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Aniversariantes  
Hoje: Washington Dias Pereira (NU-
ASG), Gilveraldo Antônio dos Santos 
Dórea (2ª Vara), Joanne Matos Santos 
(NUCRE), Kellyane Cerqueira Ribeiro 
(2ª Vara), Lorena Marques Carvalho 
(Turma Recursal), Mariana Oliveira de 
Araújo (Ilhéus) e Olga Santos Costa 
(Contrate).
Amanhã: Dr. Felipe Bouzada Flores 
Viana, juiz federal substituto da Sub-
seção de Guanambi, Telli Britto Re-
bouças (16ª Vara), Davi Perez Ramos 
(Itabuna), Jairo Rodrigo Neves de Lima 
(7ª Vara), Bartira Duarte Santana de 
Souza (19ª Vara), Vanessa Ramos 
Coutinho (NUCRE), Rika Luanda Frei-
tas (18ª Vara) e Bruno Silva (2ª Vara).
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Subseção de Eunápolis realiza 
concentração de audiências

Sob a coordenação do juiz federal 
Alex Schramm de Rocha, a Subseção 
Judiciaria de Eunápolis realizou nos dias 
28 e 29 de maio uma concentração de 
audiências a fim de agilizar os proces-
sos em trâmite no seu Juizado Especial 
Adjunto. 

No total, foram 124 audiências de 
conciliação, instrução e julgamento, que 
resultaram em 56 sentenças homologa-
tórias de acordo; 16 sentenças proce-
dentes ou parcialmente procedentes; 38 
sentenças improcedentes e 14 sentenças 
extintivas. 

Segundo o juiz federal Alex Scharann 
de Rocha, o esforço concentrado é a res-
posta a demanda concentrada de proces-
sos em muitos casos antigos e que agora 
têm um novo procedimento. “O Juizado 
Especial Federal possui um procedimen-
to sumaríssimo, distinto do procedimen-
to ordinário utilizado nas varas comuns”, 
destacou.

A concentração de audiências em 
um mesmo dia facilita, em geral, a con-
ciliação, pois os mesmos procuradores 

atuando com os mesmos advogados 
tendem a estabelecer um diálogo con-
vergente, com concessões recíprocas e 
padronizadas. “A concentração de au-
diências é muito mais eficiente do que 
a realização de audiências esparsas”, 
ponderou o magistrado, acrescentando 
que a meta é fazer com que 90% dos 
processos do JEF, principalmente do JEF 
previdenciário rural, sejam julgados com 
brevidade.

Para a realização da concentração 
de audiências, a Subseção de Eunápo-
lis contou com o envolvimento de todos 
os servidores, bem como com a par-
ceira da Caixa Econômica Federal, que 
forneceu lanches para os jurisdiciona-
dos e camisetas que foram usadas pe-
los servidores. 

A Prefeitura de Eunápolis, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, enviou 
uma equipe de enfermeiros e técnicos 
que atuaram na realização de exames de 
glicemia e aferição de pressão de todos 
os jurisdicionados que participaram do 
evento. 

NUCJU tem nova direção
O servidor Águido Miranda Barreto 

retorna à Direção do Núcleo Judiciário. 
O servidor Sidinei José de Sousa, que 
voltou à 12ª Vara, despediu-se da fun-
ção na última quinta-feira, 5/6, quando 
fez um breve discurso e um balanço da 
sua atuação nos últimos dois anos frente 
ao núcleo.

Cercado de colegas, Sidinei decla-
rou-se feliz pelo fato de a Direção do 
NUCJU retornar para o colega Águido 
Barreto, que já ocupou a função ante-
riormente, que conhece profundamente 
a sua estrutura e que é muito querido 
por todos os servidores da unidade.

Sidinei aproveitou para agradecer 
pelo trabalho de todos os colegas, mas 

frisou que não somente 
pelo trabalho em si, que 
nada mais é do que a nossa 
obrigação enquanto servi-
dores, mas especialmente 
pela disposição e disponi-
bilidade demonstradas e 
pelo acolhimento com que 
foi recebido. Ele afirmou ter 
consciência de que fez um 
bom trabalho graças tam-
bém à ajuda dos terceiri-
zados e estagiários, muitos 
deles remunerados graças 
ao convênio da Justiça Fe-
deral da Bahia com com a 
Caixa Econômica Federal. 

Lembrou ainda que du-
rante a sua gestão as atri-
buições do NUCJU foram 
ampliadas com a retomada 
do serviço de autuação pro-
cessual. Finalizou declaran-
do sua certeza de que o novo 
diretor dará continuidade às 
ações desenvolvidas.

Águido Barreto elogiou o colega que se 
despedia lembrando sua capacidade de 
trabalho. Disse que Sidinei sempre deu 
o melhor de si, sendo um excelente pro-
fissional, sempre positivo e à procura de 
soluções criativas para os problemas com 
a habilidade natural que é a sua marca.

Tribunais devem seguir 
regra para repasse de 
orçamento ao 1º grau
Já entrou em vigor uma regra do Con-

selho Nacional de Justiça que define pa-
râmetros para a distribuição do orçamen-
to nos órgãos do Poder Judiciário de 1º 
e 2º graus. Conforme a Resolução 195, 
os tribunais devem identificar ainda em 
suas propostas orçamentárias a parcela 
de recursos que será repassada a cada 
um dos graus de jurisdição.

A destinação dos recursos de natu-
reza não vinculada — quando cabe à 
administração decidir como usará os 
valores — deve levar em conta a média 
de casos novos distribuídos à primeira e 
à segunda instância no último triênio e 
o acervo de processos pendentes, entre 
outros fatores. A medida foi aprovada 
pelo CNJ em maio e deverá ser adotada 
a partir do orçamento para o exercício 
de 2015.

Os tribunais também deverão criar co-
mitês orçamentários, um para cada grau 
de jurisdição, que serão responsáveis pela 
governança colaborativa do orçamento. 
Formados tanto magistrados quanto por 
servidores, esses comitês terão uma sé-
rie de tarefas, como “auxiliar na captação 
das necessidades ou demandas”, discutir 
e priorizar demandas, construir a propos-
ta orçamentária e acompanhar a execu-
ção do orçamento.

Fonte: CNJ

A Voz do Brasil tem 
horário flexibilizado 

durante a Copa
A Presidência da República publicou 

medida provisória que autoriza todas 
as rádios do País a transmitirem A Voz 
do Brasil em horário especial durante a 
Copa do Mundo, entre 12 de junho e 13 
de julho. A MP permite que o programa 
vá ao ar das 19h às 22h. 

A iniciativa atende a pedido das emis-
soras brasileiras. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert), existem 30 requeri-
mentos na Câmara dos Deputados que 
solicitam a revisão do horário. Um abai-
xo-assinado que reivindica a flexibiliza-
ção já reúne mais de 65 mil assinaturas, 
segundo a entidade. 

O projeto de lei n. 595, de 2003, 
propõe que a transmissão ocorra en-
tre 19h e 22h. A proposta foi apro-
vada pela Câmara em 2006, mas so-
freu alterações no Senado e, por isso, 
retornou aos deputados em 2010. Se 
for aprovado pelo Congresso, o projeto 
ainda passará pelo crivo presidencial 
antes de se tomar lei. 

De acordo com a Abert, mais de 1,3 
mil emissoras de rádio estão credencia-
das para transmitir o Mundial. Dos 64 
jogos da Copa, 27 serão realizados no 
mesmo horário em que é veiculado o no-
ticiário oficial. 

Os servidores Nélio Villas Boas, da 
Central de Mandados, e Marcos Rocha, 
da Seção de Cálculos Judiciais, também 
elogiaram o trabalho de Sidinei e agra-
deceram pela forma dinâmica com que 
atuou para otimizar os trabalhos em to-
das as seções do Núcleo Judiciário.


