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AGENDA
CULTURAL

Fortes da Barra expõem 
obras de Carybé e Verger

Os fortes da orla da Barra agora 
abrigam exposições permanentes de 
dois artistas muito ligados à Bahia.

 O Forte São Diogo ganhou o Espa-
ço Carybé de Artes, com exposição in-
terativa com a vibrante e colorida obra 
do artista plástico. Já o Espaço Pierre 
Verger da Fotografia Baiana, que des-
taca o trabalho do fotógrafo francês, 
está no forte Santa Maria.

O Espaço Carybé de Artes usa a 
tecnologia para exibir imagens cria-
das por Carybé. A obra deste ar-
gentino naturalizado baiano é apre-
sentada ao público com recursos de 
mídia digital e realidade virtual. Um 
conjunto de nove projetores colorem 
o espaço com desenhos que surgem 
e desaparecem nas paredes internas 
do Forte São Diogo. Um dispositivo 
de realidade virtual permite que vi-
sitantes controlem personagens do 
artista, modelados em 3D, com seus 
próprios movimentos.

Já o Espaço Pierre Verger da Fo-
tografia Baiana tem uma abordagem 
mais tradicional para expor os regis-
tros captados pelo etnólogo francês. 

A mostra permanente está dividi-
da em seis eixos principais: Retratos 
(as primeiras fotografias feitas na 
Bahia, retratos de personalidades 
importantes), Paisagens Urbanas 
(registros de ruas, bairros e marcos 
da cidade), Cultos Afro-Brasileiros 
(flagrantes de momentos cerimo-
niais), Interior da Bahia (projeção 
de imagens editadas e musicadas), 
Cenas do Cotidiano (fotos de capo-
eira, carnaval e festas populares), e 
Fotografia Contemporânea (ensaios 
de outros fotógrafos). 

A visitação acontece de quarta a 
segunda, das 11h às 19h, e custa R$ 
20 (um só ingresso para ambos).

TRF1 reforça obrigatoriedade de 
disponibilizar lista cronológica 
para julgamento e publicação

A Administração do TRF1 lembra a to-
das a unidades judiciais e processantes da 
Justiça Federal da 1ª Região que, de acordo 
com o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 2º da 
Resolução Presi nº 11/2016 e orientações 
suplementares, as Coordenadorias Proces-
santes do Tribunal, as varas das Seções e as 
Subseções Judiciárias da Justiça Federal da 
Primeira Região deverão realizar a extração 
dos relatórios contendo a lista de processos 
em ordem cronológica para julgamento e 
publicação, de que trata os arts. 12 e 153 
do Novo CPC, e mantê-los disponíveis para 
consulta no portal, no balcão de atendimen-
to ou afixá-los em local de fácil visualiza-
ção, devendo ser atualizados a cada 60 dias 
(sempre no 15º dia do mês).

Para a emissão do primeiro relatório — 
ordem cronológica para julgamento — Os 

dados já se encontram disponíveis no Sis-
tema de Informações Gerenciais da Justiça 
Federal da 1ª Região - e-Siest e devem ser 
disponibilizados com a devida urgência, 
tendo em vista que deveriam estar publica-
dos e disponíveis para consulta desde o dia 
16 de maio de 2016.

Quanto ao segundo relatório — ordem 
cronológica para publicação —, a ferra-
menta para extração, via sistema e-Siest, 
ainda não está integralmente concluída, 
necessitando de mais alguns dias de prazo 
para a finalização.

Os próximos relatórios deverão ser ex-
traídos/publicados no dia 15 de julho de 
2016, tendo em vista que se trata de sis-
tema atualizado diariamente e que sua 
emissão em data diversa vai gerar listas 
diferenciadas.

Câmara aprova reajuste 
salarial para Executivo, 
Legislativo e Judiciário

O plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou na quarta-feira, 1º, 14 projetos 
de lei com recuperação salarial para diver-
sas categorias do Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Os reajustes foram negociados 
desde 2015 com o governo da presidente 
Dilma Rousseff e assumidos pelo presiden-
te interino Michel Temer.

A maioria das propostas precisa pas-
sar ainda por votação no Senado. O único 
que irá à sanção é o que aumenta a re-
muneração dos servidores do Senado (PL 
4.244/15), onde já foi votado, e não teve 
mudanças na Câmara.

Judiciário - O PL 2.648/15, do STF, pre-
vê reajuste de aproximadamente 41,47% 
para os servidores do Judiciário da União. 
Se aprovado pelo Senado, o aumento será 
dado, de forma escalonada, em oito par-
celas, de junho de 2016 a julho de 2019. 

O vencimento básico de analista, técni-
co e auxiliar judiciários, por exemplo, terá 
aumento inicial de 1,5% até chegar a 12%. 
Já a GAJ, hoje correspondente a 90% do 
vencimento básico, chegará gradualmente 
a 140%, em janeiro de 2019.

O texto aprovado é um substitutivo da 
Comissão de Finanças e Tributação, que 
parcelou o aumento. Originalmente, o valor 
de R$ 39.293,38 valeria já a partir de 1º de 
janeiro de 2016. Como, se aprovado, o au-
mento começará a partir de junho de 2016, 
esses valores serão menores neste ano.

AJUFE propõe criação 
de varas especializadas 

em improbidade
A Associação dos Juízes Federais do 

Brasil encaminhou ao CJF proposta de 
criação de varas e turmas especializadas 
no processamento e julgamento de causas 
de improbidade administrativa, no âmbito 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus.

A especialização tem como objetivo 
concentrar esforços para garantir indepen-
dência, eficiência e eficácia na apuração 
das atividades ilícitas, responsabilização 
dos infratores e recuperação de ativos des-
viados aos cofres públicos garantindo o rá-
pido julgamento de processos envolvendo 
desvios de recursos públicos e corrupção.

A proposta também atende aos objeti-
vos da meta nacional n. 4/2016 do CNJ, 
que visa a priorizar o julgamento dos pro-
cessos relativos à corrupção e à improbida-
de administrativa no âmbito do stj, da jus-
tiça federal, da justiça estadual e da justiça 
militar da união e dos estados.

O presidente da Ajufe, juiz federal An-
tônio César Bochenek, ressaltou que há 
obstáculos que impedem a plena efetivida-
de do julgamento dos processos referentes 
aos atos de improbidade administrativa. “é 
importante diminuir o tempo de duração 
dos processos judiciais, conferindo maior 
efetividade às decisões, com o objetivo 
de evitar a impunidade dos que praticam 
atos lesivos aos cofres públicos”.

Fonte: AJUFE

Liminar possibilita ampliar licença-
paternidade a juízes e servidores

O Poder Judiciário pode assegurar aos 
seus magistrados e servidores o direito à 
licença-paternidade de 20 dias após o par-
to ou a adoção. O direito foi assegurado por 
liminar do conselheiro Bruno Ronchetti, 
do CNJ, que reconhece a possibilidade de 
prorrogação da licença, com base nos di-
reitos dos trabalhadores e na importância 
das políticas públicas voltadas à proteção 
da primeira infância.

A liminar foi dada em um pedido de 
providências formulado pela AMB, Ajufe e 
Anamatra. As associações sustentam que a 
extensão de cinco para 20 dias da licença, 
que já é assegurada aos servidores públi-
cos, trabalhadores da iniciativa privada e 
servidores e membros do MPF, também 
deveria ser aplicada à magistratura. De 
acordo com o pedido, alguns tribunais têm 
negado esse direito, sob a justificativa de 
que não há regulamentação da matéria.

Evolução legislativa – A licença-paterni-
dade foi garantida no art. 7º da Constituição 
Federal a todos os trabalhadores urbanos 
e rurais, direito estendido aos servidores 
ocupantes de cargos públicos. Neste ano, 
com a publicação do Marco Regulatório da 
Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que 
dispõe sobre políticas públicas voltadas às 

crianças com até seis anos, tornou-se pos-
sível a prorrogação da licença-paternidade, 
totalizando 20 dias, para trabalhadores de 
empresas que aderirem ao Programa Em-
presa Cidadã.

Ao estender o direito à licença-paternida-
de de 20 dias aos magistrados e servidores, 
o conselheiro Bruno Ronchetti considera 
que a proteção à paternidade, assim como 
à maternidade, é um direito fundamental 
e merecedor de ampla proteção e máxima 
eficácia. O relator ressaltou o parecer do re-
lator do Projeto de Lei 6.989/2013 – que 
deu origem à norma que instituiu o Marco 
Regulatório da Primeira Infância –, no que 
diz respeito à importância da convivência da 
criança com a figura paterna, da criação de 
vínculo com o pai e do suporte que ele pode 
dar à mãe no cuidado do filho.

Segundo o pediatra e psicanalista Do-
nald Winnicoh, a presença do companheiro 
dá à mãe maior segurança e a libera de 
algumas ações para ficar mais livre para 
seu bebê. Assim, a extensão do direito é 
uma resposta a demandas crescentes na 
sociedade e, ao mesmo tempo, uma possi-
bilidade de abrir espaço a uma convivência 
familiar integradora e estabilizadora das re-
lações intrafamiliares.


