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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lara Lourdes Barbosa (NU-
CJU), Anderson Mota (Feira de San-
tana), Josenil Batista (9ª Vara), Yuri 
Correia dos Santos (Feira de Santa-
na) e Cinthia Santana Cunha (Áqui-
la).  Amanhã: Isac Merces dos San-
tos (Jequié), Raimundo Nonato Costa 
(NUCJU), Maria Dionicia Mendes (8ª 
Vara), Natalia Pinheiro (Vitória da 
Conquista) e Taina Jamine dos San-
tos Oliveira (22ª Vara). Parabéns!!!

Recadastramento 
dos beneficiários 
do auxílio-saúde 

Magistrados e servidores beneficiários 
do auxílio-saúde deverão ser recadas-
trados a partir deste mês de maio, em 
cumprimento ao art.47 da Resolução 
200/2012 – CJF,

Todos esses beneficiários deverão en-
tregar ao NUCRE, até 30/05, compro-
vante de pagamento do plano de saúde 
correspondente ao mês de maio, inclusi-
ve dos respectivos dependentes, ficando 
dispensados da apresentação mensal dos 
respectivos comprovantes, salvo por oca-
sião do próximo recadastramento. 

Consideram-se recadastrados os ma-
gistrados e servidores que já efetuaram 
a entrega dos comprovantes solicitados. 

O beneficiário deverá comunicar, de 
imediato, ao NUCRE, qualquer mudança 
no plano de saúde que implique altera-
ção de valor ou cancelamento do bene-
fício (Art. 47, § 2º da Res.200/2012).

Cartas  precatórias, rogatórias e cartas 
de ordem. O quê está ocorrendo?

Os servidores das varas desta Seção Judiciária devem estar se perguntando o por 
quê do feliz desaparecimento parcial das precatórias, rogatórias e cartas de ordem  
para cumprimento.

Na realidade, as cartas têm chegado sim, à profusão na nossa Seção Judiciá-
ria. Ocorre que elas estão sendo cumpridas adminitrativamente, salvo as que de-
mandam atividades próprias das varas, a exemplo das que deprecam, ordenam ou 
rogam a realização de audiências ou qualquer outro ato jurisdicional semelhante.

Desse modo, as demais cartas que demandam apenas citação, intimação, noti-
ficação etc, são cadastradas numa rotina do sistema de apoio ao processual - SIAP, 
recebem um número e então são imediatamente remetidas à Central de Mandados 
para cumprimento. Assim que o lançamento dessa fase é feito no sistema, ele 
dispara, automaticamente, um e-mail para a vara de origem informando o número 
tomado pela carta, sua fase e localização para consulta e controle.

Esta inovação só foi possível graças ao desenvolvimento de um programa espe-
cífico, de autoria do servidor Eduardo Sérgio Guimarães, da Seção de Modernização 
Administrativa desta Seção Judiciária.

Os servidores do Juizado Especial Fe-
deral Adjunto da Subseção Judiciária de 
Alagoinhas comemoraram em clima de 
descontração o número de processos ar-
quivados ou remetidos às Turmas Recur-
sais no mês de abril de 2014. 

Com o desafio lançado pelo supervisor 
do JEF, Pedro Lessa, os demais servido-
res, João Batista Dantas, Thaís Sampaio, 
Iraneide de Santana e Roberto Correia, 
apresentaram suas respectivas propostas 
(total de saída), com a promessa de que 
aquele que mais se aproximasse do nú-
mero efetivo ganharia um prêmio. 

E nesse clima, chegou-se ao número 
de 690 processos baixados, graças ao 
empenho de todos os envolvidos nas roti-
nas do JEF. O prêmio, recebido pela servi-
dora Thaís Sampaio, foi dividido, é claro, 
entre todos os integrantes da equipe -, de-
liciosos chocolates da Cacau Show.

No JEF Adjunto 
da Subseção Judiciá-
ria de Alagoinhas são 
realizadas, mensal-
mente, cerca de 460 
audiências e 237 
perícias (de 1º de ja-
neiro até 30 de abril 
foram realizados 948 
exames periciais), re-
velando um alto nível 
de comprometimento 
da equipe. 

 JEF de Alagoinhas supera meta 
de arquivamento e remessa 

de processos às Turmas Recursais
As 2.725 sentenças prolatadas no 

JEF, de janeiro a abril deste ano, confir-
mam e ressaltam o excelente trabalho 
desenvolvido por todos os servidores da 
Subseção de Alagoinhas.

A juíza federal da Subseção Judiciá-
ria, Olívia Mérlin Silva, a diretora de Se-
cretaria Marlene Anjos e o supervisor do 
JEF, Pedro Lessa, parabenizaram a equi-
pe por ter superado a meta prevista para 
o mês de abril.  

O jurisdicionado agradece.

Primeira Região na TV 
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 Juiz federal participa de seminário 
internacional sobre acidentes aéreos;  
Presidente Cândido Ribeiro nomeia co-
missão para instalação de novas varas 
federais;  Resultados de “O JEF QUE 
QUEREMOS” já estão disponíveis no 
portal do Tribunal;  Veja como o TRF1 
proporcionou um dia das mães diferente 
para mulheres carentes de cidade saté-
lite do Distrito Federal.  Participe: pri-
meiraregiaonatv@trf1.jus.br.

CNJ adota providências para 
segurança em presídio de Eunápolis 
onde morreram presos em rebelião 
Uma série de providências começou a 

ser tomada para garantir a segurança no 
Conjunto Penal de Eunápolis, onde, em 
28/4, seis presos morreram e sete fica-
ram feridos durante rebelião. As medidas 
foram definidas por acordo entre o CNJ, 
que realiza mutirão carcerário no estado, 
e autoridades locais, após inspeção na 
unidade prisional.

Uma das ações é a revisão dos pro-
cessos dos cerca de 600 detentos da 
unidade, os condenados e os provisó-
rios. No caso dos condenados, o obje-
tivo é identificar os presos que tenham 
direito a receber benefícios previstos 
na Lei de Execução Penal, como a 
progressão de regime. Quanto aos não 
julgados, os juízes criminais do TJBA 
devem decidir sobre a manutenção da 
prisão provisória ou o julgamento dos 
processos.

Outra providência iniciada é a reforma 
do Pavilhão depredado durante a rebe-
lião. A medida é necessária para garantir 

proteção a cerca de 40 detentos em situ-
ação de ameaça e também para reduzir a 
superlotação do Bloco B, agravada após 
a rebelião com a chegada dos detentos 
que estavam no Pavilhão A.

Uma portaria assinada pelo juiz 
Otaviano Andrade de Souza Sobrinho, 
titular da Vara de Execuções Penais de 
Eunápolis, proíbe o ingresso de novos 
presos provisórios na unidade prisional 
enquanto as obras estiverem em anda-
mento.

As autoridades locais se comprome-
teram a apurar e corrigir eventuais faltas 
disciplinares dos servidores do conjunto 
penal, como a facilitação da entrada de 
objetos proibidos na unidade, além de 
abusos e arbitrariedades sobre os presos. 
Outros compromissos assumidos foram 
pela melhoria da qualidade da comida 
oferecida aos internos e pela adoção de 
ações de ressocialização, que são inexis-
tentes na unidade, como constatou a ins-
peção do Mutirão Carcerário.

O Dia de Ir de Bike ao Trabalho foi 
comemorado nacionalmente na última 
sexta-feira, 9/4. O TRF1 aderiu ao mo-
vimento e lançou o projeto “Vem de bike 
que é legal!”, que incentiva o uso de bi-
cicletas, pelo corpo funcional do Tribunal 
e da Seccional do DF, como meio de des-
locamento para o trabalho. Para isso, o 
Tribunal oferece estrutura física adequa-
da aos ciclistas: paraciclos nas garagens 
e vestiários com chuveiros e armários no 
Espaço Bem-Estar.

O evento de lançamento do projeto 
contou com a presença da vice-pre-
sidente do Tribunal, desembargado-
ra federal Neuza Alves, da diretora da 
Secretaria de Bem-Estar Social, Ionice 
Ribeiro, (foto ao lado) de dirigentes e 
servidores do TRF1. 

Na ocasião, foi distribuído material 
educativo sobre o uso da bicicleta como 
meio de transporte – folhetos, manuais 
e adesivos – além de camisetas e gar-
rafas de água. Para a desembargadora 
Neuza Alves, o projeto é importante 
“porque caracteriza a vontade de fazer 
algo diferente; e possibilita a união dos 
servidores, terceirizados e estagiários 
em torno de um ideal, de um objetivo. 

“Vem de bike que é legal!” 

Em segundo lugar, abre uma expectati-
va de melhoria com relação à qualidade 
de vida”, complementou a magistrada.


