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Aniversariantes  
Hoje: José Carlos Neves (Vitória Con-
quista), Shirlei Oliveira (Campo For-
moso), Leandro Estrela da Silva (4ª 
Vara), Dineilson Bispo de Jesus (19ª 
Vara), Amanda Kruschewsky (NUASG) 
e Rodrigo Moura de Souza (Feira de 
Santana).
Amanhã: Dra. Karin Almeida Weh, ju-
íza federal da Subseção de Feira de 
Santana, Jamylle de Mello Santos Le-
ahy (11ª Vara), Laira Braga e Castro 
(NUCRE), Roberto Gomes Correia Filho 
(Alagoinhas), Nilton Correia dos San-
tos (Contrate), Suzanna Karla Silva do 
Nascimento e  Pollyanna Quintela Fal-
conery (ambas de Feira de Santana). 
Domingo: Maria Tereza Neves da Ro-
cha Lobo (NUCRE), Ondina Rita Urba-
no Lau (22ª Vara), Ricathia Vieira An-
dre (Paulo Afonso), Maurício Lima de 
Oliveira Filho (2ª Vara) e Paulo Ranieri 
Souza de Melo (Alagoinhas). 
Segunda-feira: Denise Márcia de An-
drade Carneiro, diretora do NUTEC, 
Renata Peixoto Pinheiro, diretora de 
Secretaria da 11ª Vara, Sérgio Luiz dos 
Reis Lasserre (3ª Vara) e Andreia Paula 
Santos Cotrim (Guanambi).
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 Sexta Jurídica discute 
hoje o novo Código 
de Processo Civil

 A Universidade Corporativa da Justiça 
Federal da 1ª Região (UniCorp), juntamen-
te com a Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, promove hoje uma nova edição da 
Sexta Jurídica, que terá como tema o novo 
Código de Processo Civil. 

A palestra intitulada “Algumas das 
principais inovações do Projeto de Lei do 
novo Código de Processo Civil” será mi-
nistrada pelo juiz federal Wilson Alves de 
Souza, da 7ª Vara. 

O evento começa às 14h e será trans-
mitido por videoconferência para toda a 
Justiça Federal da 1ª Região. As sextas ju-
rídicas contribuem para o aprimoramento 
e a atualização jurídica de magistrados e 
servidores, em diversos ramos do Direito. 

Nos eventos, são tratados temas atu-
ais e relevantes para as atividades do dia 
a dia. A prática vem sendo adotada em 
diversas seções judiciárias da Primeira 
Região. 

TRF1 confirma sentença desta Seccional 
que negou a aposentados da RFSSA direito 
a reajuste concedido a ferroviários da ativa
Por unanimidade, a 2ª Turma do TRF da 

1ª Região confirmou sentença da 8ª Vara, 
de antes da sua especialização (hoje a ação 
foi redistribuída para a 16ª Vara), que jul-
gou improcedente o pedido formulado por 
aposentados e pensionistas da extinta Rede 
Ferroviária Federal S/A (RFFSA) para imple-
mentação do índice de 26,06% concedido 
aos servidores ativos, acrescidos de consec-
tários, aos proventos mensais de aposenta-
doria e pensão.

Os apelantes afirmam que no Acordo 
Coletivo firmado em 1987 ficou estabele-
cido o aumento de 26,06% aos ferroviá-
rios da ativa. Contudo, o reajuste não foi 
concedido aos aposentados e pensionistas, 

que teriam direito à paridade. Dessa forma, 
requerem que o índice seja aplicado aos 
valores dos proventos mensais das aposen-
tadorias e pensões.

O argumento não foi aceito pelos mem-
bros que integram a 2ª Turma. “Inicial-
mente importa consignar que as vanta-
gens de caráter pessoal não são passíveis 
de extensão a toda a categoria, a título de 
isonomia, como se fossem inerentes aos 
ocupantes do mesmo cargo ou função”, 
explicou o relator, juiz federal convocado 
Lino Sousa Segundo, na decisão.

Segundo o magistrado, o reajuste refere-
-se a Acordo Coletivo com destinação espe-

cífica aos empregados da ativa, decorren-
do, portanto, de circunstância pessoal. “É 
sabido que os acordos coletivos somente 
aproveitam ou prejudicam as partes ex-
pressamente nele elencadas, não podendo 
ser estendidas a toda a categoria, de forma 
indistinta, mas tão somente aos emprega-
dos a quem a norma se destina”, ressalta.

O relator destacou que mesmo que não 
fosse esse o entendimento, “nada obsta que 
seja aplicado ao caso a Súmula 339 do 
STF, no sentido de que não cabe ao Judi-
ciário, que não tem função legislativa, au-
mentar vencimentos de servidores públicos 
sob fundamento de isonomia”.

Conheça os Guerreiros da Paz
A ONG Guerreiros da Paz é uma instituição sem fins lucrativos que realiza atividades 

de combate à fome e à pobreza e ainda promove inclusão social através de diversos pro-
gramas, entre eles os seguintes:

Programa Criança na Sede - Formação de crianças de 3 a 15 anos, oferecendo edu-
cação moral, cívica, social, familiar e intelectual além de alimentação, aplicação de ativi-
dades lúdicas e interacionais, fundamentadas em princípios de amor, igualdade e fraterni-
dade, que garantem um futuro digno àqueles que serão o amanhã.

Programa de alimentação à população de rua - Distribuição de alimentos, roupas, hi-
giene, primeiros socorros e orientação educacional para um público de cerca de 600 pes-
soas em locais variados. A ação ocorre às 6ª feiras e sábados. Além de fornecer alimento, 
fortalece a auto-estima e o amor próprio dessas pessoas incentivando a força interior de 
cada uma para reverter sua condição de vida, à margem da sociedade.

Entrega de cestas básicas e encaminhamentos de ação social - Para 165 famílias 
carentes das crianças participantes do Programa Criança na Sede, oferece-se alimentação 
básica, acompanhamento médico, encaminhamento aos serviços públicos e aos consultó-
rios de voluntários da área de saúde e educação familiar. 

Os Guerreiros da Paz contam apenas com o apoio logístico e financeiro dos seus pró-
prios voluntários e a mobilização de algumas poucas entidades. Se você deseja ajudar ou 
ser um voluntário, visite o site www.grupoguerreirosdapaz.com.br/pt ou procure o estagiá-
rio da Assessoria Jurídica da DIREF, Odilon Lopes Paiva, integrante do grupo.

Judiciário concluiu 29% 
dos processos em 2013

O Poder Judiciário ficou mais caro em 
2013, mas não conseguiu aumentar sua 
produtividade. De cada 100 processos que 
tramitaram no ano, apenas 29 foram con-
cluídos, segundo o CNJ. O número é mais 
desfavorável que no levantamento anterior. 

A taxa de congestionamento de proces-
sos passou de 70%, em 2012, para 70,9% 
em 2013. O crescimento acompanha um 
aumento da carga de trabalho, que cresceu 
de forma mais acentuada que o número de 
servidores e as despesas. 

Em 2013, houve um crescimento de 
1,5% nos gastos totais, 1,8% no núme-
ro de magistrados e 2% no de servido-
res, enquanto tramitaram cerca de 3,3% 
a mais de processos, entre casos novos e 
pendentes dos anos anteriores. O aumento 
na estrutura orçamentária, de pessoal e da 
demanda processual dos tribunais não re-
sultou necessariamente em aumento, pro-
porcional, da produtividade. 

"É preocupante constatar o progressivo 
e constante aumento do acervo proces-
sual, que tem crescido a cada ano, a um 
percentual médio de 3,4%", alerta o CNJ 
que aponta que o total gasto pelo Judiciá-
rio foi de R$ 61,6 bilhões em 2013, um 
aumento de 1,5% em relação ao ano de 
2012. A despesa equivale a 1,3% do PIB e 
a R$ 306,35 por habitante. Os TJs repre-
sentam mais da metade dos gastos 

A maior fatia dos gastos é com recursos 
humanos (R$ 55,30 bilhões), despesa que 
aumentou 2,7% entre os anos de 2012 e 
2013, com o crescimento de 1,8% do nú-
mero de magistrados e de 3,7% no número 
de servidores e auxiliares. 

O aumento do número de juízes não com-
pensou o crescimento da carga de trabalho. 
A subida das despesas e da força de trabalho 
foi acompanhada da quantidade de casos 
novos e pendentes, o que impactou no cres-
cimento da carga de trabalho por magistrado 
em 1,8% (em média, tramitaram 6.041 pro-
cessos por magistrado no ano.

Fonte: CNJ


