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Aniversariantes
Hoje: Cléria Dias Sampaio (SECAD), 
Aline Porto Barral (23ª Vara), Vinicius 
Guimarães Valente (Teixeira de Freitas), 
Daniela Ferreira Oliveira, José Adailton 
Leão (ambos de Feira de Santana). 
Amanhã: Juliana Paiva Costa Samões 
(14ª Vara), Marco Antonio Pereira de 
Santana (NUASG), Maria Renialda 
Dantas de Souza (Alagoinhas), Jaciara 
Barreto de Souza Alves (Turma Recur-
sal), Tiago Sousa de Oliveira (NUCRE), 
Ana Paula de Jesus e Lêda Sueiro (am-
bas da ASSERJUF). 
Domingo: Marcos Antônio de Oliveira 
Aguiar (NUASG), Cristovam Gonçalves 
dos Santos (24ª Vara) e Jorlan Santos 
de Jesus (Ilhéus). 
Segunda-feira: Ailton Brandão Neves 
(Itabuna), Sueli de Souza Borges (NU-
BES), Gustavo Mamede Santanna Xará 
(Guanambi) e Karlson Santos Souza 
(Eunápolis). 

Parabéns!

Presos baianos têm 
redução de pena 
por meio da arte

Para cada três dias trabalhado, o inter-
no reduz um dia na pena de reclusão. O 
cálculo dá ideia da importância do Projeto 
Libertarte, desenvolvido com a orientação 
do arquiteto por formação e artista plásti-
co Eliezer Nobre. A exposição Libertarte foi 
inaugurada na Praça de Serviços do Tribu-
nal de Justiça da Bahia.

Por meio da defensora pública Fabíola 
Pacheco, o TJBA abriu as portas para que 
o artista expusesse obras produzidas com a 
técnica mosaico pelos internos. “Cada obra 
tem um significado, mas o objetivo no fi-
nal de tudo é construir um grande mosai-
co, que somos nós”, ressaltou o artista. O 
projeto é realizado mediante a prestação de 
serviços voluntários do artista Eliezer Nobre.

O grupo de alunos da penitenciária 
é formado por 10 internos. O projeto dos 
quadros em mosaico é assinado por Eliezer, 
mas a montagem e construção da obra é 
com os detentos. Os internos que se inscre-
vem para o Libertarte recebem um salário 
mínimo, que ajuda no sustento da família. A 
ideia é fazer o interno sentir-se útil, mesmo 
estando preso, além do aprendizado.

Contribua com a cesta 
natalina dos terceirizados

A Comissão de Ação Social pede aos ser-
vidores e magistrados que, como fazem há 
mais de 20 anos, mantenham sua genero-
sidade contribuindo para a tradicional cesta 
natalina dos funcionários terceirizados.

Estas cestas natalinas fazem a alegria 
de 250 funcionários terceirizados da lim-
peza, segurança, copeiragem, informática, 
manutenção etc.

O valor mínimo índividual é de R$ 
30,00. Os diretores de Secretaria e Nú-
cleos receberão sua colaboração até 
30/11. Os membros da Comissão de 
Ação Social passarão em todas as unida-
des recolhendo as doações.

Atenção para o uso correto 
dos cestos do Recicle Já Bahia

O Recicle Já Bahia solicita atenção dos servidores ao descartarem material não reciclá-
vel nos cestos azuis de coleta seletiva. Estes cestos são para descarte de papéis diversos 

com objetivo de promover a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos gerados nas unida-
des do serviço público. 

Qualquer material não-reciclável (como 
copos usados) deve ser descartado no lixo 
comum, para evitar que os papéis sejam 
inutilizados para a finalidade de reciclagem. 
Caso o servidor precise de cesto de lixo co-
mum, pode solicitá-lo na Seção de Material 
(SEMAT).

CJF altera resolução que 
regulamenta custeio do 

auxílio pré-escolar 
O Conselho da Justiça Federal aprovou 

mudanças na Resolução n. 4/2008, que 
regulamenta a concessão do auxílio pré-
-escolar. Com a alteração, fica excluída a 
participação dos servidores e magistrados 
no custeio do benefício.

A proposta de suprimir a exigibilidade 
da parcela de custeio do auxílio pré-esco-
lar a cargo dos magistrados e servidores 
foi apresentada por meio de ofício da AGU, 
encaminhando Parecer com força execu-
tória sobre os efeitos da antecipação de 
tutela concedida em favor da AJUFE, no 
processo n. 37364- 69.2013.4.01.3400. 
Na decisão, foi determinado que a União 
se abstivesse de exigir a cota de participa-
ção no custeio pré-escolar recebido men-
salmente pelos magistrados substituídos.

Diante disso, a Assessoria Jurídica do 
CJF se manifestou sobre a matéria e suge-
riu a supressão da exigibilidade da cota de 
custeio por parte de todos os servidores 
e magistrados da Justiça Federal, prevista 
na Resolução n. 4/2008, em face da juris-
prudência já pacificada no âmbito da Jus-
tiça Federal, pela TNU, no sentido de que, 
“sem previsão legal, a União não pode co-
brar de servidor público o pagamento do 
custeio de auxílio pré-escolar” 

Segundo o presidente do TRF4, de-
sembargador Luiz Fernando Penteado, 
relator do processo, inúmeras decisões ju-
diciais apontam para a inexigibilidade da 
cota de custeio por parte de servidores e 
magistrados. O próprio TCU já expurgou 
de seu regulamento a cobrança do custeio 
dos servidores sobre o benefício.

Assim, o auxílio pré-escolar será custe-
ado pelo órgão, por meio de verbas especí-
ficas de seu orçamento e se o dependente 
for beneficiário de pensão alimentícia, ele 
será pago ao magistrado ou servidor e de-
duzido em favor do alimentando, salvo se 
o alimentante estiver obrigado, por deci-
são judicial, pela integralidade das despe-
sas escolares.

IX Seminário Internacional 
Brasil/Argentina teve público recorde

O IX Seminário Internacional Brasil/Ar-
gentina foi realizado nos últimos dias 23 
e 24/11 com o tema “Direitos Humanos, 
Garantias e Justiça: Impactos das decisões 
judiciais no Novo CPC e do Projeto CPP 
no Sistema Judicial Brasileiro (Abordagem 
Multidisciplinar)”. O seminário teve exce-
lente receptividade do público, que supe-
rou o número de presentes dos eventos re-
alizados nos anos anteriores e prestigiou os 
palestrantes mantendo o Auditório Ministro 
Dias Trindade sempre cheio.

A  juíza federal Cláudia Tourinho Scar-
pa, diretora do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, presidiu a mesa de abertura ao 
lado do juiz federal Wilson Alves de Souza 
e do professor Maurício Góes. A magistra-
da declarou sua grande satisfação e honra 
em abrir o seminário, ressaltando que o 
intercâmbio nos dias atuais entre os dois 
países é muito importante para o compar-
tilhamento e a troca de experiências e co-
nhecimentos.

Na opinião da diretora do Foro, os te-
mas apresentados são extremamente atu-
ais e pulsantes e os palestrantes, profes-
sores qualificados e renomados. “Não há 
como não se empolgar por um Seminário 
desta natureza, que en-
sejará um rico e provei-
toso intercâmbio de ex-
periências e propiciará 
o desenvolvimento do 
pensamento crítico e 
reflexivo”, disse a ma-
gistrada, garantindo que 
seria bastante enrique-
cedora a experiência do 
evento, ao aprofundar a 
visão crítica sobre os va-
riados temas debatidos.

No primeiro dia foram 
apresentadas as palestas: 
“Principais alterações do 
novo CPC no regime jurí-
dico dos recursos cíveis”; 
“O incidente de desconsi-
deração da personalida-
de jurídica no CPC/2015 
como garantia de aces-
so à justiça”; “Impactos 
do novo CPC na fase de 
instrução do processo do 
trabalho”; “Delação pre-
miada e direitos funda-

mentais”; “A irracionalidade jurídica das 
propostas de modificação legislativa em 
matéria penal no pacote anticorrupção 
do MPF”; “A jurisprudência defensiva 
dos tribunais superiores como condi-
cionante ilegítima do acesso à justiça” 
e  “O princípio da preservação das em-
presas, o estímulo à atividade produtiva 
e o novo Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas à luz da reforma da Lei Com-
plementar n. 155 de 27/10/2016”.

E no dia 24 foi a vez das palestras 
“Impactos no sistema recursal trabalhis-
ta decorrentes do novo CPC”; “Devido 
processo, jurisdição e competência no 
Estado constitucional democrático: re-
flexões sobre a garantia de que ninguém 
será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente”; “Uma lei-
tura interdisciplinar entre o corpo e a 
justiça”;  “Qual é o problema que se de-
bate em torno do direito humano à água? 
Perspectiva sócio-ambiental de um tema 
jurídico-político” e “Cataclismo e Estado 
de Direito: Advertências do cinema pós-
-apocalíptico”. 

No encerramento foi realizado o lan-
çamento do livro: “Barajar y dar de nue-

vo: Trabajos sobre temas de derecho, de 
sociología y de historia jurídicas, dedica-
dos a la Profesora Dra. Andrea Gastron 
sob coordenação dos professores Wilson 
Alves de Souza e Ricardo Rabinovich-
-Berkman. 

O evento teve coordenação dos pro-
fessores doutores Wilson Alves de Souza 
e Maurício Góes, organização da ASSER-
JUF, realização da UFBA, Justiça Federal 
da Bahia, UNIJORGE e UNICORP, patro-
cínio da Caixa Econômica Federal e apoio 
institucional da Editora Dois de Julho e 
Instituto Baiano de Pesquisas e Estudos 
Jurídicos. 

Todos os alimentos arrecadados du-
rante os dois dias do IX Seminário serão 
destinados a uma entidade carente.


