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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Samuel dos Santos Mendonça 
(NUCJU), Carlos Alberto Nicolas Audy 
(Ilhéus) e Stefanie Noadia da Silva Bal-
doino (NUCRE). Amanhã: Gersiane Viei-
ra Santana Pando (Feira de Santana), 
Noemia Ângelo Vieira (18ª Vara), Othon 
Luiz Menezes de Souza Lima (Itabuna), 
Cláudio Romero Silva Rêgo (13ª Vara), 
Yone Brandão Caribé (22ª Vara), Aman-
da Santos Santana Ferreira (17ª Vara) e 
Luiz Henrique Alves Nunes (10ª Vara).

Parabéns!

TRF1 estabelece normas para movimentação
e lotação de servidores da 1ª Região

A definição das lotações e das movimen-
tações de pessoal no âmbito da 1ª  Região 
deverão observar os critérios estabelecidos 
pela Resolução Presi 21, de 6/7/2017 que 
regulamenta a implementação da Resolu-
ção CNJ 219/2016 que estabelece diretri-
zes e normas para a distribuição de car-
gos de servidores, cargos em comissão e 
funções de confiança nos órgãos do Poder 
Judiciário de 1º e 2º graus.

O documento aborda as normas sobre a 
aplicação da lotação paradigma (quantitati-
vo mínimo de servidores das unidades judi-
ciárias de 1º e 2º graus) e sobre a distribui-
ção de servidores das áreas de apoio direto 
à atividade judicante entre o 1º e o 2º graus.

Em relação à lotação paradigma, para 
fins de cálculo o Tribunal agrupará as uni-
dades judiciárias das seções e subseções 
judiciárias por categoria, especialização e 
Região (Centro-Oeste/Sudeste, Nordeste e 
Norte); as centrais de mandados das seções 
judiciárias em um grupo e as das subseções 
em outro grupo; e os gabinetes de desem-
bargadores, de acordo com a composição 
da Seção Especializada que integrarem.

A confecção das tabelas com as lota-
ções paradigmas, análise dos dados, pos-

síveis distorções e incongruências nos re-
sultados serão realizadas até o dia 30/8 do 
ano anterior à mudança de gestão, consi-
derando os dados judiciais do dia 31/12 do 
exercício anterior à análise. Já os relatórios 
de remanejamento do 1º grau serão enca-
minhados pela Diretoria-Geral aos Direto-
res de Foro para conhecimento até o 3º dia 
útil de setembro, cabendo aos Diretores de 
Foro remeterem ao Presidente do Tribunal 
proposta de adequação de lotação nas res-
pectivas seções e subseções judiciárias, até 
15/9 do ano anterior à mudança de gestão.

Vale destacar ainda que os casos de mo-
vimentação que implicarem despesas serão 
condicionados à disponibilidade orçamen-
tária e à aprovação da Administração.

Uma vez aprovada a adequação do 
quadro de pessoal pelo Conselho de Admi-
nistração, quando houver necessidade de 
remanejamento de pessoal em determina-
da área de um mesmo quadro (em caráter 
permanente ou temporário), o gestor da 
unidade em condições de disponibilizar 
servidor fará a indicação.

Para isso, a Diretoria-Geral comunicará, 
em até três dias úteis, a decisão do Conse-
lho de Administração, a fim de que o gestor 

da área com excedente faça a indicação do 
servidor a ser movimentado, no prazo de 
30 dias, a partir da decisão do Conselho.

Caso isso não ocorra, o servidor de me-
nor tempo de lotação será movimentado. 
Em relação a movimentação entre quadros 
diferentes, serão oferecidas a disponibili-
zação das vagas nas unidades que hipo-
teticamente deverão ter acréscimos, aos 
servidores do quadro das unidades que hi-
poteticamente perderão vagas. Não haven-
do interessados na remoção, essas vagas 
serão remanejadas no momento em que 
ocorrerem aposentadorias ou vacâncias.

O total de servidores das áreas de apoio 
direto à atividade judicante de 1º e 2º 
graus deve ser proporcional à quantidade 
média de casos novos distribuídos a cada 
grau no último triênio. Quando a taxa de 
congestionamento de um grau de jurisdição 
superar em 10% a do outro, o Tribunal fará 
distribuição extra de servidores para o grau 
mais congestionado para ampliar tempo-
rariamente a lotação e redução dos casos 
pendentes. Isto só não será aplicado nas 
situações em que o Índice de Produtividade 
de Servidores do grau de jurisdição mais 
congestionado for inferior ao do outro.

Fonte: TRF1

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo: 

18/7/2007- Subseção Judiciária de 
Itabuna recebe novo juiz federal substi-
tuto - A juíza federal da Subseção Judi-
ciária de Itabuna, Maízia Seal Carvalho 
Pamponet, juntamente com os servido-
res e terceirizados, deram as boas vin-
das ao recém empossado juiz federal 
substituto João Paulo Pirôpo de Abreu, 
pela sua entrada em exercício naquela 
Subseção, com votos de sucesso e felici-
dade na nova etapa profissional.

19/7/2007-Despedida na Subseção 
de Feira de Santana - Os servidores da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana 
reuniram-se na última sexta-feira em um 
caloroso café da manhã para se despe-
direm da juíza federal substituta, Karin 
Medeiros, removida para a 19ª Vara.

Na oportunidade, a magistrada, que-
rida por todos, recebeu mensagens de 
sucesso na nova caminhada e agrade-
ceu, dizendo que “foi para ela uma satis-
fação ter iniciado a carreira na magistra-
tura na Subseção de Feira de Santana”. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Parlamentares e representantes 
da AJUFE discutem mudanças 

na Reforma da Previdência

A primeira reunião entre as entidades 
que compõem a Frente Associativa da Ma-
gistratura e do Ministério Público (Frentas) e 
representantes da CPI da Previdência ocor-
reu no último dia 4/7, no Senado.

 A Ajufe foi representada pelo vice-pre-
sidente da 5ª Região, Antônio Araújo e o 

Solicitação de bens 
permanentes à SEPAT
A SEPAT informa que durante todo 

o mês de julho estará aberto o período 
de solicitação de bens permanentes de 
2017. Os pedidos devem ser justificados 
e encaminhados à SEPAT, via e-mail ou 
ofício, até 31/07.

As unidades podem relacionar mó-
veis, equipamentos eletrônicos e de in-
formática.

A SEPAT pretende agilizar o processo de 
compra. Assim, pede que a solicitação seja 
enviada o mais breve possível.

Prestação de contas de viagem 
a serviço entregue em cinco dias

A Portaria DIREF n. 34 estabelece que magistrados e servidores devem apresen-
tar prestação de contas em até 5 dias a partir do regresso da viagem de serviço. A 
não apresentação no prazo ensejará desconto em folha do valor do adiantamento 
recebido. A Portaria visa a solucionar problemas apontados pela auditoria a res-
peito do não cumprimento do prazo para entrega do formulário de prestação de 
contas, referente a despesas de viagens a serviço 

juiz federal Victor Souza, da Comis-
são de Acompanhamento da Refor-
ma da Previdência.

 As reuniões da Frentas com o 
relator da CPI, senador Paulo Paim, 
têm o objetivo de auxiliar nas con-
duções do trabalho da comissão, 
que analisa a PEC 287/16. 

As entidades vão elaborar pro-
postas que aperfeiçoem o sistema 
de arrecadação da Previdência, 

além de “soluções para combater os deve-
dores e sonegadores: os grandes causado-
res do atual déficit previdenciário”, desta-
cou o vice-presidente da Ajufe. As reuniões 
entre a Frentas e a CPI da Previdência se-
rão semanais.

Fonte: AJUFE
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TJ-BA desativará 
33 comarcas

O Tribunal de Justiça da Bahia aprovou 
a desativação de 33 comarcas. A OAB-BA, 
tenta, na Justiça Federal, impedir a medida.

Os processos em andamento nas 33 co-
marcas desativadas continuam tramitando 
nas unidades até o prazo de 60 dias.

De acordo com o TJ-BA, a medida está 
alinhada com a Resolução 184/2013, do 
CNJ que estabelece que os tribunais devem 
adotar providências necessárias para ex-
tinguir, transformar ou transferir unidades 
judiciárias ou comarcas com distribuição 
processual inferior a 50% da média de ca-
sos novos por magistrado no último triênio.

Segundo a corte, são observados crité-
rios e questões técnicas como a arrecadação 
judicial e a despesa da comarca, bem como 
a distância entres as comarcas que recep-
cionarão o acervo processual e o número de 
servidores da comarca desativada.

Fonte: CONJUR


