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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Fujita (4ª Vara), 
Célio Santos (Vitória da Conquista), 
Flávio Cedraz da Silva (Irecê), Fabrí-
cio Moura (NUCJU) e Rogério Carvalho 
(Stefanini).
Amanhã: Aroldo Andrade (Campo For-
moso), João Marcelo Oggioni (21ª Vara), 
Nara Peregrino de Carvalho (Irecê), Da-
nilo Sousa (6ª Vara), Lucas Sampaio 
(24ª Vara) e André Luis Santos do Amor 
Divino (VIPAC). 
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NUCRE informa que 
prazo para aderir 
ao RPC expira hoje

O NUCRE informa que o prazo de 24 
meses para aderir ao Regime de Previ-
dência Complementar - RPC, previsto no 
art. 3º, §7º, da Lei n. 12.618/2012, ter-
mina hoje. 

O pedido de alteração do regime pre-
videnciário, mediante prévia e expressa 
opção, acarreta mudanças nas regras de 
aposentadoria e de participação na FUN-
PRESP-JUD. A opção é irretratável e ir-
revogável, conforme previsto no § 8º do 
art. 3º da Lei n. 12.618/2012. Dúvidas: 
SECAP ou SELEP (ramais 2659 e 2611).

CJF cria Observatório 
da Estratégia da 
Justiça Federal

O CJF lançou o Observatório da Estra-
tégia da Justiça Federal (www.cjf.jus.br/
observatorio). Trata-se de um ambiente 
virtual que tem por objetivo acompanhar, 
monitorar, motivar e disseminar as ações 
do Planejamento Estratégico da Justiça Fe-
deral previsto para os anos 2015 a 2020.

A iniciativa apresenta visualizações di-
versas vinculadas à gestão da estratégia 
corporativa da Justiça Federal, com a or-
ganização gráfica e documental das infor-
mações de referência na gestão do planeja-
mento, dos projetos, dos indicadores e das 
metas estratégias da Justiça Federal.

O Observatório foi criado para acompa-
nhar a estratégia e fortalecer a execução 
dos objetivos planejados. É um instrumen-
to inovador que irá impulsionar a estratégia 
e dar transparência e prestação de contas 
para a sociedade. 

A novidade tem por objetivo implantar 
o repositório oficial de informações vincula-
das a gestão sistêmica da Justiça Federal. 
O Observatório tem uma proposta dinâmi-
ca, diferente da concepção do planejamen-
to como um livro, que acaba ficando está-
tico após sua publicação. É um ambiente 
virtual que agrupa as informações atualiza-
das da estratégia corporativa. 

Outro aspecto importante é demonstrar 
o trabalho impulsionado pela estratégia 
corporativa, com o registro do esforço dos 
inúmeros servidores (magistrados, gesto-
res, gerentes e equipes de projetos, respon-
sáveis por metas e demais colaboradores) 
das diferentes áreas em prol de uma justiça 
mais acessível, rápida e efetiva.

TRF1 confirma sentença da 12ª Vara 
permitindo que agentes de trânsito advoguem

A 7ª Turma do TRF da Primeira Região 
negou provimento a apelação da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional da Bahia e 
manteve sentença da 12ª Vara que garan-
tiu a um agente de trânsito efetuar seu re-
gistro como advogado, por entender que as 
atividades exercidas por ocupante do cargo 
de Agente de Transporte e Trânsito não são 
incompatíveis com o exercício da advoca-
cia, mas somente seu impedimento, nos 
termos no art. 30, I, da Lei nº 8.906/94.

A OAB alegou que o exercício do cargo 
de Agente de Trânsito incide em incompa-
tibilidade para o exercício da advocacia, 
visto que se trata de atividade de natureza 
policial.

O relator, desembargador federal Her-
cules Fajoses, entendeu que as atribuições 
do cargo de Agente de Trânsito não estão 
vinculadas direta ou indiretamente à ativi-
dade policial, pois não têm por propósito a 
prevenção ou a repressão da criminalidade.

Destacou o desembargador federal 
que “as atividades decorrentes do cargo 
de Agente de Trânsito não estão vincula-
das a qualquer atividade policial. Com 
efeito, trata-se de mera atividade fisca-
lizatória, decorrente do poder de polícia 
e não se confunde com a atividade po-
licial”.

Ainda de acordo com o desembarga-
dor, “apesar de deter poder de polícia, o 
agente de transito não exerce atividade 
policial, sendo, portanto, possível o exer-
cício da advocacia pelos ocupantes do 
referido cargo”.

Fonte: TRF1

Solicitações de serviços 
de TI somente via e-Sosti

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador federal 
Cândido Ribeiro, encaminhou aos dirigen-
tes do TRF1 o Oficio Presi 1286. O docu-
mento orienta a respeito das solicitações 
de serviços de Tecnologia de Informação 
que devem ser encaminhadas à Secretaria 
de Tecnologia da Informação exclusiva-
mente por meio do sistema e-Sosti, regis-
trada em nome do usuário demandante.

O objetivo é melhorar a qualidade do 
atendimento dos serviços de Tecnologia 
da Informação (TI), otimizar o orçamento 
e aumentar a segurança no acesso às in-
formações digitais, priorizando as ações 
estratégicas do setor e levando em conta 
o reduzido quadro funcional para atender 
a demanda de quase duas centenas de 
solicitações diárias de toda a Primeira 
Região.

A partir de agora, as solicitações que 
implicam em custos financeiros ou libera-
ção de acesso a páginas específicas da in-
ternet devem ser encaminhadas, por meio 
do sistema e-Sosti, exclusivamente pelo di-

rigente da unidade superior do interessado 
devidamente justificadas.

Já as solicitações de serviços de TI que 
interferem na segurança da informação 
devem ser encaminhadas, também por 
meio de e-Sosti, devidamente justificadas, 
exclusivamente pelo dirigente da unidade 
gestora do recurso que se deseja ter aces-
so, ou de ordem, anexando-se obrigatoria-
mente autorização expressa do dirigente 
no e-Sosti, como por exemplo, o e-mail 
pessoal do dirigente. 

O documento determina, ainda, que 
os equipamentos de informática recolhi-
dos para manutenção não necessitam de 
registro de nova solicitação no sistema e-
-Sosti, sendo tratada a devolução ou even-
tual substituição na mesma solicitação que 
originou o recolhimento. 

As mudanças de local de equipamentos 
de informática deverão ser solicitadas com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias 
úteis para que se confirme haver disponi-
bilidade de equipe técnica na data dese-
jada, tendo em vista a grande quantidade 
de mudanças que tem ocorrido, principal-
mente devido a alterações de leiaute nos 
ambientes de trabalho.

Margem
da Palavra

“Foi-me oportunizado        
dar e receber”

Esta foi a minha sensação após a 
participação no VII Encontro de Direto-
res de Secretaria da Seção Judiciária da 
Bahia realizado nos dias 1º e 2 de outu-
bro em Salvador.

E para quem é lotada numa unidade 
única, como é o caso da Subseção Ju-
diciária de Alagoinhas, a experiência é 
muito valiosa.

É que aqui, mesmo com a proximi-
dade com a Capital, há as dificuldades 
naturais de uma cidade do interior. 
Assim, o contato com o novo Código 
de Processo Civil, por exemplo, muito 
provavelmente, demandaria  uma movi-
mentação até Salvador, e, neste ponto, 
o encontro possibilitou um contato de 
altíssima qualidade, por meio das pa-
lestras dos juízes federais Salomão Via-
na e Cynthia Araújo Lopes. 

De igual forma, acredito que não se-
ria tão fácil, ouvir uma palestra sobre 
um tema que anda muito em voga e tem 
repercussão na integralidade do ser hu-
mano: a sustentabilidade. 

E não é só.

Estando, como já disse, lotada 
numa vara única, o trabalho exige, 
muitas vezes, criatividade. Neste pon-
to, o encontro oportunizou a troca de 
experiências. Assim, ao expor minhas 
dificuldades e ouvir as do outro, pude 
colher subsídios — e também, acredi-
to, subsidiar outros — com as experi-
ências já vivenciadas ou com aquelas 
ainda em andamento, de forma a en-
contrar, se não a solução, pelo menos 
um caminho a percorrer. 

Por fim, e não menos importante, 
foi-me oportunizado dar rosto a vozes 
que já reconheço só de ouvir ao tele-
fone — e que, para algumas, já tinha 
dado, mentalmente, uma face bem di-
ferente daquele que se apresentou no 
encontro. Isto aproxima aquilo que a 
instituição tem de mais importante: as 
pessoas. 
  Isa Perpétua - Diretora de 

Secretaria da Subseção de Alagoinhas

Aulas do Módulo II do 
Curso Sobre Novo CPC 

continuam hoje
O juiz federal Salomão Viana continua 

hoje e amanhã as aulas do Módulo II da 
1ª parte do Curso Sobre o Novo Código de 
Processo Civil que ocorre sempre das 13h 
às 15h no Auditório Ministro Dias Trindade 
do Fórum Teixeira de Freitas.

Hoje o tema tratado será: “Poderes, de-
veres, responsabilidade, impedimentos e 
suspeição do juiz no novo CPC”.

Amanhã o tema será: “Auxiliares da 
Justiça no novo CPC”


