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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: José Nilton Barbosa Fonseca (Ju-
azeiro) e Felipe Ramon de Jesus (Feira 
de Santana). Amanhã: Fernanda Gia-
como Passos Suzart (Turma Recursal), 
Andréia Valdizia Viana Pereira (Juazei-
ro), Yeda Bomfim Fernandes (NUCJU), 
Álvaro Antônio Brito Reis (NUCOM) e 
Daiane Cerqueira Conceição (CEF).

Parabéns

Ciclo de Debates 
sobre o PLP 257

O SINDJUFE promove hoje, 24/05, às 
13h30, no auditório ministro Dias Trindade 
o debate sobre o PLP 257 com transmissão 
por videoconferência para as Subseções.

O Expositor será Matheus Magalhães, 
mestrando em Política Social da UNB; 
membro do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Seguridade e Trabalho da UNB, e mem-
bro do Núcleo de Auditoria Cidadã do DF. O 
evento será promovido pelo SINDJUFE-BA, 
com apoio da ASSERJUF e do  Núcleo de 
Auditoria Cidadã da Bahia. 

O Conselho da Justiça Federal realiza 
no dia 31 de maio o seminário Resgate da 
Memória da Justiça Federal - 50 Anos da 
Lei 5.010/1966.  O evento será composto 
por conferências e painéis que relatam as-
pectos da história da Justiça Federal des-
de os seus primórdios até a criação dos 
Juizados Especiais Federais.

Também será destaque, na ocasião, a im-
plantação das Seções Judiciárias que signi-
ficou o reordenamento da jurisdição federal 
de 1º grau, criada pela Lei n. 5010/1966, 
que neste ano completa 50 anos e é o moti-
vo principal da comemoração.

O evento é voltado para magistrados, 
servidores do Poder Judiciário, em especial 
do CJF e da Justiça Federal, membros do 
Ministério Público e da advocacia pública 
e privada, estudantes e estagiários.  Já a 
coordenação científica do encontro está a 
cargo do corregedor-geral da Justiça Fede-
ral e diretor do CEJ, ministro Og Fernandes.

A abertura contará com a presença da 
vice-presidente do STJ e do CJF, ministra 
Laurita Vaz; do ministro Og Fernandes; do 
diretor-geral ENFAM, ministro Humberto 
Martins;  e do presidente da AJUFE, juiz 
federal Antonio César Bochenek.

CJF realiza seminário sobre Resgate 
da Memória da Justiça Federal 

Para TRF1 não é válido 
recurso por e-mail

A interposição de recursos via e-mail 
não encontra suporte da legislação pro-
cessual. Essa foi a tese aplicada pela a 3ª 
Turma do TRF1 ao conhecer do recurso 
apresentado pelo MPF via mensagem ele-
trônica. 

Na ação, o réu, por meio de petição, 
sustentou a intempestividade do recurso do 
MPF, tendo em vista que a apresentação 
das alegações recursais se deu via e-mail, 
tendo o recurso original sido protocolado 
após o prazo para sua interposição.

O colegiado entendeu que de fato o 
MPF perdeu o prazo para apresentar o re-
curso. Além disso, a apelação não poderia 
ter sido apresentada via e-mail por servidor 
da Procuradoria da República.

“Ainda que se pudesse considerar 
como suficiente para interposição do re-
curso a manifestação do desejo de recor-
rer por meio de mensagem eletrônica, no 
caso, a mensagem foi enviada por pessoa 
que sequer se qualifica como membro do 
MPF”, disse o relator, desembargador fede-
ral Mário César Ribeiro, em seu voto.

Nos três primeiros mutirões promovidos 
pelo CEJUC-BA em abril e maio de 2016, 
abrangendo os conselhos profissionais 
(CRA, CRECI e CRC), Programa de Arren-
damento Residencial (PAR), Sistema Finan-
ceiro Habitacional (SFH) e FGTS, foram fir-
mados acordos no valor de 2.650.000,00.

Desse valor, R$ 1.250.000,00 se refe-
rem ao mutirão do FGTS e R$ 1.400.00,00 
são relativos aos outros dois mutirões.

Os conciliadores aprovados na 1ª sele-
ção de Conciliadores promovida pela Sec-
cional foram convocados para participar de 
estágio supervisionado durante os mutirões 
a fim de obterem a certificação do CNJ. 

Os quase 800 processos selecionados 
já adotam os princípios e determinações 

Licença para tratamento de saúde 
não impede férias de servidor

A 1ª Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, determinou que a União asse-
gure ao autor, auditor fiscal da Receita Federal, o direito ao gozo de suas férias relativas 
ao período aquisitivo de 2008, com o pagamento do respectivo adicional de um terço. 
O servidor teve o direito suspenso por ter se afastado para tratamento de saúde de 
10/11/2008 a 8/1/2009, justamente no período em que tinha marcado as férias (de 
31/12/2008 a 29/1/2009).

Em suas razões recursais, a União defendeu a legalidade do ato, uma vez que servi-
dor teria perdido o direito de usufruir as férias, “haja vista o disposto no artigo 77 da Lei 
8.112/90 e a Portaria Normativa SRH/MP 02/98”. O argumento foi rejeitado pelo Cole-
giado, nos termos do voto do relator, juiz federal Régis de Souza Araújo.

“O direito a férias vem assegurado no artigo 7º da Constituição Federal, como um direi-
to fundamental do trabalhador, expressamente estendido aos servidores públicos por força 
do artigo 39, § 3º, também da Constituição. A limitação imposta pela Portaria Normativa 
SRH 02/1998 conflita com a Constituição Federal, impondo ao servidor o perecimento 
de um direito fundamental assegurado constitucionalmente”, disse o relator ao citar juris-
prudência acerca do tema.                                                                        Fonte: TRF1

Três primeiros mutirões de conciliação 
do ano geram acordos de R$ 2,6 milhões

estabelecidos  pelo novo CPC 
e pela Resolução PRESI 31, 
de 07.10.2015: 

De 25 a 28 de abril foi 
realizado o mutirão de Execu-
ção Fiscal;

De 5 a 9 de maio foi a 
vez do mutirão do SFH e PAR 
(Programa de Arrendamento 
Residencial); 

De 11 a 13 de maio veio o 
mutirão de FGTS com a parti-
cipação da Caixa Econômica. 

O objetivo da conciliação é diminuir o 
número de processos em tramitação nesta 
Seccional, reduzindo, assim, o trabalho de  
magistrados e servidores. 

Um dos inúmeros exemplos bem suce-
didos de acordo foi relatado pela advogada 
Roseane Mira da Silva (foto acima) que saiu 
da sessão com o resultado positivo para 

uma demanda de dois anos. “Eu considero 
que o prazo para a conciliação foi rápido, 
em relação à justiça estadual e até com ou-
tros órgãos judiciais especializados. Então, 
é uma atitude importante para a questão 
da celeridade processual, pois hoje a popu-
lação como um todo demanda bastante, e 
é possível, sim, chegar a um consenso que 
pode melhorar a condição.” declarou.

Sua cliente, a técnica em Enfermagem 
Carla Domênica da Silva, também na foto 
ao lado, disse estar saindo da conciliação 
esperançosa. “Eu fiquei satisfeita. Só 
pediria um apoio a Justiça na questão do 
prazo, porque, em tempos de crise, onde 
o desemprego está muito grande, para 
uma pessoa que está desempregada, 
que é assalariada, o prazo é muito curto. 
Mas, a gente tem que confiar em Deus e 
correr atrás, porque quem deve tem que 
pagar, não é?”, disse, sorridente.

Conciliação em poesia 
resolve conflito na 

esfera administrativa
Um consumidor conseguiu uma solução 

pacífica para um problema de vazamento 
de água junto à Companhia de Saneamen-
to Ambiental do DF sem buscar o Judiciá-
rio. A forma inusitada e amigável com que 
se deu a conciliação chamou a atenção da 
empresa: o consumidor elaborou um re-
querimento relatando o problema em poe-
sia, com 40 estrofes rimadas, e da mesma 
forma recebeu a resposta da empresa.

Prática incentivada pelo CNJ, a conci-
liação vai ao encontro da redução da liti-
giosidade, um dos grandes desafios do Ju-
diciário, onde tramitam em média mais de 
95 milhões de processos judiciais por ano. 

No caso da conciliação em esfera admi-
nistrativa envolvendo a Caesb, o consultor 
de empresas Luiz Carlos Garcia escreveu 
um requerimento, em forma de poesia, 
questionando o elevado valor da conta de 
água – R$ 1.150 – diante do pouco uso, 
em se tratando de um homem solteiro que 
passa pouca parte do tempo em casa.

A carta foi recebida pelo vice-presidente 
das Companhia e o problema foi resolvido 
com redução de mais de 90% na conta. 
Uma funcionária da Caesb, tocada pela 
poesia, enviou ao consumidor a respos-
ta, também em versos. “A carta muito me 
emocionou, isso não é comum. A minha 
intenção foi de homenagear a delicadeza e 
gentileza dele e buscar dar uma resposta à 
altura”, diz Aline. Para ela, a humanização 
da relação com o consumidor foi muito boa 
e aumenta a confiança no serviço.

O consumidor disse que sua atitude está 
baseada em alguns fundamentos de existên-
cia básicos, como o respeito, a compreen-
são, perseverança e o perdão. 

www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82387-conci-
liacao-em-forma-de-poesia-resolve-conflito-
-na-esfera-administrativa


