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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Edjôse Souza (20ª Vara) e Camila 
Bittencourt (24ª Vara). Amanhã: Marcos 
Antonio Oliveira de Souza (10ª Vara), 
Luiz Carlos Bittencourt Goulart (DIREF), 
Victória Costa (Avante), e Ulima Natana 
Silva Santos (SECAD). Parabéns!!!

Servidor do TJ-BA com 
estabilidade econômica 
deve trabalhar 8 horas

Os servidores no Tribunal de Justiça da 
Bahia beneficiados pela incorporação de 
parcelas identificadas como “adicional de 
função“ e “estabilidade econômica” devem 
cumprir a jornada de trabalho de oito ho-
ras, e não de seis horas.

Assim decidiu o conselheiro do CNJ Pau-
lo Eduardo Teixeira, ao avaliar dois pedidos 
em Procedimentos de Controle Administra-
tivo do Sindicato dos Servidores Auxiliares 
do Poder Judiciário da Bahia e da Associa-
ção dos Servidores do Tribunal de Justiça 
da Bahia contra atos do TJ-BA. Segundo o 
tribunal, a jornada diferenciada nesses ca-
sos violaria os postulados da moralidade, 
eficiência e probidade administrativa.

O conselheiro citou o Decreto Judiciário 
126/2010 que, alterando o Decreto Judi-
ciário de 95/2010, determina que “os ser-
vidores ocupantes de cargos comissiona-
dos, bem como os que tenham adquirido 
estabilidade econômica, os que percebem 
vantagem pessoal decorrente de Regime 
de Tempo Integral  e Condições Especiais 
de Trabalho e os que percebem a gratifi-
cação de adicional de função, incorporada 
ou não, cumpram jornada mínima de oito 
horas diárias, observando-se o intervalo 
mínimo de uma hora e máximo de duas 
horas para descanso e alimentação, não 
computado na duração do trabalho.” .
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Na edição de ontem do JFH foi noticiado 
que as Turmas Recursais da Bahia tiveram, 
em seis meses, incremento no número de 
recursos em tramitação. Esta informação 
foi corrigida na edição digital do JFH, após 
contato da Diretora do Núcleo de Apoio às 
Turma Recursais, Rosemari Sabino.

O erro ocorreu em razão de a SECOS ter 
recebido o último boletim estatístico da SE-
MAD apenas com os dados da tramitação 
não ajustada dos recursos.

CORREÇÃO: Varas de JEFs cíveis de Salvador 
encerram semestre com 13,5 mil processos

A comparação havia 
sido feita, por equívoco, 
entre dados da tramita-
ção ajustada de dezem-
bro de 2014 com dados 
de tramitação normal de 
junho de 2015. 

As Turmas Recursais 
tiveram, em seis meses, 
de fato, redução do seu 
acervo  em 2.720 re-
cursos sendo assim dis-
tribuídos os números: 
1ª Turma: 14.283; 2ª 
Turma:14.394; 3ª Tur-
ma: 13.366; 4ª Turma: 
14.850.

PROCESSOS NOS JEFS CÍVEIS

O mesmo equívoco foi verificado em 
relação ao número de processos nas varas 
de JEFs de Salvador. Não foi possível fazer 
ontem a correção na edição digital. Assim, 
fazemos hoje a correção devida.

Em tramitação ajustada, as seis varas 
encerraram o semeste com 13.528 pro-
cessos e não com o número informado on-
tem: 15.945. 

Os processos estavam, de fato, assim 
distribuídos ao final do primeiro semes-
tre: • 22ª Vara com 3.243; • 9ª Vara 
com 3.061;• 21ª Vara com 2.881; • 23ª 
Vara com 1.755;• 5ª Vara com 1.415;• 
15ª Vara com 1.175.

Comparando-se os dados com os de 
seis meses atrás, verifica-se que houve 
aumento de apenas 246 processos nas 
varas de JEF e não de 2.665.

Em duas das varas de Juizado houve 
redução no número de feitos: a 23ª Vara, 
com 1.119 processos a menos, e a 9ª 
Vara, com 27 processos a menos do que 
em dezembro de 2014.

Nas outras varas dos JEFs houve incre-
mento. A 21ª Vara viu seu acervo crescer 
em 612 processos; a 22ª Vara teve acrésci-
mo de 478 feitos; a 5ª Vara ficou com mais 
154; e a 15ª Vara com mais 148. 

Segundo a servidora Rossana Paulino Leite, foi muito importante a participação da 
SEBES da Bahia no 1º Encontro das Áreas de Bem-estar Social das Seccionais e do TRF 
da 1ª Região, realizado em Brasília entre 16 e 18 de junho passado, principalmente no 
que diz respeito às trocas de experiências com os demais supervisores das SEBES das 
Seccionais.

O encontro teve como objetivo possibilitar a melhoria contínua, a otimização e a mo-
dernização dos procedimentos e dos métodos de trabalho das áreas de bem-estar social 
visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados aos beneficiários.

Ao abrir o evento, o diretor-geral da Secretaria de Bem-estar Social-SECBE Carlos 
Frederico Maia Bezerra disse que a maior importância do evento estava em possibilitar a 
troca de experiências e de informações com o intuito de melhorar os serviços prestados.

Entretanto, segundo Rossana, foi verificada pouca receptividade e dificuldades da Di-
reção da SECBE em relação ao trato interpessoal para com os supervisores das SEBES, 
deixando de serem dirimidas várias dúvidas e questionamentos. Também não foram ouvi-
das as sugestões que poderiam cooperar com o melhor desempenho do nosso Programa 
de Autogestão. 

“Fomos informados pela Direção da SECBE sobre a atual situação financeira do Pro 
Social, a qual hoje se encontra equilibrada, conforme quatros demonstrativos apresen-
tados”.Em 2014, o Pro-Social encerrou o ano com despesas de R$ 53,3 milhões e saldo 
de 53,1 milhões. Já nos cinco primeiros meses de 2015, as despesas eram de R$ 6,6 
milhões e saldo de R$ 71 milhões.

Seccional da Bahia esteve presente 
no encontro das áreas de bem-estar 

social das seccionais e do TRF1Participe do Prêmio 
Funpresp-Jud 2015

Divulgar a Funpres-Jud e o Plano de Be-
nefícios aos servidores públicos federais do 
Judiciário e Ministério Público é o objetivo 
do Prêmio Funpresp-Jud 2015, lançado 
durante os Encontros Regionais promovi-
dos pela entidade no mês de junho.

Serão duas premiações, uma para con-
curso de projeto acadêmico e intelectual 
de educação financeira e previdenciária e 
outra para campanha de adesão. O período 
para a campanha e para a inscrição dos 
projetos pode ser feita até o dia 30/10. 

O projeto vencedor receberá R$ 10 mil. 
O 2º lugar, R$ 5 mil e R$ 3 mil será o prê-
mio para o 3º colocado. Para a campanha 
de adesão, os órgãos patrocinadores foram 
divididos em grupos por quantidade de ser-
vidores: grupo I, para aqueles que tenham 
de 1 a 400: grupo II, de 401 a 1000; e o 
grupo III, a partir de 1001 servidores. 

O reconhecimento de honra ao mérito 
a ser concedido aos participantes que se 
destacarem na campanha de adesão será 
por categorias, em cada um dos grupos de 
patrocinadores: a primeira, para o patroci-
nador que tiver o melhor resultado em nú-
mero de participantes patrocinados inscri-
tos e em percentual de adesão em relação 
às posses ocorridas desde 14/10/2013; a 
segunda, para aquele que obtiver o melhor 
resultado em número total de participantes 
patrocinados; e a 3ª, para o melhor resul-
tado em número de participantes inscritos. 

Mais informações sobre o Prêmio 
Funpresp-Jud 2015 no endereço www.
funprespjud.com.br/premio/, pelo e-mail: 
premio2015@funprespjud.com.br ou pelo 
telefone (61) 3217-6598.


