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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isabel Cristina Lemos de Souza  
(NUASG), Vera Lucia Bastos Muniz 
(NUCAF) e Adriano Fialho Drum-
mond (CAIXA).
Amanhã: Carmem Dolores Freire Ra-
mos de Castro, diretora de Secreta-
ria da 22ª Vara, Marcio Kazuo Tagata 
(NUCRE), Talita Pereira Souza de Al-
meida (SECAD), Matheus Lopes Paiva 
de Carvalho (NUTEC),Victoria Ban-
deira Alcântara (6ª Vara).

Parabéns!!!

CJF encaminha ao STJ anteprojeto 
de Lei Orgânica da Justiça Federal

Uma nova lei orgânica para a Justiça 
Federal que atualiza seu funcionamento e 
reestrutura a carreira dos juízes federais, 
está a caminho. O texto do anteprojeto de 
lei orgânica foi aprovado pelo CJF. O ante-
projeto segue para análise do STJ e será 
encaminhado ao CNJ, antes de chegar ao 
Congresso Nacional.

O texto prevê que as varas federais pas-
sem a ter dois juízes federais com o mais 
antigo na vara como titular da sua direção 
administrativa. Os novos juízes federais 
substitutos – que ingressarem após a edi-
ção da lei – atuarão em substituição ou em 
auxílio em qualquer unidade jurisdicional. 
Apenas quando promovidos a juiz federal 
passarão a atuar em uma vara. 

Outra novidade proposta na lei é a pos-
sibilidade de os TRFs instituírem “Subse-
ções Judiciárias Integradas”. Atualmente, 
cada Estado corresponde a uma Seção Ju-
diciária, com sede na capital, sendo que os 
municípios do interior que possuem varas 
federais constituem Subseções Judiciárias. 

As Subseções Integradas reunirão duas 
ou mais Subseções territorialmente próxi-
mas. O objetivo é permitir que haja plantões 
unificados ou regionais, onde o movimento 
forense não  justifica plantões descentrali-
zados. “A administração isolada de várias 
pequenas subseções judiciárias, criadas 
muitas vezes com apenas uma vara fede-
ral, prejudica a eficiência da gestão”, ob-
serva o ministro Noronha.

Os concursos para juiz federal substitu-
to devem ser concluídos no prazo máximo 
de 18 meses após a inscrição preliminar, 
salvo situação excepcional devidamente 
justificada. O texto cria o juiz federal forma-
dor, que juntamente com o desembargador 
federal corregedor-geral e um juiz auxiliar 
da Corregedoria Regional, terá a atribuição 
de orientar, acompanhar e avaliar os juízes 
vitaliciandos. 

O juiz formador deverá orientar a atu-
ação do vitaliciando na sua conduta pro-
fissional e atuação junto às partes, pro-
curadores, servidores, público em geral e 
demais magistrados, e avaliar sua atuação 
mediante elaboração de relatórios periódi-
cos e relatório de avaliação final.

Portaria suspende 
expediente na 7ª Vara

A Portaria PRESI/CENAG 32, de 
11/03/2013, da Presidência do TRF1, 
suspende expediente externo e prazos pro-
cessuais da 7ª Vara da Seção Judiciária da 
Bahia entre de 11 a 15 de março, mantida 
a apreciação de medidas de urgência que vi-
sem a evitar perecimento de direito. Durante 
o período, as urgências serão atendidas pelo 
juiz federal substituto no exercício da titula-
ridade da 7ª Vara, Fábio Roque Araújo, no 
gabinete do magistrado na 20ª Vara.

OAB vai ao STF contra limites de despesas 
com educação no Imposto de Renda

O Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil aprovou, por unanimida-
de, no dia 11/03, o ajuizamento de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade con-
tra dispositivos da Lei n. 9.250/95 – que 
fixam limites para dedução das despesas 
com educação no Imposto de Renda –, por 
considerar que ofendem princípios consti-
tucionais como o da dignidade da pessoa 
humana e o direito fundamental de todos 
à educação.

"As despesas realizadas pelo cida-
dão com a instrução própria e de seus 
dependentes situam-se entre as indis-
pensáveis à manutenção da dignidade 
humana, que devem ser excluídas da tri-
butação", sustentou o relator Luiz Claudio 
Allemand. Ele defendeu que as despesas 
com educação, assim como aquelas com 
saúde, não se sujeitem a tetos de dedu-
ção do IRPF.

A ADI quer a declaração de inconstitu-
cionalidade dos tetos nos anos base 2012, 
2013 e 2014. A fixação desses valores 
"em limites tão reduzidos" como observa 
o relator, violam os seguintes dispositivos 
constitucionais que tratam da dignidade 
humana: da razoabilidade; do devido pro-
cesso legal; da capacidade contributiva; 
direito à educação como bem fundamental 
ao desenvolvimento da pessoa e da prote-
ção à família. 

O conselheiro Allemand observou em 
seu voto que a ação, uma vez julgada 
procedente pelo STF, não implicará que a 
Corte Suprema venha a definir um teto de 
dedução de despesas com educação que 
entenda legítimo. "Isso é tarefa a ser em-
preendida pelo legislador, sempre sujeito 
ao controle judicial", salientou. "O que se 
terá, até então, será a inexistência de limi-
te quantitativo na matéria, tal como ocorre 
para as despesas médicas". 

Mutirões do SFH superam metas 
traçadas para ano de 2012 

Os mutirões de conciliação envolvendo 
financiamentos do SFH superaram em qua-
se 70% a meta estabelecida para os valo-
res a serem recuperados em 2012. 

Em junho, a meta da Corregedoria Na-
cional de Justiça era conseguir reverter até 
o fim do ano RS 180 milhões ao SFH por 
meio dos mutirões. Levantamento feito pela 
Emgea mostra que a meta foi superada em 
66%, com o retorno de RS 298,8 milhões 
ao SFH. Os valores são usados no financia-
mento de novas moradias.

A meta de audiências de conciliação 
também foi superada com folga. A expec-
tativa era promover 10.707 audiências em 
todo o País ao longo do ano, mas o número 
final de audiências designadas chegou a 
15.715. Das audiências realizadas, 52% 
resultaram em acordo.

No TRF da 1ª Região, foram realizadas 
3.580 audiências de conciliação, das quais 
1.876 resultaram em acordo e na recupe-
ração de R$ 116,2 milhões. Foram desig-
nadas 41% a mais de audiências do que a 
meta originalmente prevista.

No TRF da 2ª Região, foram realizadas 
1.971 audiências e fechados 1.152 acordos. 
O valor recuperado foi de R$ 54,7 milhões.

No TRF da 3ª Região, foram realizadas 
3.065 audiências e 1.180 resultaram em 
acordos. Apenas em São Paulo foram recu-
perados RS 54,2 milhões.

No TRF da 4ª Região, foram feitas 1.387 
audiências e recuperados R$ 42 milhões.

Já no TRF da 5ª Região, foram realiza-
das 1.102 audiências, fechados 480 acor-
dos e recuperados RS 28,6 milhões. 

Smart lixo
O Brasil gerou em 2012 quase 500 

mil toneladas de lixo pelo descarte de 
computadores, celulares, TVs e outros 
aparelhos. Em 2016 esse peso deve 
chegar a 892 mil toneladas. 

Quem quiser 
reduzir um pouco 
esse peso pode 
doar aquele PC 
velho e ainda aju-
dar um projeto so-
cial. Opções para 
isso não faltam 
como o Programa 
Onda Digital da 
UFBA que tem a missão de contribuir 
com a inclusão sócio-digital, envolvendo 
a Universidade em ações educativas e 
difusão do software livre.

O Programa Onda Digital, cujo e-mail 
é ondadigital@ufba.br e o telefone é 
3283-6765, atua incentivando a inter-
disciplinaridade com o envolvimento de 
profissionais de computação, professo-
res, funcionários e estudantes da UFBA. 

Desde a implementação da Políti-
ca Nacional dos Resíduos Sólidos, em 
2010, fabricantes vêm se mostrando 
mais preocupados em dar um fim ecolo-
gicamente responsável aos equipamen-
tos eletrônicos que geram

Com ela, os fabricantes foram obri-
gados a dividir a responsabilidade dos 
resíduos que geram com os revendedo-
res e têm até 2014 para se adaptar às 
novas regras.

Se as 150 maiores cidades do país 
receberem a estrutura necessária, como 
pontos de coleta, 2/3 do “e-lixo” brasilei-
ro terão sua reutilização viabilizada.

“A responsabilidade é compartilha-
da por fabricantes, importadores e co-
merciantes”, diz Zilda Veloso, gerente 
de resíduos perigosos do Ministério do 
Meio Ambiente. “Se prefeituras instala-
rem pontos de coleta, por exemplo, po-
derão cobrar desses responsáveis.” 

A quantidade de cobre que é apro-
veitada após processos manuais e auto-
matizados de separação torna o negó-
cio lucrativo, mesmo para as pequenas 
empresas.

VERDE
ÁREA

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to da Sra. Najara Silva Brandão, irmã 
da servidora Jacira Silva Brandão, da 
11ª Vara.  A cremação ocorreu no Ce-
mitério Jardim da Saudade no último 
dia 11/03. À servidora e a seus fami-
liares, nossas sinceras condolências. 


