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Aniversariantes  
Hoje: Érika Lucia de Carvalho Sá, dire-
tora de Secretaria da 17ª Vara, Simone 
Vieira da Costa (14ª Vara), Maurício 
de Oliveira Coelho (Feira de Santana) 
e Edies  Gomes dos Santos (Barreiras). 
Amanhã: Anete Mendonça dos Santos e 
Elisabete Costa Medina (ambas do NU-
CJU), Maíra Andrade de Novais e Marce-
la de Oliveira Leite (ambas de Itabuna).
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Em setembro de 2004, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

24/09/2004 – 21ª e 22ª Varas ini-
ciam atendimento à população - As 
21ª e 22ª Varas dos Juizados Especiais 
Federais iniciaram o atendimento à po-
pulação na última quarta-feira, dia 22 
de setembro, no horário das 8h às 18h.

No primeiro dia foram distribuídos 
500 processos e cerca de 300 pessoas 
foram atendidas, no entanto, a maioria 
desses atendimentos foi para esclarecer 
aos jurisdicionados a respeito da carta de 
acordo que lhes foi dirigida pelo INSS. 

O ideal é que esses esclarecimentos 
sejam feitos nos postos do referido Órgão, 
para que não sejam mobilizados servido-
res que trabalham nas Varas do Juizado, 
uma vez que estes devem atuar na trami-
tação dos processos.

As partes deverão aguardar as in-
timações que lhes serão enviadas no 
decorrer do andamento do processo, 
convocando-os para a audiência. Para 
isso, é importante fornecer o endereço 
correto na hora da atermação. Tal proce-
dimento tem por finalidade evitar o des-
locamento desnecessário  de idosos até 
o Centro Administrativo. Durante o perí-
odo de tramitação do processo, havendo 
mudança de endereço, o interessado de-
verá apresentar-se, no Juizado Especial, 
levando uma cópia do comprovante de 
residência, junto com a original.

As atermações continuam sendo efe-
tuadas no NAJ, no Shopping Baixa dos 
Sapateiros, das 9h às 18h.

JFHHÁ DEZ ANOS

Corte Especial aprova novo Regimento 
Interno dos JEFs, TRs e TRU

A Corte Especial do TRF1 aprovou, por 
unanimidade, a reforma do texto do Regi-
mento Interno dos Juizados Especiais Fe-
derais, Turmas Recursais e Turma de Uni-
formização da 1ª Região, com as emendas 
de redação apresentadas pelo corregedor 
regional da Justiça Federal, desembargador 
federal Carlos Moreira Alves. 

O coordenador dos Juizados Especiais 
Federais, desembargador Reynaldo Fonse-
ca, foi o relator da revisão e consolidação 
das normas feitas com base na Lei 12.665, 
de 2012, que dispõe sobre a criação de es-
trutura permanente para as TRs dos JEFs.

O relator destacou que o novo Regimento 
é fruto do trabalho de todos os coordenado-
res que estiveram à frente dos JEF, especial-
mente da desembargadora federal Neuza 
Maria Alves da Silva, sua antecessora. 

O coordenador ressaltou que o novo 
texto traz inovações com relação ao Regi-
mento Interno anterior, como a possibilida-
de de criação de um banco de suplentes 
para atuarem nas Turmas Recursais e um 
capítulo específico sobre a TRU. Outra no-
vidade versa sobre a possibilidade de ser-
vidores do Poder Judiciário atuarem como 
conciliadores, em caráter excepcional.

Todos os magistrados presentes elo-
giaram o texto. "Aproveito a oportunidade 
para cumprimentar o desembargador Rey-
naldo pelo excelente trabalho desenvolvi-
do. Essa normatização é indispensável ao 
andamento dos trabalhos", disse a desem-
bargadora federal Maria do Carmo Cardoso.

O colegiado aprovou, por unanimidade, 
proposta do desembargador federal Reynal-
do Fonseca de moção de apoio ao Projeto 
de Lei 7.717/2014, que institui a gratifica-
ção por exercício cumulativo de jurisdição e 
de função administrativa aos membros da 
magistratura da União.

Juízes ameaçam greve
Juízes federais de todo o país poderão 

entrar em greve na próxima quarta-feira, 
contra cortes no Orçamento e em busca de 
equiparação salarial com procuradores da 
União. Os magistrados pressionam a presi-
dente Dilma Rousseff para que reencaminhe 
ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária 
2015 com as solicitações do Poder Judiciá-
rio. "O Executivo não pode ferir a autonomia 
do Judiciário. Cabe só ao Legislativo apre-
ciar e votar a matéria", explicou Antonio Ce-
sar Bochenek, presidente da AJUFE.

O estopim da revolta que culminou 
no indicativo de greve, aprovado em as-
sembleia no dia 9, foi o veto da presiden-
te Dilma ao artigo 17 do Projeto de Lei 
2.201/2011, que instituía o pagamento 
de adicional para acumulação de funções, 
por mais de três dias úteis, disse o pre-
sidente da Associação dos Magistrados 
do Distrito Federal e Territórios (Amagis), 
Sandoval Gomes de Oliveira. Nos cálculos 
da Amagis, a diferença salarial entre as 
carreiras chega a 40%.

"Com o veto, deixamos de ter acrés-
cimo estimado em 30% nos ganhos. A 
greve é para sensibilizar a sociedade e 
mostrar que o juiz não ganha tanto quan-
to se pensa", reclamou Oliveira. Ele des-
tacou ainda que os procuradores estão na 
frente porque conseguiram aprovar sua lei 
orgânica em 1993, enquanto a da magis-
tratura sequer foi enviada ao Congresso 
pelo STF. Em nota, a Amagis enumerou 
vantagens garantidas ao Ministério Públi-
co, como auxílio-moradia e diárias para 
serviço fora da sede.

Fonte: Correio Braziliense

Tribunais deverão discriminar 
recursos para 1º e 2º graus

Destinada a equilibrar o orçamento entre  
1º e 2º graus do Judiciário, a Resolução n. 
195, do CNJ, deve ser aplicada à proposta 
orçamentária para 2015. Os tribunais de-
vem discriminar a parcela de recursos para 
cada grau de jurisdição.

Isso pode ser feito na proposta orça-
mentária entregue ao Executivo ou na pro-
posta interna de Quadros de Detalhamento 
da Despesa. A regra vale, especialmente, 
para verbas não vinculadas, que o tribunal 
pode decidir onde serão aplicadas. A reso-
lução não impede, porém, que o mesmo 
seja feito com despesas obrigatórias.

Como as propostas para 2015 já estão 
em andamento, os tribunais podem lançar 
mão do Quadro de Detalhamento de Despe-
sas para a distribuição dos recursos. A Re-
solução fixa as diretrizes a serem seguidas 
para a repartição equitativa do orçamento. 

Em síntese, os tribunais deverão obser-
var a média de casos novos distribuídos ao 
primeiro e segundo grau nos últimos três 
anos e, quando a diferença entre as taxas 
de congestionamento de primeiro e segun-
do graus for superior a 10%, também o 
acervo de processos pendentes de análise.

De acordo com o Relatório Justiça em 
Números de 2013, 90% dos 92,2 mi-
lhões de processos que tramitaram em 
2012 estavam no primeiro grau. Soma-se 
a isso o fato de a taxa de congestionamen-
to nas varas ser 56% superior à registrada 
nos tribunais. 

Apesar de a carga de trabalho dos ma-
gistrados de 1ª instância ser 93% superior 
à de 2º grau, o número de servidores por 
magistrado de 2ª instância é 15% superior.

Fonte: CNJ

Colabore com a Primeira 
Região em Revista

Magistrados e servidores que desejarem 
publicar artigos na Primeira Região em Re-
vista devem enviar e-mail para primeirare-
giaoemrevista@trf1.jus.br. 

Os textos serão publicados nas editorias 
Artigo e Ponto de Vista, dedicadas, respec-
tivamente, a magistrados e servidores.

Os textos devem ser enviados na fonte 
Times New Roman, tamanho 12, e ocu-
par aproximadamente quatro páginas do 
Word, além de foto do autor com resolu-
ção de, no mínimo, 300 dpi.

Seguem até 2/10 as inscrições da 1ª edição do Prêmio Manuel Faustino com objetivo 
de reconhecer o mérito das ações desenvolvidas por instituições sociais voltadas para o 
fortalecimento e o empoderamento da Juventude Negra. O concurso premiará as sete pri-
meiras experiências classificadas com R$ 10 mil, cada uma e participação em documen-
tário em DVD. Inscrições na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, na Av. Paulo VI, 
Edf. Belmonte, 2º e 3º andar. E-mail: premiomanuelfaustino@sepromi.ba.gov.br.


