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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Felipe Ramilys Marques Santana (Teixeira de Freitas) e Cláudio Santos da Silva 
(Feira de Santana). Amanhã: Ana Caroline Rodrigues de Souza Castro (Juazeiro), 
Liliane Francisco da Silva (Campo Formoso), Sandra Iara Santos Góes (Itabuna), Mad-
son Cardoso Xavier (Irecê), Josiane Rocha Santos (Feira de Santana) e Ivan de Araujo 
Costa (Vitória da Conquista). Sexta-feira: Rômulo Augusto Jesus Santos (6ª Vara), 
Daniela de Oliveira (Feira de Santana) e Maria Leonice Carvalho Amado (12ª Vara). 

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza fede-
ral Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, 
fotos, distribuição, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. 
Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminha-
da para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Energia será desligada 
no final de semana 

Está programado para o próximo fim 
de semana, 17 e 18 de junho (sábado e 
domingo) o desligamento da subestação 
elétrica do Fórum Teixeira de Freitas por 
período superior à autonomia do nobreak e 
do grupo gerador, razão pela qual será ne-
cessário o desligamento do CPD na sexta-
-feira, 16/06 às 20h com religamento na 
segunda-feira, 20/06 às 7h. 

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

Expediente do dia  23/6 
é suspenso também  

nas Subseções 
A Portaria da Presidência do TRF1, que 

suspendeu, ad referendum do Conselho 
de Administração, o expediente interno e 
externo e os prazos processuais na Seção 
Judiciária da Bahia, no dia 23/7/2017, foi 
alterada para incluir também as Subseções 
Judiciárias vinculadas. Fica mantida a ne-
cessidade de compensação e a prorrogação 
para o próximo dia útil os prazos que devam 
iniciar-se ou completar-se no dia 23/6  nos 
termos do §1º do art. 224 do CPC.

A decisão considera a solicitação da DI-
REF, que encaminhou pedido da ASSER-
JUF, tendo em vista que os tradicionais fes-
tejos juninos causam transtornos nos dias 
da sua comemoração, que ocorrem em 
todo o Estado, com a interdição de trânsito, 
grande quantidade de pessoas e os proble-
mas de segurança nas áreas administrati-
vas onde se realizam as comemorações e 
se localizam as sedes da Justiça Federal.

Considera também que a festa junina 
faz parte do calendário festivo nordestino, 
motivo pelo qual as repartições públicas da 
Bahia, permanecem fechadas ou decretam 
ponto facultativo.

Judiciário reduz consumo de água, 
papel e material descartável

Dados preliminares da política de 
sustentabilidade implantada pelo CNJ 
ao Poder Judiciário indicam redução 
no consumo de água e de material des-
cartável nos anos de 2015 e 2016. As 
informações socioambientais de 78 dos 
92 tribunais e conselhos, subordinados 
à Resolução n. 201/2015, do CNJ, de-
vem ser publicados, ainda este mês no 
portal do CNJ. 

O consumo de copos descartáveis 
(para água e café) do ramo Justiça 
Eleitoral caiu 38% e dos Tribunais Supe-
riores, 39%, na comparação com os dois 
anos informados. A Justiça Militar também 
apresentou redução no consumo de copos 
plásticos (-13%). 

A Justiça Estadual também conseguiu 
reduzir o gasto com esses itens (-3%). A 
Justiça do Trabalho e o ramo Federal, no 
entanto, tiveram aumento, de 58% e 9%,  
no consumo de copos descartáveis. A mé-
dia geral foi de redução de 5% .

 Em relação aos gastos de papel não-
-reciclado, o Poder Judiciário apresentou 
redução de 9% entre 2015 e 2016. A Jus-
tiça Militar foi a que teve melhor atuação 
nesse contexto (-38%); a Justiça do Tra-
balho reduziu em 31%; a Justiça Federal, 
-28%; a Justiça Estadual, -6% e o ramo de 
Tribunais Superiores, -2%. Apenas a Justi-
ça Eleitoral teve um consumo maior, com 
aumento de 55%.

Os dados referentes ao consumo de 
papel reciclado também apresentaram re-

dução. Os órgãos superiores reduziram 
18% no consumo, seguidos pela Justi-
ça do Trabalho (-15%), Justiça Federal 
(-9%) e da Justiça Estadual (-3%). A 
Justiça Eleitoral  e a Militar apresenta-
ram aumento de 62% e 15% no consu-
mo de papel reciclado.

A Resolução n. 201 determina aos 
órgãos do Poder Judiciário a imple-
mentação do Plano de Logística Sus-
tentável (PLS), composto por medidas 
que visem minimizar os impactos ao 

meio ambiente decorrentes das ativida-
des dos órgãos e por ações voltadas ao 
aperfeiçoamento da gestão administrati-
va. O texto determina a criação de uni-
dades socioambientais, que estimulem a 
reflexão e a mudança dos padrões atuais 
de compra, consumo e gestão documen-
tal desses órgãos.

O CNJ aprovou o próprio PLS, por meio 
da Portaria n. 32/2017. Estão previstas 
reduções anuais de 5% nos gastos com te-
lefonia até 2020; racionalização com ser-
viços e material de limpeza, com serviços 
de vigilância e com despesa com veículos, 
incluído combustíveis. Também está pre-
vista a implantação de gestão de resídu-
os em papel, plásticos, vidros e baterias. 
Também há medidas voltadas para a me-
lhoria na qualidade de vida no trabalho e 
capacitação de servidores em questões de 
responsabilidade socioambiental. 

 Fonte: CNJ

Juiz federal Ávio Novaes garante a servidor 
técnico do MP direito de exercer a advocacia

O juiz federal da 12ª Vara, Ávio Mozar 
José Ferraz de Novaes, deferiu liminar re-
conhecendo o direito de servidor do Minis-
tério Público da Bahia de se inscrever como 
advogado da OAB/BA.

O autor do Mandado de Segurança 
que concluiu o bacharelado em Direito e 
foi aprovado no exame de Ordem, narrou 
que aceitou o convite para assumir cargo 
comissionado de nível técnico junto ao par-
quet daquele Estado. A seccional, porém, 
defende que a atividade exercida pelo im-
petrante encontra-se no rol daquelas que 
são incompatíveis com a advocacia, res-
saltando a vedação constante da resolução 
27/08 do Conselho Nacional do Ministério 
Público.

Impedimento e não incompa-
tibilidade - O magistrado disse que 
perfilha entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que 
os ocupantes de cargo técnico no Mi-
nistério Público Estadual fazem jus 
à inscrição na OAB, pois a atividade 
desempenhada não caracteriza hipó-
tese de incompatibilidade, mas sim 
de impedimento, nos termos do ar-
tigo 30, inciso I da Lei n. 8.906/94. 
Citou, para tanto, precedente da 2ª 
turma da Corte Superior, julgado em 
abril último.

“Mostra-se irrazoável considerar que o 
impetrante, na condição de ocupante de 
cargo temporário no Ministério Público 
Estadual, apresente incompatibilidade ao 
exercício da advocacia, posto que o próprio 
artigo 12, inciso II da Lei nº 8.906/94, em 
casos de igual espécie, exige a licença do 
exercício da advocacia, e não o cancela-
mento da inscrição, medida esta adstrita 
àqueles que exercem, em caráter defini-
tivo, atividade incompatível com a advo-
cacia, nos termos do artigo 11 do referido 
diploma legal.”

Na sentença, o juiz federal Ávio Nova-
es pondera que a imposição de impedi-
mentos melhor harmonizaria os bens jurí-

dicos postos em conflito. “Razoável seria, 
a meu sentir, e com o devido respeito à 
autonomia de relevante entidade, que no 
ato do requerimento de inscrição, a Or-
dem dos Advogados do Brasil, dentro dos 
parâmetros normativos, exigisse do pos-
tulante a apresentação de certidão das 
atividades exercidas, dotada de fé pú-
blica, para que, desta forma, cotejando-
-as com o exercício da advocacia, justi-
ficasse os casos de incompatibilidade e 
de impedimento, realizando as devidas 
anotações. Se, por certo, tal medida não 
eliminaria eventuais incongruências, ao 
menos diminuiria as irrazoabilidades, 
prestigiando-se o exercício profissional, 
submetido ao controle pelo órgão de clas-
se, evitando-se, inclusive, subterfúgios 
para o exercício profissional.”

Segundo o juiz federal da 12ª Vara, não 
é razoável, considerando a realidade atual 
de um mercado de trabalho cada vez mais 
restrito, e pela necessidade de melhorar os 
rendimentos mensais, postergar a inclusão 
do impetrante no mercado de trabalho, im-
pondo-o a aguardar o julgamento final da 
demanda para o exercício da advocacia, e 
por isso concedeu a liminar.
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