
Aniversariantes
Hoje: Mônica de Cássia da Cruz (20ª 
Vara) e Edna Alcântara de Macedo 
(Delta). Amanhã:  Horácio da Silva 
Ribeiro Neto (NUASG) e José Améri-
co Pires Ribeiro (NUCRE). Domingo: 
Célio José Sousa do Carmo  (Irecê). 
Segunda-feira: Cláudio Costa de Quei-
roz (Teixeira de Freitas), Yara Ledoux 
Ribeiro (NUCJU), Cibele Martins de 
Souza (Guanambi) e Débora Oliveira 
da Silva (22ª Vara). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Anamatra denuncia Brasil 

à Corte de Direitos Humanos
O Brasil foi denunciado à Corte Inte-

ramericana de Direitos Humanos devido 
a reiteradas rejeições das propostas or-
çamentárias do Poder Judiciário pelos 
poderes Executivo e Legislativo. A de-
núncia foi feita pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho. 
Além da questão de independência entre 
os poderes, a Anamatra aponta a falta de 
política remuneratória consistente para os 
integrantes do Poder Judiciário brasileiro.

"A petição vai além da insatisfação 
com a remuneração. Mostra nossa pre-

ocupação de onde esta situação pode 
chegar a longo prazo", explica o presi-
dente da Anamatra, Renato Sant’Anna. 
Segundo ele, os cortes no orçamento do 
Judiciário pelo Executivo mostra que há 
uma imposição de poderes, com aceita-
ção do Legislativo.

No documento, os juízes explicam que 
tem havido omissão do governo na recom-
posição das perdas inflacionárias nos sub-
sídios da magistratura, comprometendo, 
aspectos da vida pessoal, a viabilidade e 
a liberdade orçamentária do Judiciário.

Além disso, a Anamatra alega que os 
juízes brasileiros já esgotaram as possi-
bilidades de reversão deste quadro junto 
ao STF por meio de mandados de injun-
ção que não foram julgados. "A denúncia 
é um direito de todos os brasileiros, uma 
vez que o Brasil aceita e reconhece a ju-
risdição da Corte de Direitos Humanos. A 
medida da Anamatra mostra o sentimento 
de esgotamento do diálogo no âmbito in-
terno", afirmou o presidente da Anamatra.

Renato Sant’Anna explica que, se for 
aceita a denúncia e a corte entender que 
houve violação, o Brasil terá que obede-
cer a determinação imposta. "O país é 
obrigado a cumprir. Não existe violação 
da soberania pois o Brasil aceitou par-
ticipar da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos."

Resolução do CNJ 
estimula conciliação
O CNJ publicou emenda à Resolu-

ção 125 visando a estimular soluções 
extrajudiciais para resolver conflitos. Ela 
determina que os Tribunais criem, “no 
prazo de 60 dias, Núcleos Permanentes 
de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos, compostos por magistrados 
da ativa ou aposentados e servidores”. 
Outra nova diretriz adicionada é a compi-
lação de dados estatísticos referentes às 
mediações.

A Resolução institui a Política Judi-
ciária Nacional de tratamento dos con-
flitos de interesses para assegurar a to-
dos o direito à solução dos conflitos por 
meios adequados à sua natureza e pe-
culiaridade. Determina aos tribunais a 
criação de uma estrutura voltada para o 
atendimento de pessoas envolvidas em 
conflitos possíveis de serem resolvidos 
extrajudicialmente. 

Servidores devem entregar até dia 28 
documentação da Lei da Ficha Limpa

Os servidores ocupantes de funções 
comissionadas ou cargos em comissão 
no TRF1, seções e subseções judiciárias 
têm até o dia 28 de fevereiro para en-
tregar, nas Unidades de Recursos Huma-
nos, as certidões e declarações exigidas 
pela Resolução 156 do CNJ. As certidões 
e declarações estão disponíveis na intra-
net do Portal do Tribunal, pelo caminho 
“Servidor, Declaração Negativa, Resolu-
ção 156 CNJ”.

Conhecida também como Lei da Ficha 
Limpa, a resolução proíbe a designação 
para função de confiança ou nomeação 
para cargo em comissão, incluídos os de 
natureza especial, de pessoa que tenha 
sido condenada em decisão com trân-
sito em julgado ou proferida por órgão 
jurisdicional colegiado nos seguintes ca-
sos: atos de improbidade administrativa, 
crimes contra a Administração Pública, 
contra a incolumidade pública, contra a 
fé pública, hediondos, praticados por or-
ganização criminosa, quadrilha ou bando, 
da redução de pessoa à condição de es-
cravo, crimes eleitorais e de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valores. A 
lei também proíbe a nomeação daqueles 
que tenham praticado atos causadores 
de perda do cargo ou emprego público, 
que tenham sido excluídos do exercício 
da profissão ou tido suas contas relativas 

ao exercício de cargos ou funções públi-
cas rejeitadas por irregularidade insaná-
vel que configure dolo de improbidade 
administrativa.

As regras não se aplicam no caso de o 
crime ter sido culposo ou considerado de 
menor potencial ofensivo. As punições es-
tabelecidas na resolução deixam de valer 
somente depois de decorridos cinco anos 
da extinção da punibilidade do crime; da 
decisão que tenha ocasionado a exclusão 
do exercício profissional, a perda do car-
go ou emprego público; da rejeição das 
contas ou da cessação dos efeitos da sus-
pensão dos direitos políticos.

A partir da edição da Resolução n. 
156, os servidores que ingressarem no 
Judiciário para desempenhar funções co-
missionadas ou cargos em comissão de-
verão entregar a documentação para fins 
de cumprimento da norma. O nomeado ou 
designado deverá apresentar certidões ou 
declarações negativas das justiças Eleito-
ral, Federal, Estadual ou Distrital, do Tra-
balho e Militar; dos Tribunais de Contas 
da União, do Estado e do Município; do 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa do 
CNJ; do conselho ou órgão profissional 
competente, constando a informação de 
que não foi excluído do exercício da pro-
fissão; e dos entes públicos em que tenha 
trabalhado nos últimos 10 anos, infor-
mando que não foi demitido ou exonerado 
a bem do serviço público.

A 3ª Turma do TRF 1 julgou recurso 
em que se objetivava a condenação de 
uma advogada, ex-servidora pública do 
Serpro da Bahia por calúnia e difamação. 
Os desembargadores negaram provimen-
to ao recurso por entenderem que não 
houve intenção da servidora em caluniar 
e difamar o chefe.

Os delitos teriam ocorrido em ação tra-
balhista impetrada pela advogada contra 
o Serpro. O chefe da servidora ofertou, na 
17ª Vara, queixa-crime alegando delitos 
descritos no Código Penal (calúnia e di-
famação contra funcionário público e na 
presença de várias pessoas). Alegou que, 
naqueles autos, a advogada lhe imputa-
ra falsamente a prática de um crime, ao 
afirmar a profissionais da empresa que ele 
apontara uma arma para uma colega.

A 17ª Vara rejeitou a queixa-crime, 
sob o fundamento de não ter verificado 

TRF1 mantém sentença da 17ª Vara 
que considera crime contra a honra 

apenas se ato for intencional
nos autos elementos mínimos indica-
tivos do intuito de ofender o colega de 
trabalho. A  desembargadora Mônica 
Sifuentes manteve a decisão. Segundo 
a magistrada, “as declarações da recor-
rida, relacionadas como ofensivas pelo 
recorrente, foram proferidas diante de 
profissionais do serviço social da empre-
sa e de psicólogos peritos, em situações 
onde o sigilo profissional deve imperar e 
que, portanto, afasta o dolo específico 
da recorrida de denegrir perante todos 
os empregados da empresa a honra ou 
decoro do recorrente”.

A desembargadora citou entendimen-
to do STJ, segundo o qual, “para se con-
figurar o crime contra a honra exige-se o 
dolo específico consistente na intenção 
de ofender a honra do sujeito passivo”. 
A 3ª Turma foi unânime em acompanhar 
o voto da relatora.

Hoje é o último dia de inscrições para 
o auxílio material escolar referente ao 
ano de 2013, concedido aos servidores 
inscritos no Pro Social com dependentes 
matriculados do 1º ao 9º ano do ensino 
fundamental.

O servidor deve entregar formulário es-
pecífico na Seção de Benefícios Sociais, 
assinado pelo titular e acompanhado dos 
documentos comprobatórios da matrícu-
la de cada dependente, que deverão con-
ter de forma explícita: o nome do aluno, 
a série (que deve vir acompanhada da 

Último dia de inscrições para 
Auxílio Material Escolar

palavra ensino fundamental), o ano, ca-
rimbo e/ ou identificação da escola.

Considerando que o titular cedido, re-
quisitado, comissionado ou com lotação 
provisória não poderá receber auxílio se-
melhante ou ajuda financeira para aquisi-
ção de material escolar de qualquer outra 
fonte, estes servidores deverão apresen-
tar, anexa ao formulário de solicitação do 
auxílio material escolar 2012, obrigato-
riamente, uma declaração do órgão de 
origem comprovando não receber outro 
benefício semelhante naquele órgão.

Nos casos em que o dependente fa-
vorecido seja beneficiário de pensão 
alimentícia, o crédito será efetuado ao 
representante da pensão, portanto esta 
situação também deverá ser informada 
pelo titular no formulário de solicitação, 
assim como o nome do respectivo repre-
sentante da pensão.
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