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Aniversariantes
Hoje: Manuela Vasconcelos Pereira 

(4ª Vara), Juan Levi Rodrigues Dourado 
(Vitoria da Conquista) e Carlos Henri-
que da Rocha Behrens (NUTEC).

Amanhã:  Gustavo Magalhães Bar-
bosa (NUCJU), José Robson Santos 
da Silva (Campo Formoso), George de 
Araújo Menezes (Bom Jesus da Lapa), 
Eric de Brito Oliveira e Edmilson Morei-
ra Lima (ambos de Feira de Santana).  

Parabéns

O JFH inaugura hoje a sua nova co-
luna: O Provimento de Bandeja, onde 
traremos para os nossos leitores, re-
gularmente, trechos selecionados do 
Provimento COGER 129/2016 que 
certamente auxiliarão os colegas ser-
vidores nas atividades jurisdicionais e 
administrativas.

CARTAS PRECATÓRIAS

“Art. 189. 

§ 1º Não serão objeto de distribuição, 
tramitando no âmbito administrativo, as 
cartas precatórias cíveis e criminais refe-
rentes a atos que não demandem ativida-
de jurisdicional por parte do juízo depre-
cado, como aqueles destinados a mera 
ciência, citação, intimação, notificação, 
depósito, levantamento de penhora, soli-
citação de informações, avaliação, reava-
liação, mandado de prisão e agendamen-
to de sala de videoconferência; 

[...] 

§ 3º As Cartas Precatórias cujo cum-
primento não reclamem a prática de ato 
judicial serão processadas pela SECLA, 
ou seu correspondente nas subseções 
judiciária.

§ 4º No âmbito da Justiça Federal 
da 1ª Região, as Cartas Precatórias tra-
tadas no parágrafo anterior deverão ser 
expedidas por meio do Sistema Eletrôni-
co PAe/SEI, registrando-se o número que 
neste receberem nos autos do processo 
judicial a que se referem. As demais, re-
cebidas por meio físico, serão incluídas 
no PAE/SEI após a devida digitalização.

O PROVIMENTO

1ª Vara da Subseção de Itabuna 
comemora final da inspeção 

e redução do acervo
No inverno itabu-

nense, o clima de har-
monia e o sentimento 
de equipe existentes 
na 1ª Vara Federal 
de Itabuna aqueceu a 
temperatura. 

E com os resulta-
dos dos trabalhos da 
inspeção e o alcance 
das metas estabelecidas, a juíza federal Maízia Pamponet e os servidores comemoraram, 
com um lanche, o final da inspeção e a redução de 15% do acervo de processos da Vara, 
caindo de 3.673 para 3.105 processos em tramitação ajustada entre os meses de dezem-
bro/2015 a junho/2016, conforme dados fornecidos pela SEMAD. 

Resultados positivos são sempre motivo de comemoração!   

A Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU), em 
sessão da última quarta-feira, 20/7, em 
Brasília, reafirmou a tese de que não cabe 
ao Poder Judiciário majorar o valor do au-
xílio-alimentação de servidores da Justiça 
Federal de 1º e 2º graus para equipará-lo 
ao recebido pelos servidores dos tribunais 
superiores, do Conselho Nacional de Jus-
tiça ou do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios.

O entendimento foi consolidado por 
ocasião do julgamento do incidente de uni-
formização interposto pela União contra 
acórdão de Turma Recursal de São Paulo 
que equiparou o valor do auxílio-alimen-
tação de uma servidora da Justiça Federal 
com o benefício pago a servidores de tribu-
nais superiores e também determinou que 
fossem pagos valores em atraso relativos 
aos últimos cinco anos, com acréscimo de 
juros e correção monetária.

Auxílio-alimentação de servidores 
da Justiça Federal não pode 
ser majorado pelo Judiciário

A decisão da Turma Recursal, segun-
do a União, contraria a jurisprudência so-
bre a matéria, fundada nos entendimentos 
do STJ, da Terceira Turma Recursal do Rio 
Grande do Sul e do STF, por meio da Súmu-
la 339/STF, conforme a qual "não cabe ao 
Poder Judiciário, que não tem função legis-
lativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob fundamento de isonomia".

O relator do processo na TNU, juiz fe-
deral Frederico Koehler, acolheu os argu-
mentos da União e decidiu prover o inci-
dente, determinando a reforma do acórdão 
da Turma Recursal de São Paulo, "para 
fins de julgar improcedente o pedido ini-
cial, reafirmando-se a tese de que não 
cabe ao Poder Judiciário majorar o valor 
do auxílio-alimentação dos servidores da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus com base 
no fundamento de isonomia com o valor 
auferido pelos servidores dos tribunais 
superiores", concluiu.

Acordos homologados 
por Moro repassam R$ 

300 mil ao MPF
O juiz Sergio Fernando Moro homologou 

acordos de delação premiada de três acu-
sados de usar um banco suspeito para ope-
rar contas secretas no exterior. Em todos, o 
MPF determina que eles receberão benefí-
cios nos processos da operação “lava jato”e, 
em troca, pagarão multa individual de R$ 
1 milhão – 90% destinados à Petrobras e 
10% “aos órgãos de persecução penal”.

Esse tipo de cláusula já foi considera 
ilegal pelo ministro Teori Zavascki nos des-
dobramentos do caso que correm na corte. 
Mesmo assim, foi homologada na 13ª Vara 
Federal de Curitiba e foi inserida em acordos 
de leniência com empresas citadas em pro-
cessos de improbidade administrativa.

O procurador da República Carlos Fer-
nando Lima, integrante da força-tarefa da 
“lava jato”, declarou que órgãos de perse-
cução “se beneficiariam muito do aporte de 
recursos para a aquisição de equipamentos 
e softwares sofisticados, essenciais em in-
vestigações modernas e eficientes”.

O ministro Teori Zavascki afirmou que 
o Código Penal estabelece, como um dos 
efeitos da condenação, “a perda em favor 
da União, ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa-fé, do produto do crime 
ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito auferido pelo agente com a prática 
do fato criminoso”. Para o relator da “lava 
jato” no STF, a Petrobras é “sujeito passivo” 
dos crime, tendo direito de receber todos os 
valores desviados.

Os acordos homologados envolvem 
os empresários Vinícius Veiga Borin, Luiz 
Augusto França e Marco Pereira de Sousa 
Bilinski. O trio ficou sócio em 2010, junto 
com um ex-funcionário da Odebrecht. Além 
de pagar multa, eles se comprometem a 
contar como funcionava o esquema, relatar 
outras atividades ilícitas que tenham tido 
participação e repatriar todos os bens que 
tiverem no exterior.

Fonte: Agência Brasil

DIREF e ASSERJUF em 
campanha de doação 
de fraldas geriátricas
Hoje, 26 de julho, é dia dos avós e, mo-

vidos pelo sentimento de solidariedade, a 
Direção do Foro e a Associação dos Servi-
dores da Justiça Federal estão incentivando 
os servidores, magistrados e estagiários a 
doarem fraldas geriátricas que serão entre-
gues a abrigos de idosos.

Aqueles que desejarem colaborar po-
dem entregar as doações na Biblioteca à 
servidora Luzineide Oliveira, lembrando 
que a grande maioria dos idosos que vive 
nesses abrigos são abandonados pelos fi-
lhos e não têm qualquer vínculo familiar, 
sendo extremamente carentes.

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia convida os sevidores, advogados 
e demais usuários para evento de treina-
mento alusivo à implantação do Sistema 
PJe na Justiça Federal da Bahia.

O evento consistirá de uma palestra es-
pecial sobre as funcionalidades e a impo-
rância do PJe para a Justiça Federal e con-
tará com um treinemento aberto a todos os 
interessados.

Direção do Foro convida advogados 
para evento de treinamento do PJe

A implantação ocor-
rerá em todas as varas 
com competência cível 
da sede da Seção Ju-
diciária e de suas res-
pectivas subseções, 
abrangendo as classes 
processuais mandados 
de segurança cíveis (in-
dividuais e coletivos) e 
ações monitórias.

No dia 19 de setembro, o PJe será im-
plantado na Bahia conforme deliberação do 
Comitê Gestor Regional do PJe no âmbito 
do TRF da 1ª Região e previsão da Portaria 
Presi 45 de 15 de fevereiro de 2016. 

Atualmente, na Justiça Federal da 1ª 
Região, o PJe está em funcionamento no 
Tribunal e em quase todas as Seções Ju-
diciárias.


