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Aniversariantes
Hoje: Gustavo Magalhães Barbosa 

(NUCJU), José Robson Santos da Sil-
va (Campo Formoso), George de Araú-
jo Menezes (Bom Jesus da Lapa), Eric 
de Brito Oliveira e Edmilson Moreira 
Lima (ambos de Feira de Santana). 

Amanhã:  Lincoln Pinheiro Costa, 
juiz federal da Subseção de Ilhéus, 
Rúbio Rocha de Souza (Vitória da 
Conquista) e Josemar Augusto de Oli-
veira Brito Junior (Barreiras).

Parabéns

Domingo termina 
inscrição no concurso 

da Funpresp-Jud
Os interessados em integrar o quadro 

de empregados da Funpresp-Jud devem 
se apressar. As inscrições para o concur-
so que oferece 14 vagas de nível superior 
para os cargos de Analista e Assistente se 
encerram no domingo (31/07) e precisam 
ser feitas no site do Cespe/Cebraspe no link 
http://www.cespe.unb.br/concursos/fun-
presp_16_jud/. 

São 5 vagas de analistas, com remu-
neração inicial de R$ 5.818,00. Já para o 
cargo de assistente serão ofertadas 9 vagas 
com salário de R$ 4.303,00. De acordo 
com o edital, as provas objetivas estão pre-
vistas para serem realizadas em Brasília no 
dia 11/9.

 De acordo com o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da Funpresp-Jud, a re-
muneração dos novos empregados abrange 
benefícios ofertados de auxílio-alimentação 
no valor de R$ 660,00 e auxílio saúde con-
forme a faixa etária do grupo familiar. 

 “A Fundação oferece um bom am-
biente de trabalho e uma oportunidade 
de construir uma carreira no segmento de 
previdência complementar para as pesso-
as que ingressarem e permanecerem na 
entidade, além de uma remuneração e 
um plano de carreira moderno, podendo 
quase dobrar o salário no fim da carreira”, 
afirmou o diretor Marcio Medeiros.

Curso virtual  
Passaporte Gerencial 
A Seção de Ações Educacionais Vir-

tuais está com as pré-inscrições abertas 
para o curso virtual Passaporte Gerencial 
até o dia 1º/08.

O curso tem carga de 15 horas válido 
para cômputo das 30 horas gerenciais 
previstas na Resolução 3/2008 do CJF. 

Será dada prioridade de vagas aos ges-
tores que necessitarem cumprir suas horas 
gerenciais no exercício de 2016.

Pré-inscrições pelo portal do TRF1 com 
realização de 15 a 31/08. São reservadas 
36 vagas para a Seção Judiciária da Bahia.

Está vedada a participação de servido-
res em férias ou usufruindo licença em perí-
odo coincidente com a realização do curso. 
A IN 13-02 – Programa de Capacitação, o 
servidor alerta que quem desistir do evento 
de capacitação, sem a devida justificativa 
junto à área de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos ou sem a  apresentação de 
atestado médico homologado, terá vedada 
a participação em outro evento durante o 
transcorrer de um ano.

No próximo dia 1º de agosto, às 13h30, 
advogados e servidores estão convidados 
para evento de treinamento alusivo à im-
plantação do Sistema PJe na Justiça Fede-
ral da Bahia.

O evento será no Auditório Ministro 
Dias Trindade e consistirá de uma pales-
tra especial sobre as funcionalidades e a 
importância do PJe para a Justiça Federal 
e contará com um treinamento aberto a to-
dos os interessados.

Advogados participarão 
de treinamento do PJe na Bahia

A implantação ocorrerá em 
todas as varas com compe-
tência cível da sede da Seção 
Judiciária e de suas respecti-
vas subseções, abrangendo as 
classes processuais manda-
dos de segurança cíveis (in-
dividuais e coletivos) e ações 
monitórias.

No dia 19 de setembro, o PJe será im-
plantado na Bahia conforme deliberação do 
Comitê Gestor Regional do PJe no âmbito 
do TRF da 1ª Região e previsão da Portaria 
Presi 45 de 15 de fevereiro de 2016. 

Atualmente, na Justiça Federal da 1ª 
Região, o PJe está em funcionamento no 
Tribunal e em quase todas as Seções Ju-
diciárias.

CNJ disponibiliza 
conteúdo em Libras

O conteúdo do CNJ está disponível na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). A tra-
dução automática do Português para Libras 
é feita pelo VLibras, ferramenta que amplia 
a acessibilidade a pessoas com deficiência 
auditiva a conteúdos on-line. A novidade 
pode ser acessada na página inicial do por-
tal do CNJ, juntamente com a possibilidade 
de tradução para Inglês e Espanhol.

De acordo com o gestor de Projetos de 
Informática do CNJ, juiz auxiliar da Presi-
dência Bráulio Gusmão, essa é mais uma 
ação do CNJ para apoiar o software de in-
clusão digital. “Estamos avançando no que 
prevê a legislação brasileira para que os es-
paços digitais se tornem acessíveis a todas 
as pessoas”, disse, referindo-se à recente 
aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência.

Em junho, o CNJ editou a Resolução n. 
230/2016, tornando obrigatórias em todo 
o Judiciário as medidas até então facultati-
vas previstas na Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência e na Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência, internalizada no Brasil 
por meio do Decreto n. 6.949/2009. O ato 
proíbe qualquer discriminação por motivo 
de deficiência e busca garantir às pessoas 
com deficiência – usuários do Poder Judici-
ário, servidores etc – igualdade e proteção 
legal contra a discriminação. O tema aces-
sibilidade também é um dos requisitos da 
versão 2.0 do PJe.

VLibras – Lançada em maio pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
em parceria com diversos órgãos públicos, 
a ferramenta Vlibras contém um conjun-
to de ferramentas destinadas a promover 
acessibilidade. A plataforma WikiLibras, 
que permite à comunidade interessada 
criar e validar sinais em libras para am-
bientes digitais; o Vlibras-Vídeo, que per-
mite ao usuário traduzir vídeos digitais para 
a língua de sinais; a disponibilidade das 
ferramentas Vlibras-Desktop e Vlibras-Plu-
gin para vários navegadores; e o aplicativo 
Vlibras-Móvel para dispositivos móveis.  
                                Fonte: CNJ

É imprescritível crime 
de violação de direitos 
humanos na ditadura
A União terá que pagar R$ 60 mil de 

indenização à família de um militante tor-
turado durante a ditadura militar. O TRF4   
confirmou sentença por entender que cri-
mes de violação de direitos humanos come-
tidos durante o período são imprescritíveis.

Militante do PCB foi torturado com cho-
ques elétricos e afogamentos. Após mais de 
uma década do fim do regime, o ex-preso 
político ajuizou ação solicitando reparação 
por danos morais. A 2ª Vara Federal de 
Maringá condenou a União em R$ 60 mil. 
A AGU recorreu solicitando prescrição por 
terem os fatos ocorrido mais de cinco anos 
antes da data do ajuizamento da ação.

O relator, juiz federal convocado Eduar-
do Philippsen, afirmou que “a tortura du-
rante o regime militar é fato notório e dis-
pensa provas. Mesmo que não houvesse o 
depoimento do autor, o simples fato de ter 
sido preso político da ditadura, acusado 
de subversão, e de ter sido submetido a 
interrogatório, pressupõe tal prática”. 

Eleição dos representantes 
dos servidores no Conselho 

do Pro-Social tem início hoje
O processo para eleição dos represen-

tantes dos servidores no Conselho Delibe-
rativo do Pro-Social está aberto a partir de 
hoje, 27/7, até o dia 1º de agosto. 

As votações devem ser feitas exclusi-
vamente por meio do portal do Tribunal na 
página do Pro-Social. Os eleitos exercerão 
mandato de dois anos.

A servidora Rita Olívia Anneys Cardoso, 
analista judiciário desta Seção Judiciária, 
está concorrendo a um segundo mandato 
como representante dos servidores ativos.

Os outros candidatos são Luiz Rodolfo 
Corasssa, do TRF1, e Robson Cavalvante 
de Lima, da Seção Judiciária do DF.

Deputado federal baiano depõe 
em processo contra Eduardo Cunha
O deputado federal do PSD da Bahia 

Sérgio Luis Lacerda Brito foi ouvido nesta 
segunda-feira, 25/7, na condição de teste-
munha no processo contra o deputado fede-
ral afastado Eduardo Cunha em audiência 
na 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da 
Bahia. O juiz federal Paulo Marcos de Fa-
rias, magistrado convocado para auxílio ao 
gabinete do ministro Teori Zavascki, do STF 
veio especialmente de Brasília para a oitiva.

O parlamentar foi presidente da Comis-
são de Fiscalização e Controle da Câma-
ra dos Deputados e fez a defesa de dois 
requerimentos de autoria da ex-deputada 
Solange Almeida, que, segundo o MPF, ob-
jetivava reverter uma suposta interrupção 
no repasse de propinas para o PMDB por 
parte da empresa Mitsui, das quais o depu-
tado federal Eduardo Cunha seria um dos 
beneficiários.

Em seu depoimento, Sérgio Brito disse 
não conhecer a empresa Mistui ou o seu 
executivo Júlio Camargo e que fez a defe-
sa dos requerimentos investigados por ser 
essa a praxe da Presidência daquela comis-
são por ele presidida. 

Um dos requerimentos requeria ao TCU 
informações sobre auditorias em contratos 
do Grupo Mitsui com a Petrobras ou qual-
quer das suas subsidiárias no Brasil ou no 
Exterior. O outro pedia ao Ministro de Minas 
e Energia, informações e cópia de todos os 
contratos, aditivos e respectivos processos 
licitatórios, envolvendo o Grupo Mitsui e a 
Petrobras e suas subsidiárias.

O deputado Sérgio Brito declarou na 
sua oitiva que estava prestando seu depoi-
mento por ser esta a sua obrigação como 
cidadão e que seu interesse era o esclare-
cimento dos fatos.


