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Aniversariantes  
Hoje: Cinara de Vasconcelos Machado 
Good Lima (10ª Vara), Josemi Alves de 
Oliveira (NUCJU) e Anderson Reis Mello 
(Feira de Santana). Amanhã: Clóvis 
Barreto dos Reis Filho (Irecê).

Parabéns!!!

Juízes estaduais de toda a Bahia se 
reuniram na quarta-feira, 23/7, no Fórum 
Ruy Barbosa, para o Dia de Mobilização 
da Magistratura quando pediram melhores 
condições de trabalho aos juízes nas co-
marcas da capital e do interior. Uma “Car-
ta Aberta ao Cidadão Baiano” foi distribu-
ída, com as reivindicações da Associação 
de Magistrados da Bahia.

De acordo com o texto, faltam mais 
juízes, assessores, segurança, sistema de 
informática eficiente, servidores e unidades 
judicárias. Atualmente há 4 magistrados 
para cada 100 mil habitantes da Bahia. 
São 2 milhões de processos para 580 ju-
ízes no Estado, o que provoca lentidão no 
andamento das ações. 

A Bahia ficou em penúltimo lugar, a fren-
te apenas do Tribunal de Justiça do Amapá 
no ranking de produtividade em 2013 e há 
cerca de 10 anos não é realizado concurso 
público e há mais de 10 mil vagas não pre-
enchidas em todo o estado. 

Juízes do TJ-BA reivindicam 
melhores condições de trabalho

Em nota, o Tribunal de Justiça da 
Bahia disse que está junto com os ma-
gistrados na melhoria do Judiciário Baia-
no. Segundo o TJ, ao longo de 5 meses, 
já foram realizadas diversas ações para 
oferecer melhores condições de trabalho, 
dentre elas a seleção pública em aberto 
para contratação de 1,3 mil estagiários e 
o processo para realização de concurso 
para novos servidores. 

Outras medidas, como a automação 
do sistema através do Processo Judicial 
Eletrônico, o Plano de Segurança, rees-
truturação do Núcleo Auxiliar de Conci-
liação de Precatórios, economia de R$ 
9 milhões anuais pela não renovação do 
contrato de fornecimento de vale-refei-
ção e de empresa de informática, tam-
bém visam beneficiar as atividades nas 
comarcas. 

Fonte: A Tarde

Margem da Palavra
Leitores do JFH elogiam edição que homenageou    

João Ubaldo, Ariano Suassuna e Rubem Alves

Quero parabenizar os reponsáveis pela ideia de homenagear os escritores Ariano 
Suassuna, João Ubaldo Ribeiro e  Rubem Alves, falecidos no mês de julho. Primorosa 
edição. Eu preferiria tomar 20 a 1 da Alemanha se esse resultado fosse capaz de 
prolongar suas vidas em mais 10 anos ao menos.            

       Álvaro Brito Reis (SECOM)

Parabéns à Seção de Comunicação Social pela excelente edição do Justiça Fede-
ral Hoje desta segunda-feira. A edição está atraente, de deliciosa leitura, e perfeita 
diagramação. Amei!                         

               Sandra Cerqueira (9ª Vara)

À equipe da JFH. Parabéns pela iniciativa em substituir, por completo, a aridez e 
embotamento das discussões jurídicas por uma justa e bela homenagem a Ariano Su-
assuna, João Ubaldo e Rubem Alves.                                     Cristiano Cabral (7ª Vara)

Muito obrigada por essa pérola que foi o JFH desta segunda-feira. Uma edição 
simplesmente maravilhosa! Parabéns!                      

             Luzineide Oliveira (Biblioteca)

Tocante a homenagem feita pelo Justiça Federal Hoje da última segunda-feira aos 
literatos imortais que partiram neste aziago mês de julho. Ficamos, sem dúvida, mais 
pobres sem o fulgor de suas inteligências e a sensibilidade de suas penas. Que pena! 
Parabéns, Luiz Goulart, por mais esta grande edição do JFH!  

      Cynthia de Araújo Lima Lopes (Juíza federal da 14ª Vara)

Pro-Social Móvel 
tem atualização

O aplicativo Pro-
-Social Móvel agora 
permite consultar os 
laboratórios conve-
niados. Para quem já 
tem o aplicativo ins-
talado a atualização 
será automática. 

Quem quiser insta-
lar, digite app.vc/pro-
social no navegador 
de internet. As instru-
ções de como instalar 
foram publicadas na 
edição n. 4.107 do 
JFH (dia 15/7/2014).

15ª Vara-JEF 
seleciona servidor

A 15ª Vara seleciona analista judiciário, 
com experiência em Gabinete, para exercí-
cio de função comissionada. Os interessa-
dos poderão encaminhar os seus currículos 
para o e-mail 15gabju.ba@trf1.jus.br.

Para procurador-geral da República, 
homofobia deve ser crime de racismo 

A homofobia deve ser enquadrada como crime de racismo, na avaliação do procurador-
-geral da República, Rodrigo Janot. Na falta de lei específica sobre o tema, Janot enviou 
ao STF manifestação favorável para aplicar as penas de racismo nos casos de homofobia 
e transfobia. A pena para quem pratica, induz ou incita a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, religião ou procedência nacional, pela lei, e de reclusão de 1 a 3 anos e multa. 

O procurador considerou que a alternativa seria aplicar as sanções previstas no Projeto 
de Lei 122, de 2006, que criminaliza a homofobia; ou o Projeto de Código Penal que trami-
ta no Senado, até que o Congresso edite legislação específica. No parecer, Janot afirma que 
existe "clara ausência" de norma que regulamente a questão, o que toma inviável o exercício 
da liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. 

A avaliação do procurador é de que a legislação atual não dá conta da discriminação 
em razão de orientação sexual. Para Janot, que considera "patente" a duração excessiva 
no Legislativo da proposta sobre o tema, é importante que o Supremo se manifeste para 
acelerar a produção normativa que criminaliza a homofobia. 

Por isso, afirma o parecer, cabe a fixação de prazo razoável para que o processo legisla-
tivo se encerre. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transe-
xuais, que entrou no STF com a ação pedindo a criminalização, sugere o prazo de um ano.                                                                          

          Fonte: O Estado de São Paulo

Ações sobre contratos para fornecimento 
de crédito integram meta de conciliação 

Pela primeira vez desde a criação do 
grupo de trabalho voltado para a concilia-
ção na Justiça Federal, em 2011, a meta 
estipulada para o ano passa a incluir tam-
bém processos que envolvem contratos 
comerciais para fornecimento de crédito, 
como Crédito Direto ao Consumidor (CDC), 
cheque especial e Construcard, entre ou-
tras modalidades.

Para 2014, a meta é promover tenta-
tivas de conciliação de 4.000 processos 
que envolvem contratos da Caixa Econô-
mica Federal para fornecimento de cré-
dito, sendo 1.100 processos em trâmite 
no TRF da 1ª Região; 250 no TRF da 2ª 
Região; 1.400 no TRF da 3ª Região; 700 
no TRF da 4ª Região; e 550 no TRF da 
5ª Região.

Está prevista ainda a designação de 
audiências de conciliação em 3.400 pro-
cessos envolvendo o Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH) e a Empresa Gestora de 
Ativos (Emgea).

A inclusão de metas para processos 
envolvendo contratos de concessão de 
crédito representa uma expansão do tra-
balho do grupo, voltado inicialmente ape-
nas para a conciliação de processos oriun-
dos do antigo SFH. 

Fazem parte do grupo representantes 
dos TRFs, da Caixa Econômica Federal, 
da Advocacia-Geral da União e da Emgea, 
além do conselheiro Guilherme Calmon, 
designado pelo corregedor nacional de Jus-
tiça, ministro Francisco Falcão, para coor-
denar as ações do grupo.

Acordos firmados - Segundo levanta-
mento feito pela Corregedoria Nacional 
de Justiça, de março de 2011 a junho 
de 2012 cerca de R$ 458,6 milhões 
retornaram ao Sistema Financeiro da 
Habitação como resultado dos acordos 
firmados, encerrando litígios relaciona-
dos a financiamentos habitacionais que 
se arrastavam há mais de 30 anos na 
Justiça.

Já em 2013, foram designadas 7.193 
audiências de conciliação até novembro. 
Das audiências realizadas, 2.154 resulta-
ram em acordos, o que representa taxa de 
sucesso de 55%. 

Com os acordos, foram recuperados 
R$ 135,6 milhões em recursos do antigo 
SFH. Os dados fazem parte de levanta-
mento divulgado pela Emgea em janeiro 
de 2014.             

         Fonte: CNJ

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento  

de Marcos Silva Araújo, irmão do servi-
dor Maurício Silva Araújo, da Subseção 
de Alagoinhas. Ao servidor, seus amigos 
e familiares nossas condolências nesse 
momento de perda e saudade.


