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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lucas Manuel Nabuco No-

gueira (NUASG), Mariana Borges 
Portela (Turma Recursal), Liliane da 
Conceição Bacelar (7ª Vara), Ana 
Paula dos Santos Souza (Eunápolis), 
Lucianna Thereza de Andrade Nunes 
(NUCJU), Isa Perpétua da Silva (Ala-
goinhas), Célio Teles Fonseca Porto 
(NUBES) e Cláudia Raimunda Brandão 
(C S Gestão). Amanhã: Jucimar Mar-
ques Santos de Santana (NUCAF)

 Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza fe-
deral Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, 
fotos, distribuição, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. 
Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Prazo para reclamação 
de “AR” é de 90 dias
A SECAM informa às unidades emiten-

tes de guias de postagem que, conforme 
item 3.2 do anexo III do contrato entre a 
ECT e esta Seção Judiciária:

“A responsabilidade da ECT cessa ter-
minado o prazo de 90 dias para a recla-
mação de objetos postados sob Registro, a 
contar da data de entrega ou, da expecta-
tiva de entrega do objeto”

Desse modo, reclamações referentes a 
avisos de recebimento (ARs) não devolvi-
dos aos emitentes, só poderão ser feitas até 
90 dias após expedido o objeto.

Ainda assim, muitas vezes, a informa-
ção de rastreamento por código costuma 
permanecer no site dos Correios por prazo 
superior a esse.

Juízes e servidores realizam coleta de 
sangue para Exame Periódico de Saúde 

nas dependências desta Seccional
A equipe do Núcleo de Bem Estar Social 

recebeu nesta Seccional o Laboratório Sabin, 
nos dias 28 e 30 de março, para a realização 
de coleta de sangue e recolhimento de mate-
rial biológico para o Exame Periódico de Saúde 
com participação de 31 servidores/magistrados 
da Seção Judiciária da Bahia.

Os profissionais do Laboratório Sabin esti-
veram no prédios dos JEFs e Turmas Recursais 
e no Fórum Teixeira de Freitas, acompanhados 
da equipe de Enfermagem composta pela enfer-
meira do trabalho Rosane Santiago e pelos técnicos de Enfermagem Cristiano Cardozo e 
Anderson de Araújo. 

Nas fotos, a servidora Tereza Cristina Lustosa, da 5ª Vara e, o juiz federal Valter Leonel 
Seixas, da 2ª Turma Recursal atendidos por Fábio Paixão, do Laboratório Sabin.

O NUBES convida a todos os magistrados e servidores, beneficiários ou não do Pro-
-Social, a aderirem ao EPS neste ano de 2017. Dúvidas poderão ser dirimidas pelos 
telefones 3617-2664 ou 3616-4346.

Notas técnicas sobre questões de 
Saúde subsidiarão Juízos em todo País

O Ministério da Saúde gasta, por ano, 
R$ 7 bilhões em medicamentos e proce-
dimentos de assistência à saúde em de-
corrência de ações judiciais no âmbito da 
União, estados e municípios.

A partir de maio, as decisões dos ma-
gistrados nessas ações judiciais serão am-
paradas em laudos técnicos, elaborados 
por especialistas na chamada evidência 
científica. O projeto, elaborado pelo CNJ 
prevê a capacitação dos Núcleos de Apoio 
Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) para 
uso do sistema que vai subsidiar os magis-
trados de todo o país em ações judiciais na 
área de saúde. Já existem 30 notas técni-
cas sobre medicamentos elaboradas pelos 
Núcleos e prontas para serem disponibili-
zadas ao Judiciário do país.

 Os integrantes do Fórum Nacional do 
Judiciário para a Saúde do CNJ, estiveram 
reunidos no CNJ ajustando formulários que 
serão utilizados pelos juízes para enca-
minhar os pedidos de notas técnicas aos 
especialistas. As notas técnicas, com base 
nas informações nacionais, terão que ser 
enviadas no prazo máximo de até 72h os 
magistrados.

Nesses formulários estão informações 
como: tipo de moléstia; qual o medica-
mento, procedimento ou prótese que foram 
pedidos; se foi verificada a previsão no SUS 
etc. O formulário estará disponibilizado no 
Portal do CNJ e serão usados para as aná-
lises dos pedidos judiciais na aquisição de 
medicamentos, equipamentos, gastos com 
cirurgias e internações. Inicialmente, o pro-
jeto deverá funcionar de maneira ‘piloto’ 
em dois tribunais.

A implementação das ferramentas técni-
cas tem como objetivo contribuir para que os 
magistrados possam julgar de maneira mais 
segura e qualificada as ações de saúde que 
tramitam na Justiça, assim como prevenir a 
excessiva judicialização da saúde no País. 
Atualmente, há cerca de 400 mil processos 
ligados ao tema tramitando nos tribunais 
brasileiros, envolvendo desde pedidos de 
medicamentos, passando por cirurgias, até 
litígios contra planos de saúde.

 A ideia do CNJ é criar um grande ban-
co de dados à disposição dos magistrados, 
a partir dos laudos produzidos pelos NATs, 
com análises baseadas em evidências cien-
tíficas.                                        Fonte: CNJ

Intimação no site do tribunal 
prevalece sobre diário eletrônico

Quando há intimações em duplicidade — pelo portal de determinada corte e também 
no Diário de Justiça eletrônico —, a contagem de prazo deve ter como referência a data 
da publicação no portal. Com base nesse entendimento, a 3ª Turma do STJ reconheceu, 
por unanimidade, a tempestividade de agravo em recurso especial envolvendo um caso 
do Rio de Janeiro.

Embora o STJ tenha precedentes dando preferência ao que foi publicado no diário 
eletrônico, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino votou por dar prioridade à intimação via 
portal, pois essa modalidade dispensa a publicação no DJe.

As duas formas de intimação estão previstas na Lei 11.419/06, que regulamentou a 
informatização do processo judicial. Para o ministro,  o CPC consolidou a prevalência da 
intimação eletrônica, especialmente em seus artigos 270 e 272 de modo que o entendi-
mento proposto se harmoniza com o novo diploma processual.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

27/03/2007 - Subseção de Itabuna 
festeja aniversário de um ano - A Subse-
ção Judiciária de Itabuna completou seu 
primeiro ano de funcionamento na últi-
ma quarta-feira, 21/3. Os servidores e a 
juíza Maízia Pamponet, comemoraram a 
data com um descontraído almoço.

A magistrada destacou o excelente 
trabalho desenvolvido pelos servido-
res, sempre merecedores de elogios da 
comunidade local, enfatizando ter sido 
um primeiro ano de muita luta, dedica-
ção, ajustes e crescimento, com saldo 
positivo graças ao esforço contínuo de 
cada um dos integrantes da Subseção e, 
acima de tudo, em virtude do clima de 
harmonia, amizade e ajuda mútua que 
reina na Justiça Federal em Itabuna.

O diretor de Secretaria, Márcio Mar-
tins Menezes, lembrou que os frutos co-
lhidos resultaram de um bom trabalho 
de equipe, em que todos tiveram uma 
importante participação. Os servidores 
destacaram que as dificuldades do pri-
meiro ano foram superadas graças ao 
harmonioso desfrutado por todos aque-
les que aportaram na Vara de Itabuna.

27/03/2007 - 5ª Vara comemora 
aniversário do Dr. Dirley - Os servidores 
da 5ª Vara se reuniram para comemo-
rar o aniversario do juiz federal Dirley da 
Cunha Junior. 

O diretor do Foro, juiz federal Salo-
mão Viana e a juíza federal da 8ª Vara, 
Nilza Reis também apareceram para dar 
os parabéns. A juíza federal substituta 
da 5ª Vara, Mei Lin Bandeira registrou 
sua felicidade em trabalhar em um am-
biente de tamanha harmonia, no qual 
uma gestão democrática se alia à exce-
lente qualidade técnica dos servidores.

Dr. Dirley, ao lado da esposa e filhos, 
agradeceu aos servidores e colegas pela 
bela homenagem.

JFHHÁ DEZ ANOS


