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Aniversariantes
Hoje: Marcel Peres de Oliveira, juiz 

federal da 3ª Vara de Feira de Santa-
na, Jaqueline Ribeiro dos Santos (3ª 
Vara), Diana Cordeiro Mattos (DIREF) 
e Sonia Maria Dalcum Jonde Monteiro 
(NUASG).Amanhã: Thiago Nascimento 
Dourado (17ª Vara), Mirella Tourinho 
Barbosa Martins (SECAD), Mayara Al-
ves Caldas (5ª Vara) e  Samira Pimenta 
Veiga (Guanambi).
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O Centro Judiciário de Con-
ciliação da Bahia, registrou a 
audiência realizada no proje-
to-piloto para resolução das 
ações em trâmite nas Varas de 
JEFs onde são pleiteadas inde-
nização por danos materiais e 
morais em face da Caixa Eco-
nômica Federal.

Na manhã em que se de-
senvolveu o projeto-piloto, 19 
de abril, foram realizadas sete 
audiências e obtidos seis acordos.

Da esquerda para a direita na foto, os conciliadores Ângelo Vítor de Azevedo Ma-
chado Mota e Samantha de Araújo Carvalho, a servidora Aline Trevisan Duarte, a 
parte autora e seus advogados e o advogado da Caixa, Emílio Puchades Galvez.

CEJUC-BA realiza projeto-piloto em 
ações envolvendo indenização por 
danos morais e materiais nos JEFs

O juiz federal diretor da Subseção Ju-
diciária de Guanambi  Filipe Aquino Pes-
soa de Oliveira e os servidores daquela 
subseção recepcionaram a juíza federal 
substituta Daniele Abreu Danczuk que 
entrou em exercício no dia 9 de maio. 

Subseção Judiciária de Guanambi 
dá boas-vindas a nova magistrada

Na oportunidade, estiveram presen-
tes  para prestigiar a nova magistrada da 
subseção o procurador da República em 
Guanambi, Carlos Vitor de Oliveira Pires 
e a procuradora federal Milena Luísa de 
Macedo Bonfim.

Repercussão geral: 104 mil 
processos já podem ser julgados

O Código de Processo Civil estabele-
ceu regra que possibilita a suspensão da 
tramitação de processos quando houver 
repercussão geral de determinado tema 
constitucional pelo Supremo Tribunal Fe-
deral .

No dia 12/5, em reunião com os 
presidentes dos Tribunais de Justiça, a 
presidente do STF e do CNJ, ministra 
Cármen Lúcia, apresentou um balan-
ço sobre o assunto e afirmou que, so-
mente este ano, o Plenário do Supremo 
julgou 30 recursos com repercussão 
geral. Com isso, os tribunais brasilei-
ros conseguiram baixar 772 processos. 
Outros 104.689 feitos ainda aguardam 
que os autos retornem à tramitação e 
que o entendimento, já firmado pelo 
STF, seja aplicado.

Ao atribuir essa classificação a deter-
minado processo, o Supremo reconhece 
a relevância econômica, política, social 
ou jurídica da causa e aplica o mesmo 
entendimento a milhares de ações judi-
ciais baseadas nos mesmos fundamentos 
que tramitem em instâncias inferiores.

Banco de dados - A fim de reunir essas 
decisões em uma única plataforma, o CNJ 
sistematizou os dados de todos os temas 

de Repercussão Geral, Recursos Repetiti-
vos, Incidentes de Resolução de Deman-
das Repetitivas e Incidentes de Assunção 
de Competência em um painel público 
onde é possível consultar as descrições de 
cada tema, bem como o número de pro-
cessos sobrestados no país que aguardam 
julgamento na instância superior dos res-
pectivos precedentes obrigatórios.

O Banco Nacional de Dados, institu-
ído pela Resolução CNJ n. 235/2016, é 
alimentado quinzenalmente por todos os 
tribunais brasileiros. Hoje, há 934.769 
processos sobrestados em razão do ins-
trumento da Repercussão Geral. Contudo, 
nota-se demora de alguns tribunais para 
aplicação da tese já firmada e publicada 
pelo STF, ou retorno dos autos à trami-
tação quando a repercussão geral não é 
reconhecida pelo STF. Dos processos sus-
pensos, 308.664 encontram-se nessa si-
tuação, ou seja, 33% dos sobrestados.

Na pauta- Durante a reunião, a minis-
tra informou aos desembargadores que 
ainda há 54 recursos com repercussão 
geral para serem julgados no STF e que 
irá pautá-los assim que forem liberados 
para julgamento. Segundo a ministra,  
desde fevereiro deste ano tem sido prio-
rizado o julgamento de casos com reper-
cussão geral reconhecida para diminuir o 
acervo dos TJs. Cármen Lúcia informou 
que as teses aprovadas em decisões com 
repercussão geral são publicadas no site 
do Supremo para que os tribunais apli-
quem o que foi decidido.

Fonte: CNJ

Desembargadora federal do TRF 1 
visita presidente do TRT 5

Na tarde da última sexta-
-feira, dia 12 de maio, a pre-
sidente do TRT da 5ª Região, 
desembargadora Maria Adna 
Aguiar, recebeu a visita de cor-
tesia da desembargadora fede-
ral do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região Neuza Alves. 

Na oportunidade, a presi-
dente recebeu das mãos da 
Dra. Neuza Alves a segunda 
edição do livro "Digesto - Li-

vros I e L acrescidos da Lei das XII Tábuas" (texto bilíngue em latim e português).

As duas magistradas aproveitaram o encontro para relembrar o período em que 
ambas foram colegas da mesma turma da Faculdade de Direito da UFBA de 1970 a 
1974, da qual também era aluno o ex-presidente do TRF1, desembargador federal 
Olindo Herculano de Menzese. 

Apesar de não terem sido contemporâneas na Justiça do Trabalho, a desembar-
gadora federal Neuza Alves já integrou por quase um ano os quadros do órgão, em 
1987, quando foi aprovada em 1º lugar no concurso para ingresso como juíza da-
quele ramo do Judiciário, onde permaneceu até optar pela Justiça Federal, onde foi 
aprovada em seguida.

Transferidos por portaria feriados 
nas Subseções de Jequié e Alagoinhas

A Presidência do TRF1 transferiu, por 
meio da Portaria PRESI 182, ad referen-
dum do Conselho de Administração, para 
o dia 16 de junho de 2017, sexta-feira, 
as comemorações alusivas ao feriado de 
13 de junho, dia de Santo Antônio, pa-
droeiro da Cidade de Jequié.

A transferência leva em consideração 
solicitação da Diretora da Subseção Judi-
ciária de Jequié, uma vez que no dia 15 
de junho de 2017 – quinta-feira – será 
feriado nacional de Corpus Christi, sen-

do mais benéfico ao bom andamento dos 
serviços a suspensão do expediente de 
forma contínua (e não intercalada);

Houve idêntica transferência de feria-
do autorizada para a Subseção Judiciária 
de Alagoinhas e manifestações favoráveis 
da Diretoria do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia e da Corregedoria Regional da 
Justiça Federal da 1ª Região.

Com a suspensão do expediente no 
dia 16 de junho de 2017, o expediente 
interno e externo é prorrogado para o pró-
ximo dia útil os prazos que, porventura, 
devam iniciar-se ou completar-se nesse 
dia, nos termos do §1º do art. 224 do 
Código do Processo Civil.

Fonte: TRF1


