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Aniversariantes
Hoje: Adriano Mascarenhas Filho (Tei-
xeira de Freitas), Camila Sardagna 
(Vitória da Conquista), Liliana Kels-
ch Sarmento (24ª Vara), Roberto dos 
Santos Souza (NUCJU) e José Veríssi-
mo Neto (Vitória da Conquista).

Amanhã: Alda Geane Barbosa Guima-
rães de Queiroz (Teixeira de Freitas), 
Roselias Bento da Rocha Bouzas (NU-
CJU), Patrícia de Araujo Brito (Jequié) 
e  Silvana Dias dos Santos (22ª Vara).

Parabéns!!!

Tribunais priorizarão processos 
de violência contra a mulher

A VII Semana Nacional Justiça pela Paz 
em Casa, que ocorrerá de 6 a 10 de março 
em todo o Brasil, priorizará audiências e 
julgamentos de processos relativos à vio-
lência doméstica contra a mulher.

No evento, idealizado em 2015 pela 
presidente do CNJ e do STF, ministra Cár-
men Lúcia, serão desenvolvidas ações pe-
dagógicas como palestras e cursos voltados 
ao esclarecimento da população.

“Essa é uma semana em que o Poder 
Judiciário enfatiza a importância da Paz 
em Casa para a construção de uma socie-
dade mais fraterna e plural. E isso se faz, 
sobretudo, pela informação. Informar as 
pessoas que a almejada pacificação é algo 
construído, desde o berço, pelo respeito 
mútuo das diferenças", disse a conselheira 
Daldice Santana, coordenadora do Movi-
mento Permanente de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar do CNJ.

A mobilização tem como objetivo cha-
mar a atenção da população para esse tipo 
de crime e estimular a denúncia, medida 
fundamental para proteção das vítimas. 

O TJ do Pará vai mobilizar todos os ma-
gistrados do estado cujas varas possuam 
processos de violência doméstica contra 
mulheres. Serão selecionados, em regime 
de mutirão, todos os processos pendentes 
para a semana da campanha. 

Em Brasília, o TJDF convidou a pesqui-
sadora Laura Frade, doutora em Sociologia, 
para falar sobre os motivos que levam mu-
lheres a permanecer em relações violentas.

No Espírito Santo, o Juizado Itineran-
te da Lei Maria da Penha estará em um 
ônibus rosa, com equipe multidisciplinar 
formada por assistente social, psicólogo, 
investigador de polícia, promotor, defen-
sor e juiz atendendo a população. No ano 
passado, foram atendidas 250 mulheres 
no ônibus rosa que denunciaram agressão. 
Foram lavrados 54 boletins de ocorrência e 
deferidas 49 medidas protetivas e decreta-
das sete prisões preventivas.

De acordo com o Mapa da Violência 
2015, em 2013 foram registrados 13 ho-
micídios femininos por dia, quase 5 mil no 
ano. Os índices de homicídios contra as 
mulheres colocam o Brasil no 5º lugar do 
ranking de países mais violentos. 

Há 10 anos, anualmente, magistrados 
de todo o país se reúnem em jornadas a fim 
de aprimorarem a aplicação da Lei Maria 
da Penha — criada para combater a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher. 

Fonte: CNJ

Melhor remuneração, retorno das férias 
coletivas, combate ao projeto de lei sobre 
abuso de autoridade e criação de novos 
TRFs são algumas das bandeiras que a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil 
planeja levantar em sua Agenda Político-
-Institucional 2017.

Para a Ajufe, os juízes federais não são 
remunerados como deveriam. Segundo o 
documento, todo “juiz federal deve rece-
ber os benefícios dignos de sua função, 
bem como ter as prerrogativas do cargo 
respeitadas. O resgate de um sentido de 
carreira pressupõe necessariamente uma 
política remuneratória coerente e que es-
timule a manutenção dos melhores qua-
dros profissionais na Justiça Federal”.

Um dos principais interesses da enti-
dade é a criação de um benefício por va-
lorização do tempo de carreira. Conforme 
a Proposta de EC 63/2013, quaisquer 
juízes e desembargadores do país, além 
de membros do Ministério Público, teriam 
direito a uma parcela mensal indenizatória 
calculada em 5% do subsídio a cada quin-
quênio de efetivo exercício. Na prática, o 
objetivo é que quem fique vários anos na 
magistratura e no MP ganhe mais do que 
o iniciante.

Mais TRFs estão entre as metas 
dos juízes federais para 2017

A Ajufe quer ainda respaldo constitucio-
nal para retomar as férias coletivas no Judi-
ciário (PEC 3/2007), derrubadas em 2006 
pelo STF. De acordo com a associação, o 
fim do benefício “em nada contribuiu para 
a melhor prestação jurisdicional”, porque 
as férias individuais de desembargadores 
exigem “seguidas convocações de juízes”, 
prejudicando o 1º grau.

O documento lista ainda a criação de 
82 cargos de juiz federal (PL 8.132/2014), 
a criação do Fundo de Custas da Justiça 
Federal e mudança no CPP para permitir a 
prisão para crimes graves a partir do acór-
dão condenatório — o PL 402/2015, pro-
posto pela Ajufe, acabou já sendo aplicado 
em nova jurisprudência do STF.

A Ajufe também elenca as principais 
causas que acompanha no Judiciário: no 
Supremo, os temas envolvem o auxílio-mo-
radia, a aposentadoria especial dos magis-
trados, multa para advogados públicos e a 
criação de mais quatro TRFs (ADI 5.017).

A entidade diz que muitas dessas ações 
não se limitam à defesa de direitos indi-
viduais dos magistrados federais, mas sim 
de toda a sociedade, através da luta por um 
Poder Judiciário mais forte e independente.

Fonte: Conjur

Nasceu Pedro Bento
Reunindo em um só, o nome do menino mais corajoso do universo de Monteiro 

Lobato com o nome do próprio autor (José Bento), Pedro Bento é o segundo filho do 
servidor Paulo Sérgio Campos Teixeira, diretor do Centro Judiciário de Conciliação.

Pedro nasceu no último dia 2 de março, 23 anos após o seu irmão Caio, o filho mais 
velho do nosso colega Paulo Sérgio.

Bem-vindo, Pedrinho!

SECAP orienta sobre entrega 
da declaração de bens e rendas 

A SECAP informa aos servidores que ainda não optaram pelo preenchimento do Ane-
xo 2 – TCU (declaração de acesso aos dados de bens e rendas) que, entre os dias 2 de 
março e 31 de maio de 2017, o sistema SARH estará recebendo os arquivos eletrônicos 
das declarações de imposto de renda (.DEC e .REC) trazidos pelos servidores em seus 
dispositivos eletrônicos (pen drive). 

Os servidores que já preencheram o Anexo 2 estão dispensados dessa obrigação desde 
a entrega do referido anexo na SECAP, pois o SARH gera automaticamente a quitação 
anual para esses servidores no dia 1º de maio de cada ano. Esses servidores já são 86% 
dos servidores ativos.

Caso o servidor tenha dúvida se já optou pelo Anexo 2 - TCU, é só verificar no 
Sistema SARH, no caminho: Menu do Servidor>>Declaração de Bens>>Entrega De-
claração de Bens - Identificada, na aba "Arquivos Antigos". Se houver pelo menos uma 
declaração do tipo 4, o servidor já está dispensado da obrigação anual. A opção pode 
ser feita a qualquer tempo pelo preenchimento do referido anexo e a entrega em papel 
ou eletrônica na SECAP.


