adesão ao EPS; III – emissão do Ates-
tado de Saúde Ocupacional (ASO) como 
condição de conclusão do EPS.

O não-associado ao Pro-Social que opte 
pela realização do EPS, deverá custeá-lo 
integralmente.

Quando o participante optar por servi-
ços de instituição médica que tiver preços 
diferenciados, serão observados os valores 
previstos na tabela própria para o convê-
nio e credenciamento para fins de ressar-
cimento ou custeio.

Havendo opção do participante por rea-
lizar o EPS em instituição que não pertença 
à rede credenciada, caso ele seja associado 
ao Pro-Social, será permitido o reembolso, 
limitado aos valores previstos na tabela 
própria para convênios e credenciamentos 
do Tribunal e das seccionais.
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