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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Karine Costa Carlos Rhem da 
Silva, juíza federal da Subseção de 
Jequié, Valter Justiniano Soares Neto 
(Itabuna), Augusto Acioly da Cunha 
Barros (5ª Vara) e Tiago Lopes Lacerda 
(Guanambi). Amanhã: Valtécio Antonio 
Silva Santos (Turma Recursal), Gilber-
to Soares da Silva (Irecê), Gabriel de 
Jesus Ribeiro (Vitória da Conquista), 
Gilson de Oliveira Suzarte (NUBES), 
Robson Silva Mascarenhas(Juazeiro), 
Carlos Eduardo Silva de Alencar e Vi-
viane Bezerra de Lima (ambos de Pau-
lo Afonso).

Parabéns!

Desacatar funcionário público 
continua a ser crime, decide STJ

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser 
crime, conforme previsto no artigo 331 do Código Penal, decidiu a 3ª Seção do STJ.

Após uma decisão da 5ª Turma pela descriminalização da conduta, o colegiado afetou 
um Habeas Corpus para que a seção pacificasse definitivamente a questão.

Segundo o ministro Antonio Palheiro, a tipificação do desacato como crime é uma pro-
teção adicional ao agente público contra possíveis “ofensas sem limites”. Para ele, a figura 
penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede o cidadão de 
se manifestar, “desde que o faça com civilidade e educação”.

O ministro destacou que a responsabilização penal por desacato existe para inibir 
excessos e constitui uma salvaguarda para os agentes públicos, expostos a todo tipo de 
ofensa no exercício de suas funções. Com outros fundamentos, o ministro Rogerio Schietti 
acompanhou o voto vencedor e disse que a exclusão do desacato como tipo penal não tra-
ria benefício concreto para o julgamento dos casos de ofensas dirigidas a agentes públicos.

Fonte: STJ

Encerrada a 1ª etapa 
do mutirão itinerante 
de Euclides da Cunha
Iniciada no dia 29 de maio, a primei-

ra etapa do mutirão itinerante de Euclides 
da Cunha se encerrou no dia 2 de junho. 
Durante os quatro dias de trabalho, foram 
realizadas 150 atermações, 160 perícias 
médicas e 90 perícias sociais, além de 
160 atendimentos pela Defensoria Pública 
da União e outros 120 pelo INSS. 

“Foi muito gratificante realizarmos 
esta primeira etapa. Nessa fase, realiza-
mos atermações, perícias médicas e judi-
ciais. Contamos com o apoio do INSS e 
DPU e atendemos a centenas de pessoas, 
de poucos recursos, que não precisaram 
se deslocar por 250 km para fazer uma 
perícia médica e depois para realizar a 
audiência”, avalia o juiz federal João Paulo 
Pirôpo de Abreu, coordenador do JEF da 
Subseção Juiciária de Paulo Afonso. 

A segunda etapa do mutirão será rea-
lizada, pela Justiça Federal, no período de 
28/8 a 1º/9, quando acontecerão cerca de 
500 audiências previdenciárias, além de 
fornecimento de serviços direcionados aos 
cidadãos dos locais abrangidos pelo projeto. 

A ação conta com parceria das prefei-
turas dos municípios da região, do governo 
do Estado, do TRE, do Tribunal de Justiça 
da Bahia, do INSS, da AGU, e da DPU, 
dentre outros. 

Fonte: TRF1

Portaria dispõe sobre 
o expediente do dia 

15/6 (Corpus Christi)
O expediente interno e externo no âm-

bito da Justiça Federal da 1ª Região será 
suspenso no dia 15 de junho por ocasião 
do dia de Corpus Christi. 

A suspensão, oficializada pela Portaria 
Presi 198, do dia 1º de junho, leva em con-
sideração a decisão do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão de declarar 
ponto facultativo esse dia e, ainda, a impor-
tância de se uniformizar os procedimentos 
relativos ao funcionamento dos órgãos da 
Justiça Federal da 1ª Região na data.

A íntegra da Portaria Presi 198 está dis-
ponível no portal do Tribunal, em “Avisos”

Fonte: TRF1

A partir do dia 1º/09 estará suspenso 
o uso da rede credenciada da Unimed em 
Salvador.

A medida foi tomada em face da Deci-
são do Conselho Deliberativo do Pro-Social 
pela suspensão do uso da rede credenciada 
da Unimed nas capitais (PAe 4047567), o 
que consta dos estudos da SECBE no docu-
mento PAe 4107462 e no Encaminhamen-
to Diges PAe 4135305.

Os beneficiários podem, neste período 
de transição, passar a usar a rede própria 

Suspensão das carteiras da UNIMED
em Salvador a partir de 1º/9

do Pro-Social ou a rede 
do Saúde- Caixa.

A data fixada tomou 
por parâmetro estudo no 
qual constatou-se que 
os atendimentos realiza-
dos na rede credenciada 
direta do Pro-Social e 
Saúde-Caixa represen-
taram 77,20 % do total 
de todas as demandas da 
Capital.

Eventual tratamento de forma continua-
da que já se encontra em andamento pela 
rede Unimed poderá ser mantido, após a 
data fixada, na eventual impossibilidade de 
sua migração para a rede própria ou para o 
Saúde Caixa.

Após o dia 1º/9, a SEBES promoverá o 
recolhimento das carteirinhas da Unimed, 
ressalvadas as exceções antes referidas.

Não haverá suspensão do credencia-
mento da UNIMED nas Subseções.

Justiça Federal tem até 180 dias para se 
adequar às novas diretrizes de gestão de risco

 O Conselho da Justiça Federal aprovou, 
no dia 29 de maio, a proposta de resolução 
que implementa a Política de Gestão de 
Riscos no âmbito do Conselho e da Justiça 
Federal de 1ª e 2ª instâncias. 

As diretrizes aprovadas pelo plenário 
do Conselho deverão ser implantadas no 
âmbito do CJF, dos TRFs e das Seções 
Judiciárias no prazo de 180 dias. Entre 
os pontos previstos no texto da minuta 
da resolução aprovada estão os objetivos 
da Política de Gestão de Riscos, que in-
cluem, entre outros, o apoio à governança 
corporativa, o apoio à melhoria contínua 
de processos de trabalho, projetos e utili-
zação eficaz dos recursos organizacionais 
e, ainda, o fortalecimento das decisões em 
resposta aos riscos. 

O documento também estabelece os 
princípios da gestão de riscos, os principais 
conceitos relacionados ao tema, as diretri-

zes para o processo de gestão de riscos, a 
estrutura de governança da gestão de ris-
cos, o estabelecimento de responsabilida-
des, os controles internos da gestão e um 
organograma.

O relator do processo, desembarga-
dor federal Manoel de Oliveira Erhardt, 
informou, em seu voto, que a proposta 
decorre de recomendações da Ação Con-
junta de Auditoria, realizada em 2014, 
tanto no CJF quanto nos TRFs. Segundo 
o magistrado, constatou-se a necessida-
de de melhoria dos processos de traba-
lho com a adoção de política e diretrizes 
destinadas ao gerenciamento de riscos e 
aperfeiçoamento dos controles internos 
administrativos. O objetivo principal é a 
minimizar a incidência de eventos negati-
vos nas rotinas de trabalho, aumentando, 
dessa forma, a eficiência nas atividades 
realizadas.

O desembargador também apresen-
tou proposta de alteração da Resolução 
n. CJF-RES-2014/00313, que instituiu 
o Comitê Gestor de Estratégia da Justi-
ça Federal (COGEST), conferindo atribui-
ções de fomento da cultura de gestão de 
riscos. A Secretaria Geral do Conselho 
também contribuiu com sugestões ao 
texto por meio da Informação n. CJF-
-INF-2017/00370. “A divulgação de tal 
Política se faz necessária por trazer no-
ções e esclarecimentos imprescindíveis 
com os quais nem todos os segmentos 
da Administração estão familiarizados”, 
afirmou o relator Manoel de Oliveira 
Erhardt. 

No voto, ele também destacou que a 
gestão de risco já é prática recorrente nas 
ações e contratações da área de tecnologia 
de informação, conforme determina a Re-
solução CNJ nº 182/2013.

Fonte TRF1/CJF

Incorporação salarial 
de servidor só deve ser 
paga após trânsito em 

julgado da ação
Incorporação salarial de servidor só deve 

ser efetivada quando o Estado não tiver 
mais possibilidades de entrar com recur-
so. O entendimento é do vice-presidente do 
TRF1, desembargador Federal Fioravanti, 
que concedeu medida liminar suspendendo 
o pagamento de adicional a um funcionário 
público até o julgamento de recurso.

O servidor público conseguiu na Justi-
ça a incorporação dos quintos em relação 
ao exercício de FC. O início desse período 
é marcado pela entrada em vigor da Lei 
9.624/98, que autoriza o pagamento dos 
quintos, e termina com a edição da MP 
2.225-45/2001, que transforma o benefí-
cio em vantagem que deixa de ser incor-
porada ao salário dos servidores públicos.

A 1ª Turma do TRF1 ordenou a incor-
poração imediata da vantagem, ficando as 
parcelas retroativas sujeitas ao processo de 
execução perante a Fazenda Pública. A me-
dida deveria ser realizada no prazo de 30 
dias, sob pena de multa diária de R$ 100.

A Procuradoria-Regional da União na 
1ª Região recorreu, alegando violação à 
jurisprudência e dispositivos legais, susten-
tando que o ordenamento jurídico permite 
apenas a obrigação de pagar a quantia em 
casos de restabelecimento de um direito, 
o que não era a situação do autor, pois ele 
em nenhum momento teve a incorporação 
implementada em seu contracheque.

A Procuradoria ressaltou, ainda, que 
o Supremo Tribunal Federal vem julgando 
procedentes recursos contra antecipação 
de tutela para que sejam promovidas incor-
porações de parcelas nos vencimentos dos 
servidores públicos, justamente porque, 
em sua natureza, a obrigação se destina ao 
pagamento imediato dos valores.

Fonte: CONJUR


