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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pompeu de Sousa Brasil, juiz federal da 3ª Vara, Rodrigo Souza (4ª Vara), 
Vanessa Santos (Feira de Santana), Isabela Santos (14ª Vara), Pedro Américo An-
drade (NUCJU) e Rita Auxiliadora Cardoso (DIREF).  Amanhã: Maizia Seal Carva-
lho Pamponet, juíza federal da 1ª Vara da Subseção de Itabuna, Elma Santos Silva 
(NUCAF), Thiago Cunha (21ª Vara), Rutemberg Nunes (6ª Vara), Simone Didier 
(5ª Vara), Saul Paim (NUCJU) e Manuela Barros (24ª Vara). Parabéns!

TRF1 autoriza delegação de 
competências de TI às seccionais

O TRF1 autorizou a delegação aos ser-
vidores lotados nas unidades de TI das 
seções judiciárias, competências técnicas, 
procedimentais e administrativas estritas à 
àrea de TI da 1ª Região. Fica mantida a 
subordinação técnica das áreas de TI das 
seccionais ao titular da área de TI do TRF1.

 Conforme a Portaria Presi 175, a de-
legação de cada competência de TI às se-
ções judiciárias será formalizada por meio 
de Portaria da Diretoria-Geral, emitida em 
PAe específico por seção judiciária. 

Segundo a portaria, é vedada, por qual-
quer motivo, a subdelegação parcial ou 
total das competências de TI delegadas 
às seções judiciárias ou o fornecimento a 
terceiros internos ou externos às seções ju-
diciárias das credenciais de acesso e dos 
privilégios recebidos para realização das 
competências delegadas.

A íntegra da Portaria, contendo todas as 
informações, está disponível no portal do 
Tribunal, em “Avisos”.

 Fonte: TRF1

Projeto de lei que cria Fundo 
Especial de Custas da Justiça 

Federal vai ao Congresso
O STJ aprovou anteprojeto de lei que 

cria o Fundo Especial de Custas da Justi-
ça Federal. O projeto será encaminhado ao 
Congresso, com cópia ao CNJ.

O relator, ministro João Otávio de Noro-
nha, propôs o destaque referente ao Fundo 
em relação ao anteprojeto da Lei Orgâni-
ca da Justiça Federal, porque entende que 
este só pode ser apreciado e eventualmente 
enviado ao Congresso após a aprovação da 
Loman, que causará impacto direto, e que 
está pronta no STF.

O ministro lembrou que o Fundo per-
mitirá a independência administrativa e 
financeira da Justiça Federal, constituindo 
verdadeiro divisor de águas.

O ministro Reynaldo Soares da Fonse-
ca apontou que o Fundo Especial é fru-
to do reconhecimento da autonomia e 
independência do Judiciário em relação 
ao Executivo. A ministra Assussete Maga-
lhães classificou de “avanço necessário, 
que vem atrasado”.

Fonte: Migalhas

TRF1 mantém sentença da Vara 
de Eunápolis que condenou réus
por degradação de sítio histórico

A 3ª Turma do TRF1 negou provimento 
à apelação de dois réus contra sentença da 
Vara Única de Eunápolis que os condenou  
por alterar local tombado no Conjunto Pai-
sagístico do Ilhéu da Coroa Vermelha.

Os acusados construíram um estabe-
lecimento comercial no calçadão que dá 
acesso à praça - sítio histórico - onde estão 
os monumentos comemorativos aos 500 
anos do Descobrimento do Brasil e à 1ª 
Missa, sem terem autorização da autorida-
de competente, modificando o aspecto da 
área e causando degradação àquele con-
junto paisagístico.

O MPF havia oferecido aos réus propos-
ta de suspensão condicional do processo,  
que não foi regularmente cumprida pelos 
acusados no que se refere ao dever de ade-
quar a construção ilicitamente edificada, o 
que resultou no prosseguimento do feito.

Os réus alegaram que ao construirem 
uma pequena loja de artesanato e roupas 
na área tombada, não alteraram significa-
tivamente o local, pois respeitaram os pa-
drões arquitetônicos. Afirmam que as ativi-
dades comerciais no local iniciaram-se  em 
1970, e hoje é área urbana consolidada, 
com várias construções iguais às deles.

A relatora, juíza federal convocada Ro-
simayre Carvalho, destacou que a materia-
lidade e a autoria do crime ficaram devida-
mente demonstradas, ressaltando  que os 
peritos da Polícia Federal, ao elaborarem o 
laudo de exame para constatação de dano 
ambiental, concluíram que a construção 
deu-se em sítio histórico tombado pelo 
IPHAN, sujeito à autorização do órgão, 
contribuindo para a degradação do local, 
importante marco histórico nacional.

Fonte: TRF1

PJe é expandido hoje para 
demais classes cíveis em Salvador 

e mais sete subseções baianas
Na Seção Judiciária da Bahia, a partir de 

hoje, passarão a tramitar no sistema Proces-
so Judicial Eletrônico (PJe) todos os novos 
processos cíveis, conforme previsto na Porta-
ria Presi 148. A expansão abrange as varas 
localizadas em Salvador, Alagoinhas, Euná-
polis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, 
Itabuna e Teixeira de Freitas. 

Excetuam-se da tramitação no PJe as 
execuções fiscais, execuções de título extra-
judicial e os processos de competência dos 
JEFs. Sendo assim, a partir de hoje, ficará 
automaticamente suspensa a autuação dos processos físicos das classes processuais que 
tramitarão exclusivamente no PJe.

Frentas emite nota pública sobre 
o grave momento político do país

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) emitiu nota pu-
blica em que, tendo em vista a gravidade do momento político, afirmam que “As notícias 
divulgadas pelos órgãos de imprensa, revelando condutas incompatíveis de importantes 
agentes políticos, inclusive do Presidente da República, se confirmadas, comprometem 
e inviabilizam, definitivamente, do ponto de vista ético e institucional, a manutenção de 
um governo já amplamente rejeitado pela opinião pública.

 O que aponta o vasto noticiário dá conta de um claro movimento destinado a obstruir 
as ações do Poder Judiciário e do Ministério Público, mais que isso, visando comprar o 
silêncio de réu da Operação Lava- Jato.

O que se espera das instituições é a imediata apuração dos fatos e responsabilização 
dos envolvidos, com pronta suspensão de todas as agendas políticas tão sensíveis como 
são as Reformas Trabalhista e Previdenciária, que necessariamente demandam tranqui-
lidade pública e normalidade institucional.

Neste momento, as autoridades constituídas devem zelar, sobretudo, pela preserva-
ção dos direitos de cidadania e do Estado Democrático de Direito. Para isto, a Magistra-
tura e o Ministério Público seguirão vigilantes.”                                        Fonte: AJUFE

CNJ debate com servidores 
priorização da Justiça de 1º grau

O conselheiro Carlos Eduardo Dias, do 
CNJ, disse a líderes sindicais do Judiciá-
rio que não será possível prorrogar o prazo 
para implementação da resolução que pre-
vê a distribuição de servidores para atender 
à justiça de primeira instância, mas será 
possível debater individualmente os casos 
de cada Estado. 

“Os planos de ação para cumprimento 
da resolução foram apresentados por to-
dos os tribunais e estão sendo analisados 
pelo Conselho, para que eventuais proble-
mas de implantação possam ser tratados 
conforme a realidade de cada Estado”, 
disse Carlos Eduardo Dias. 

Faltando pouco mais de um mês para 
o prazo de cumprimento da norma do CNJ 
que determinou a redistribuição de pes-
soal para priorizar a força de trabalho do 
1º grau, a Resolução CNJ n. 219/2016, 
representantes de sindicatos de servidores 
do Judiciário e a Fenajud foram recebidos 
no CNJ para debater a aplicação da norma. 

A priorização do 1º grau é uma das mais 
importantes políticas do CNJ, já que é nas 
unidades da primeira instância que tramita 
a maioria dos processos na Justiça brasilei-
ra: de acordo com o Relatório Justiça em 
Números, do CNJ, 92% dos processos que 
tramitam na justiça estão em 1ª instância. 

A resolução determina a distribuição 
adequada de servidores ao volume de pro-
cessos recebidos - o prazo para a efetiva 

implementação do remanejamento se en-
cerrará no dia 1º de julho.

A intenção do CNJ é ampliar o debate 
para permitir a participação democrática 
nas decisões para cumprimento da resolu-
ção, que que trata da distribuição e movi-
mentação de servidores, de cargos de co-
missão e de FCs de 1ª e 2ª instâncias para 
garantir a eficiência operacional do 1º grau. 

Foram levadas ao CNJ algumas dificul-
dades no cumprimento da resolução, como 
o fato de que nem todos os tribunais têm re-
presentantes dos trabalhadores nos comitês 
de priorização do primeiro grau. 

Em alguns tribunais, a redistribuição de 
pessoal para priorizar a força de trabalho do 
1º grau da Justiça começa a sair do papel, 
como é o caso do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios  que transferiu 
400 FCs do 2º para o 1º grau para dar maior 
agilidade no julgamento dos processos ju-
diciais. “Foi feito um planejamento, uma 
pesquisa, e a partir daí foram identificados 
pontos na administração em segundo grau 
onde havia uma superposição de funções. 
Essas funções foram então deslocadas para 
o 1º grau”, disse Mário Machado Netto, pre-
sidente do TJDFT.

 De acordo com ele, foi possível con-
templar todos os órgãos de primeiro grau 
pelo menos com uma função comissionada 
e alguns órgãos que tem um volume maior 
ganharam ou duas ou três funções.


