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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Daniela Dias Soares Malta (Itabuna), Rosana Maria Andrade Machado (19ª 
Vara) e Valter de Freitas Gomes (20ª Vara). 
Amanhã: Fábio Moreira Ramiro, juiz federal da 24ª Vara, Afrânio Cardoso da Silva 
(6ª Vara), Ana Cristina Montalvao Campos (12ª Vara), Hozana Jesus de Oliveira 
(Jequié), Jeferson da Cruz Lima (Turma Recursal) e João Victor Tourinho Almeida 
Gomes (DIREF). 
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CJF decide que servidor que adotar 
criança terá licença de 180 dias

O CJF acolheu, por maioria, ação pro-
posta pela Federação Nacional dos Traba-
lhadores do Judiciário Federal e do Ministé-
rio Público da União (Fenajufe). A partir de 
agora, servidores que obtiverem a guarda 
judicial de crianças de até 12 anos poderão 
se licenciar por 120 dias, podendo reque-
rer a prorrogação da licença por mais 60 
dias, conforme prevê a Lei 11.770/2008.

O relator do caso, conselheiro desembar-
gador André Fontes, era contra o benefício, 
mas foi vencido, e o voto-vista da desembar-
gadora Cecília Marcondes prevaleceu.

Para ela, não seria correto levar em 
consideração as circunstâncias inerentes à 
condição da mulher em gestação, como ha-
via argumentado o relator. “O que se busca 

é que o Estado confira proteção integral 
também à criança adotada, de maneira 
similar àquela conferida ao filho natural, 
desimportando, pois, as dificuldades da 
mulher decorrentes do parto ou da gesta-
ção”, sustentou.

A decisão vai ao encontro do entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal, que 
igualou os benefícios de quem optar pela 
adoção aos daqueles que tiveram filho 
biológico.

O advogado Paulo Freire, do escritó-
rio Cezar Britto e Advogados Associados, 
defendeu a Fenajufe no caso e elogia a 
decisão do CJF. Para ele, isso reforça o 
entendimento de que a licença não deve 
ser concedida apenas às servidoras, mas 
também a pais solteiros ou casais homoa-
fetivos que adotarem.

“Temos hoje vários tipos de composi-
ções familiares, e é necessário que o ser-
viço público acompanhe essas mudanças. 
Entendendo sempre que o essencial é a 
garantia do afeto, da proteção, do cuida-
do a uma criança que chega a uma nova 
família. Seja essa família composta só de 
homens, só de mulheres ou apenas de um 
homem ou uma mulher.” 

Fonte: CJF.

TRF4 reformou sentenças de 21 
dos 40 réus da "lava jato" 

O TRF 4, responsável por julgar recur-
sos contra decisões da 13ª Vara Federal 
de Curitiba já julgou recursos de mais de 
40 réus: 19 tiveram condenações manti-
das; 13 viram as penas ampliadas; 5 con-
denados foram absolvidos e 3 absolvidos 
por Moro foram condenados pelo TRF da 
4ª Região.

A 8ª Turma já julgou 11 das 18 apela-
ções contra sentenças do juiz Sergio Moro 
em processos da operação “lava jato”. Qua-
se 700 recursos foram enviados ao colegia-
do desde o início da operação que investiga 

relações criminosas entre o setor público e 
privado no país, há três anos.

Victor Luiz dos Santos Laus, João Pe-
dro Gebran Neto e Leandro Paulsen são os 
desembargadores que compõe a turma. O 
Anuário da Justiça Federal mostra que dois 
deles já fizeram parte do Ministério Públi-
co: Laus atuou durante 10 anos no MPF em 
Santa Catarina e Gebran Neto foi promotor 
de Justiça no Paraná antes de ser aprovado 
no concurso para a magistratura. Leandro 
Paulsen é especialista em Direito Tributário 
e foi procurador da Fazenda Nacional.

A Presidência do TRF1 assinou, no úl-
timo dia 11 de julho, a Portaria Presi 241, 
que aprova a alteração adaptativa da Instru-
ção Normativa 14-11 – Viagens a Serviço, 
responsável por disciplinar os procedimen-
tos relativos à indenização, no âmbito da 
Justiça Federal da 1ª Região, de despesas 
de viagens no território nacional e no exte-
rior, bem como estabelece critérios e normas 
para adiantamento e prestação de contas.

O documento está disponível na Bibliote-
ca Digital. A instrução normativa trata, den-
tre outros assuntos, das normas gerais das 
viagens a serviço (solicitação, concessão 
e autorização de diárias, valor das diárias, 

Cursos da Enap com inscrições 
abertas no mês de julho

Servidores do Poder Judiciário já podem realizar a inscrição em diversos cursos virtu-
ais oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública no mês de julho. As ações 
educativas tratam de previdência social dos servidores, orçamento público, ética na atu-
ação profissional, gestão da informação e documentação, gestão estratégica de planos e 
carreiras, libras, direitos autorais, microeconomia, concessão de passagens e muito mais.

Os cursos são gratuitos e totalmente realizados via internet, por meio da plataforma 
Moodle. Os interessados devem se inscrever por intermédio do portal www.enap.gov.br.

• Básico em Orçamento Público - Inscrições até 04/08. Realização: 08/08 a 04/09.

• Ética e Serviço Público- Inscrições até 1º/09. Realização: 05 a 25/09.

• Gestão da Informação e Documentação – Conceitos Básicos em Gestão Documental- 
Inscrições até 29/09. Realização: 3 a 23/10.

• Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira- Inscrições até 1º/09. Realiza-
ção: 05/09 a 25/09.

• Introdução à Libras - Inscrições até 20/10. Período de realização: 24/10 a 04/12

• Previdência Social dos Servidores Públicos – Regime Próprio e Regime de Previdên-
cia- Inscrições até 13/10. Realização: 17/10 a 13/11.

• Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- Inscrições 
até 08/09. Período de realização: 12/09 a 09/10.

TRF1 atualiza procedimentos de 
indenização de despesas de viagens

etc.), do suprimento de fundos, dos meios 
de transporte, da prestação de contas das 
viagens e da comprovação das despesas. 

A alteração leva em consideração a 
Resolução CJF 340, de 11/2/2015, a Por-
taria CJF 87, de 11/2/2015, e, ainda, a 
edição da Instrução Normativa CJF 1, de 
2/2/2017, que, entre outras determina-
ções, estabelece o teto para pagamento de 
diárias, no âmbito do Conselho e da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus para o 
exercício de 2017, alterada pela Instrução 
Normativa CJF 2 de 27/3/2017.

Fonte: TRF1

OAB e Frentas se reúnem 
para discutir reformas

O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso, 
recebeu na quarta-feira, 12/7, o presidente 
da OAB, Cláudio Lamachia, e os represen-
tantes da Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas) para 
discutir os rumos das reformas trabalhista 
e previdenciária.

 Na reunião, foi explicitado que a refor-
ma trabalhista caminha junto com a pre-
videnciária e a aprovação da trabalhista 
no Senado, dá forças para que o governo 
retome a reforma previdenciária. Por isso, 
as entidades se reuniram a fim de atuarem 
juntas para que haja vetos ao projeto de lei 
aprovado ou que seja expedida uma medi-
da provisória corrigindo as distorções.

 O presidente da Ajufe, Roberto Veloso, 
ainda destacou a grave situação do país 
e afirmou que “é importante que as en-
tidades que representam a magistratura 
e o Ministério Público, e a OAB, estejam 
unidas em defesa do regime democrático 
de direito”.

 Em resposta, Cláudio Lamachia afir-
mou que a OAB está inteiramente à dispo-
sição e unida à Frentas no contexto dessas 
pautas.  Além dos presidentes da Ajufe e 
da OAB, participaram do encontro o vice-
-presidente da 4ª Região, Nelson Alves, o 
presidente da Ajufesc, Marcelo Micheloti, e 
os representantes da ANAMATRA, ANPR, 
ANPT, CONAMP, ANMPM e AMAGIS-DF.

Fonte: AJUFE


