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Aniversariantes
Hoje: Diego Almeida Nascimento, dire-
tor da SECAD, José Renato Braga (Feira 
de Santana) e Geovana Bittercourt Ro-
cha (Turma Recursal). 
Amanhã: Lucas Matos Lima (Itabuna) e 
Ana Caroline Silva (NUASG). 

Parabéns!!!
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Para utilizar PJe é preciso ter um cer-
tificado digital, documento eletrônico que 
contém dados sobre determinada pessoa 
ou empresa e que possibilita comprovar 
sua identidade. 

O Certificado digital funciona como uma 
carteira de identidade eletrônica e permi-
te que transações via internet, assinatura 
digital de documentos e autenticação de 
usuários sejam operações seguras. Ele dá a 
segurança da autenticidade, para garantir 
que quem assinou o documentro de forma 
eletrônica é realmente aquele advogado, 
juiz, procurador, advogado ou servidor. 

Funções e possibilidades – O siste-
ma permite o peticionamento a distância, 
o que reduz a necessidade de advogados 
comparecerem à unidade judiciária. Ele 
também possibilita receber e atender a ci-
tações, intimações e notificações e permite 
que as partes possam visualizar o processo 
simultaneamente, diminuindo o risco de 
extravio ou avarias aos documentos. 

A ferramenta do PJe possibilita que se-
jam anexados diversos tipos de arquivos e 
documentos aos processos. A ferramenta 
também permite a consulta ao andamento 
processual a pessoas não cadastradas no 

PJe. Nessa modalidade de consulta pública 
são disponibilizados o andamento  proces-
sual e as peças de alguns atos processuais, 
como decisões, sentenças, votos e acór-
dãos. Os advogados que tenham interesse 
em consultar processos em que não atuam 
como procuradores também poderão visu-
alizar esses documentos, desde que os pro-
cessos não corram em segredo de justiça. 

Outro recurso que contribui para a agili-
dade da tramitação processual é o chamado 
PJe Push, que envia e-mails com as movi-
mentações processuais para os usuários ca-
dastrados que optarem por esse recurso. A 
solicitação do envio de e-mail pode ser feita 
de duas formas: no momento do cadastro, 
selecionando a opção “Incluir processos no 
Push automaticamente”, o que fará com 
que o sistema envie as movimentações pro-
cessuais de todos os processos cadastrados 
para o advogado; e pelo menu “Painel do 
Advogado”, que oferece a opção “PJe Push”. 

O PJe também agiliza a realização das 
intimações, que podem ser feitas eletroni-
camente e enviadas pelo próprio sistema. 
A ferramenta permite, ainda, que os atos 
de comunicação, como citações, notifica-
ções e as próprias intimações, sejam feitos 
por diversos meios, como correspondência 
postal e publicação em diário eletrônico. 

Lewandowski quer 
plano de saúde único 

para o Judiciário
O Plenário do CNJ aprovou no dia 4/8 

resolução que cria a política de atenção à 
saúde de magistrados e servidores do Ju-
diciário. O objetivo da medida é estipular 
diretrizes para tribunais criarem programas 
para a saúde física e mental dos servidores.

Cerca de 3% da força de trabalho, ou 
seja, 10 mil servidores, não comparecem 
diariamente ao trabalho por problemas de 
saúde, atrapalhando a eficiência do serviço 
prestado por servidores e magistrados.

Para o presidente do CNJ, a instituição 
da política é um caminho para a criação de 
um plano de saúde único.  Segundo ele, 
hoje existem planos em grupo diferentes 
em cada estado e que podem ser encer-
rados “ao sabor” das empresas, colocando 
em risco a saúde dos servidores.

A resolução a ser criada pelo CNJ sobre 
o tema vai prever a possibilidade de convê-
nios entre tribunais para fazer a unificação 
dos planos nacionalmente, além da assis-
tência direta a saúde de caráter emergencial 
nos tribunais de todo o país.

O ministro Lewandowski destacou a ne-
cessidade de estender os benefícios da polí-
tica também aos terceirizados que prestam 
serviços nos tribunais, porque muitos não 
têm plano particular e dependem do SUS.

Ele falou que vai pedir para o STF nas 
próximas licitações de contratação de ter-
ceirizados a exigência do oferecimento do 
plano de saúde aos funcionários da empresa 
participante.

Judiciário, dignidade
Por José Medrado

O Poder Judiciário Federal se encontra 
em greve e nesta esteira seguem também 
os servidores da Justiça do Trabalho. Todo 
o movimento tem sido em busca da repara-
ção de perdas salariais que se acumulam há 
quase dez anos. Os servidores temos sofrido 
pressão de toda parte, inclusive com amea-
ças de corte de ponto. Entidades que nada 
têm  a ver com a categoria querem determi-
nar condições de greve. O Executivo Federal 
desrespeita vergonhosamente o Judiciário 
quando veta um projeto sem vício algum, e 
o pior: dizendo ser inconstitucional, mas foi 
nascido no seio do STF – guardião da Cons-
tituição -, e nada é feito pelo seu presidente.

Não há uma legislação que trate do di-
reito de greve do servidor público, a Justiça 
tem aplicado a lei 7.783/89 (Lei de Greve). 
Não se concebe, assim, que os servido-
res soframos ameaças de cortes de ponto, 
já que, no seu artigo 6, § 2º, podemos ler 
que “é vetado às empresas [leia-se governo] 
adotar meios para constranger o empregado 
ao comparecimento ao trabalho”. O corte do 
salário certamente é uma forma de cons-
tranger os servidores a não fazerem greve, 
dificultando o nosso legítimo direito. Só se 
corta no ponto em greve considerada ilegal.

Por outro lado, já há pareceres e de-
cisões do STF referentes ao assunto: Em 
2012, julgando um agravo de instrumento 
sobre a possibilidade de desconto nos ven-
cimentos dos servidores públicos dos dias 
não trabalhados, em virtude de greve, o 
relator ministro Dias Tóffoli declarou a “ile-
galidade do desconto”, reafirmando a deci-
são anterior do mando que “o desconto do 
salário do trabalhador grevista representa a 
negação do direito à greve, na medida que 
retira dos servidores seus meios de subsis-
tência”. O STF reconheceu “repercussão 
geral” desta sentença, o que significa que a 
decisão proveniente dessa análise deve ser 
aplicada pelas instâncias inferiores.

Fonte: A Tarde

Mutirões judiciais arrecadam R$ 1,6 
bilhões e baixam 100 mil processos
Os mutirões do Programa Nacional de 

Governança Diferenciada das Execuções 
Fiscais conseguiram arrecadar um total de 
R$ 1,648 bilhão. As informações foram 
divulgadas pela ministra Nancy Andrighi, 
durante a 212ª sessão plenária do CNJ.

Segundo a ministra, esses mutirões re-
duziram em 100 mil o total de processos. O 
trabalho nas três unidades federativas dura-
ram 36 dias, atendendo 136 mil pessoas.

Durante os mutirões, os contribuintes 
puderam negociar suas dívidas tributárias 
com condições especiais de pagamento. 
Além da Corregedoria Nacional de Justi-
ça, que organizou o evento, os mutirões 
contam com a participação das adminis-
trações estaduais e municipais e dos Tri-
bunais de Justiça estaduais.

O primeiro mutirão foi feito em março, 
em Brasília. O segundo ocorreu em Mato 
Grosso, entre 13 e 24 de julho, e o terceiro 
em Pernambuco, entre os dias 15 e 21. O 
próximo Estado a receber a iniciativa será o 
Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto.

Regime Especial de Trabalho - Nancy 
Andrighi também abordou a atuação do 
Regime Especial de Trabalho implemen-
tado na Comarca de Salvador. A inicia-
tiva fez com que 264 servidores fossem 
transferidos do segundo grau do Tribunal 
de Justiça da Bahia para as 20 varas com 
maior acúmulo de acervo processual na 
capital baiana.

Segundo a ministra, em dois meses 
(junho e julho), a iniciativa resultou em 
quase 12 mil processos baixados, 27 mil 
petições juntadas e 15 mil processos re-
metidos para o arquivo. Além disso, 40 mil 
processos foram organizados em estantes e 
51.793 passaram por triagem. Ao todo, fo-
ram praticados 212.176 atos processuais 
nos 60 dias de atuação do regime especial 
na comarca de Salvador. 


