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Aniversariantes
Hoje: Carlos D’Ávila Teixeira, juiz fe-
deral da 13ª Vara, Joandisson Sousa 
Rocha (Ilhéus),  Tales Matos Amorim 
(Vitória da Conquista), Lycia Maria Sá 
de Figueiredo Nora (Ilhéus), Tânia Re-
bouças e Vera Lucia Oliveira dos San-
tos (ambas da 8ª Vara). 
Amanhã: Michele Anjos Evangelista 
(NUCRE), Catarina Braga Rios Linder 
(Juazeiro), Antônio Edson Mascarenhas 
as Silva (Feira de Santana), Neildes 
Souza Pereira e Aline Cristiane Aguiar 
Pereira (ambas da Turma Recursal). 

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro. Supervi-
são, redação, fotos, distribuição, diagramação e 
impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia 
Magalhães. Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. 
Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encami-
nhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Gui-
marães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.
jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

SECAM orienta sobre 
ligações com DDD

A SECAM reitera o pedido para que as 
ligações longa distância (DDD) sejam feitas 
utilizando-se  a operadora 31 (Telemar) a 
partir dos telefones fixos 

A operadora 15 (Vivo) deverá ser usada 
para as ligações DDD a partir dos celulares 
institucionais. 

Ligações DDD realizadas por outras 
operadoras poderão ser cobradas dos res-
ponsáveis pelos respectivos ramais ou ce-
lulares, pois não existirem contratos, as 
contas são cobradas em faturas avulsas.

Curso Virtual: Formação de Tutores - 
Novo CPC  Institutos Fundamentais 
Estão abertas até o dia 23/01 as pré-inscrições para o curso virtual para formação 

de tutores. Serão destinadas 30 vagas para toda a Primeira Região. A distribuição de 
vagas por Seccional está condicionada à existência de candidatos que preencham os pré-
-requisitos abaixo listados.

Ser bacharel em Direito; ter formação complementar correlata ao tema do curso (espe-
cialização, mestrado ou doutorado relacionados à matéria do Direito Processual Civil); ter 
experiência profissional correlata ao tema do curso.

Para atuar como tutor é necessário possuir curso de docência online e participar e ser 
aprovado no curso de Formações de Tutores.

A carga horária é de 20 horas e a ementa está disponível no portal do TRF1 onde são 
realizadas as pré-inscrições. 

Realização: de 06/02 a 24/02/2017.

PL prevê que advogados só possam 
ser presos com ordem escrita

Por exercer função essencial à Justiça, 
o advogado deve ter as mesmas prerroga-
tivas que o Ministério Público, sendo uma 
delas o direito de ser preso apenas median-
te ordem judicial escrita, salvo em caso de 
crime inafiançável. É o que defende o Pro-
jeto de Lei 5922/16, do deputado federal 
Alberto Fraga (DEM-DF).

“O art. 133 da Lei Maior assevera que o 
advogado é indispensável à administração 
da Justiça, desempenhando, pois, função 
social de inequívoca importância no Estado 
Democrático de Direito brasileiro. Não se 
justifica a assimetria de tratamento confe-
rida aos advogados relativa às suas garan-
tias quanto à prisão”, afirma Fraga.

O projeto também garante que o advo-
gado preso fique em sala de Estado Maior, 
com instalações e comodidades condignas, 
e, na sua falta, em prisão domiciliar.

Para a advogada Vera Chemim, a Cons-
tituição inclui o advogado como profissional 
que exerce função essencial à Justiça, como 
juízes e membros do MP, o que faz com que 
seja necessário o mesmo tratamento.

“O cargo ou função pública no Poder 
Judiciário exige uma série de requisitos 
constitucionais e legais que não se encon-
tram no Estatuto da Advocacia, requisitos 
estes que nascem com as prerrogativas. É 
o caso dos magistrados, dos promotores e 
procuradores, bem como dos defensores 
públicos, estes últimos amparados pelo art. 
44, caput e inciso II, da Lei Complementar 
80/1994. Consideradas as duas formas de 
entendimento há que se aguardar qual in-
terpretação prevalecerá no Congresso”.

Para o advogado constitucionalista e 
criminalista Adib Abdouni, não se trata de 
tratamento diferenciado ou privilégio mas 
de instrumento de garantia do exercício 
profissional e das prerrogativas da função 
do advogado, que age na proteção dos di-
reitos dos cidadãos.

Fonte: CONJUR

TJ/BA privatiza 
cartórios e ganha 

até 1.300 servidores
Mais de mil servidores mantidos em fo-

lha pelo TJ da Bahia  serão aproveitados, 
agora, nas unidades judiciais das comarcas 
da capital e do interior do Estado.

O reforço foi possibilitado pela outorga 
de cargo de delegatários na audiência pú-
blica realizada para a designação dos can-
didatos aprovados em concurso.

A presidente do TJ, desembargadora 
Maria do Socorro Barreto Santiago, consi-
derou “uma luta insana” a realização e va-
lidação do concurso. “Os servidores presta-
vam serviços aos cartórios, onerando nossa 
folha e desfalcando a mão de obra.”

Feliz com a vitória consolidada com a 
outorga, a presidente falou aos aprovados, 
num intervalo da audiência promovida no 
Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, 
em Salvador.

A audiência pública para designação 
de delegatários levou ao Fórum Ruy Bar-
bosa centenas de candidatos aprovados no 
maior concurso público realizado no país 
com esta finalidade.

SEVIT lembra que uso 
de crachá é obrigatório 

na Seção Judiciária
A Seção de Segurança, Vigilância e 

Transporte - SEVIT lembra a todos que é 
obrigatório o uso do crachá de identificação 
nas dependências da Seção e Subseções 
Judiciárias, conforme a Instrução Normati-
va 14-10, do TRF da 1ª Região.

Os servidores, prestadores de serviços 
e estagiários deverão portá-lo em local visí-
vel, durante todo o expediente.

A SEVIT esclarece que todos precisam 
usar o crachá, mas os estagiários, por sua 
natural e maior rotatividade, devem estar 
mais atentos ainda à obrigação para facili-
tar sua identificação pela segurança já que 
o trânsito de pessoas no Fórum é cada vez 
mais intenso.

Escreva sua opinião 
para a Revista do TRF1

CNJ divulga vencedores do Prêmio 
“Conciliar é Legal” 2016

O Prêmio “Conciliar é Legal” 2016 de-
finiu seus vencedores em eleição realizada 
pelo Comitê Gestor de Conciliação do CNJ. 
O objetivo da premiação é reconhecer na-
cionalmente boas práticas de solução de 
conflitos e aprimoramento do Poder Judi-
ciário que envolvam uma negociação entre 
as partes em conflito, a autocomposição. 
Na sétima edição do prêmio, foram eleitos 
oito projetos entre 96 inscritos. 

Foram premiados por práticas concilia-
tórias: O TJ de Sergipe, pelo “Projeto Pare! 
Concilie e Siga”, o TRT da 2ª Região com 
o Projeto “Plano Estratégico de Gestão de 
Conflitos Trabalhistas” e o TRF4, pelo Pro-
jeto “Equipe de Trabalho Remoto-Benefí-
cio por Incapacidade”.

Entre os juízes, três tiveram seus esfor-
ços reconhecidos. A juíza de Direito, Valé-
ria Lagrasta, conquistou a categoria Justiça 
Estadual com o Projeto “Juiz Gestor de Re-
solução de Conflitos”. Dois juízes federais, 
Gisele Maria da Silva Araújo Leite e Mar-
co Bruno Miranda Clementino, levaram o 

prêmio pelo Sistema AVIS, do TRF da 5ª 
Região. Entre os magistrados da Justiça do 
Trabalho, mereceram o prêmio Conciliar é 
Legal 2016 Vanessa Matos e José Roberto 
Dantas Oliva, que inscreveram o Projeto “A 
Arte de Conciliar”.

Na categoria Instrutores em Mediação 
e Conciliação, a servidora do TJ de Santa 
Catarina Crystiane Uhlmann venceu com o 
Projeto “Conciliação Virtual – WhastApp”. 
Entre os autores de projetos de Ensino Su-
perior, a USP receberá a premiação por ter 
inserido o tema mediação e conciliação na 
grade curricular da graduação e pós-gradu-
ação. Na categoria Mediação Extrajudicial, 
venceu a instituição Mercado Livre, pelo 
Projeto “Action”. 

A juíza federal Alessandra Aranha, do 
TRF3 foi vencedora na Categoria Deman-
das Complexas. A coordenadora da Central 
de Conciliação de Santos foi a responsável 
pela regularização da ocupação da orla da 
praia da Enseada, no Guarujá, pelos donos 
de quiosques.


