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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pedro Braga Filho, juiz federal da 19ª Vara, Bruno de Jesus (Feira de Santa-

na), Ariadine Eluane Costa (Alagoinhas), Ricardo Figueiredo Lima (22ª Vara) e Cecília 
Vicentini Lima (16ª Vara). Amanhã: Arisa da Silva Almeida (Feira de Santana), José 
Carlos Pereira Macedo (Teixeira de Freitas), Raimundo Santana Oliveira Junior (Bom 
Jesus da Lapa), Andrea Braga di Tullio Gomes (10ª Vara), Soloney Lopes Valois (NU-
COM) e Jandir Suzart de Oliveira (C S Gestão). Parabéns!

O MPF-BA quer saber sua opinião 
sobre a defesa do meio ambiente 

O Ministério Público Federal na Bahia disponibiliza até o dia 25 de abril consulta 
pública virtual sobre a atuação do órgão na defesa do meio ambiente. Preenchendo o 
formulário disponível em www.mpf.mp.br/ba/consulta-publica-2017 os cidadãos po-
dem contribuir respondendo como veem a atuação do MPF na área — em questões 
envolvendo defesa de licencia-
mento ambiental para empre-
endimentos agrícolas, crimes 
ambientais, preservação de 
bacias hidrográficas e rios fe-
derais, gerenciamento costeiro, 
entre outros. 

O participante poderá indi-
car os casos em que percebe 
melhor atuação pelos procura-
dores da República na Bahia ou 
citar investigações e ações mar-
cantes na defesa do meio am-
biente. É possível, ainda, enviar 
contribuições por meio do cam-
po aberto disponível no final do 
formulário.

A Presidência do TRF1, por meio da Cir-
cular Presi 58, informa que a partir de 17 
de abril, o tribunal receberá apenas corres-
pondências cujo destinatário seja o próprio 
TRF1. As remessas de qualquer natureza 
deverão ser enviadas diretamente aos desti-
natários, sem intermediação do tribunal, pri-
vilegiando o envio eletrônico pelos sistemas 
SEI e Malote Digital. Os documentos para os 
demais TRFs, suas Seccionais e Subseções 
deverão atender ao mesmo sistema

O alto custo dos Correios e o crescimento 
de furtos e extravios de documentos  moti-
vou levantamento dos documentos tramita-
dos diariamente, o que demonstrou neces-
sidade de revisão dos métodos de remessa.

Observou-se a incidência de corres-
pondências destinadas às Seccionais e 
Subseções, inclusive da Justiça Federal de 
outras regiões com encargos operacional e 
financeiro pelo TRF1: os documentos são 
recebidos, conferidos, triados, protocola-
dos, recolocados nos malotes de destino. 
Este procedimento torna as remessas mais 
onerosas e morosas.

Consoante comunicação do CJF, a ces-
são de malotes destinados aos TRFs das 
demais regiões deverá em breve ser des-
continuada, o que reforça a necessidade de 
revisão das formas de envio, com foco no 
uso de remessas eletrônicas.

O sistema Malote Digital, disponibiliza-
do gratuitamente pelo CNJ,  possibilita o 
trâmite de documentos eletrônicos em tem-
po real, de forma segura, sem custo. Estão 
previstas remessas dos tipos de documen-
tos: administrativo, alvará de soltura, carta 
de ordem, carta precatória, informações 
processuais e mandado de prisão. Todas as 
Seções e Subseções deverão estar aptas a 
receber documentos por esse sistema me-
diante ativação dos tipos de documentos.

As alterações  consideram os ditames 
do Plano de Logística Sustentável, a imi-
nência da descontinuidade da cessão de 
malotes pelo CJF e a necessidade de ade-
quação das práticas atuais ao binômio cus-
to-benefício, com vistas a maior agilidade, 
segurança e economicidade, tornando as 
remessas mais sustentáveis.

TRF1 informa alterações no envio 
de correspondências em malotes

Justiça Federal atinge metas 
de sustentabilidade no Sudeste

O Tribunal Regional Federal da 3ª Re-
gião estabeleceu no Plano de Logística 
Sustentável várias metas para o uso efi-
ciente de insumos e materiais entre 2016 
e 2020. O PLS-JF3R foi publicado pela 
Resolução 45, de 09 de setembro de 
2016, com o objetivo de promover um 
modelo de gestão que gere economia de 
recursos materiais, além de sustentabili-
dade econômica e social.

Entre as metas alcançadas em 2016, o 
TRF3 reduziu o gasto de garrafas de água 
mineral em quase 65% e de papel e im-
pressão em mais de 5,5%. Também econo-
mizou 32% com telefonia fixa e 18% com 
energia elétrica.

Os resultados só foram possíveis devido 
à ampla participação de servidores e magis-
trados. Em 2016, o tribunal aumentou em 
1.000% as ações de capacitação relaciona-
das à sustentabilidade e promoveu diversas 
campanhas de conscientização ambiental.

Além disso, cortou as linhas telefônicas 
menos utilizadas, limitou os horários de uso 
de ar condicionado e, durante a realização 
de cursos e reuniões, passou a servir água 
em jarras de vidro em vez de garrafas plás-
ticas. Também elaborou um Manual de Li-
citações Sustentáveis, intensificou a coleta 
seletiva e se esforçou em promover o des-
carte correto de pilhas, baterias e lâmpadas.

Fonte: CNJ

TRF1 mantém sentença da 3ª Vara 
e estudante aprovada no ENEM 
tem direito a matrícula na UFBA 
sem conclusão do ensino médio

O Juízo da 3ª Vara assegurou a uma es-
tudante o direito de se matricular no curso 
de Medicina Veterinária da UFBA. A aluna, 
autora da ação, assistida por seu genitor, 
não havia concluído o ensino médio quan-
do conquistou a vaga na universidade, que 
vedou sua matrícula no curso pretendido, 
sob o fundamento de que ela não teria 
apresentado o Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio.

A 5ª Turma do TRF1 negou provimento 
à apelação, acompanhando o relator, de-
sembargador federal Souza Prudente.

Em seu voto, o magistrado sustentou 
que não se afigura razoável o indeferimen-
to da referida matrícula pela ausência de 
comprovação, naquele momento, da con-
clusão do ensino médio por ausência uni-
camente do componente etário. “Na hipó-
tese, portanto, deve-se valorizar o mérito 
da estudante, que, antes de concluir o 
ensino médio, logrou aprovação no ENEM, 
tornando-se apta a ingressar no ensino su-
perior, conforme acentuado na sentença 

em apreço. Entender o contrário equiva-
leria a impedir injustamente a ascensão 
intelectual da aluna que já possui conhe-
cimento suficiente para se matricular no 
curso superior pretendido”.

O relator chamou a atenção para o fato 
de que a estudante submeteu-se a curso 
supletivo e logrou êxito nos referidos exa-
mes, obtendo o certificado de conclusão do 
Ensino Médio no ano de 2015, e realizou 
a matrícula para o curso de Medicina Ve-
terinária para o segundo semestre daquele 
ano de posse de todos os documentos exi-
gidos, tendo atendido, todos os requisitos 
objetivos necessários. “Até mesmo porque, 
decorridos mais de um ano e meio da refe-
rida matrícula, é de se reconhecer a apli-
cação à espécie da teoria do fato consu-
mado, haja vista que o decurso do tempo 
consolidou uma situação fática amparada 
por decisão judicial, sendo desaconselhá-
vel a sua desconstituição” afirmou o de-
sembargador.

Fonte: TRF1

Conciliação antes do processo 
contribui para desafogar a Justiça

Nos últimos anos, com a ajuda do Po-
der Judiciário e apoio do CNJ, empresas 
públicas e privadas resolveram milhares 
de conflitos, colocando em prática a con-
ciliação pré-processual. As maneiras de se 
viabilizar esses acordos variam:  ocorrem 
com ajuda de parcerias, uso de ferramen-
tas digitais, agendamento de audiências ou 
por meio de esforços concentrados.

Na liderança do movimento da concilia-
ção pré-processual no Brasil, está a Política 
Nacional de Tratamento de Conflitos, criada 
pela Resolução 125/2010 para preparar as 
condições de pacificação da sociedade, in-
tensificando a conciliação no país. 

“No processo judicial, o cidadão está 
na condição de espectador do conflito; 

quem está, digamos, no coman-
do, são os atores secundários: 
advogados, defensores, juízes. 
Na conciliação pré-processual 
é o momento inverso. Ele está 
no protagonismo; detém o po-
der de resolver sua questão, de-
cidindo de maneira consciente 
e participativa”, diz a coordena-
dora do Movimento pela Conci-
liação do CNJ, conselheira Dal-
dice Santana. 

As iniciativas pré-processuais 
também contribuem para desa-

fogar a Justiça. A CEF é um exemplo de 
empresa que vem contribuindo para isso 
acontecer. Desde 2013, foram mais de 35 
mil conciliações efetivadas, no âmbito da 
Justiça Federal. No ano passado, apenas em 
Brasília, mais de 7 mil clientes inadimplen-
tes puderam renegociar dívidas comerciais 
e habitacionais em rodadas de conciliação 
com a empresa. 

 Na Justiça Federal da 4ª Região, no 
ano passado, foram realizadas 630 audi-
ências pré-processuais envolvendo Caixa, 
Emgea, DNIT, INSS e questões envolvendo 
medicamentos, presenciais e por videocon-
ferência, com acordos em 495 delas. 

Fonte: CNJ


