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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Andrea Souza Barreto (Turma 
Recursal), Cátia Virginia Varjão (7ª 
Vara), Lucas Imperial (NUASG), Ma-
ria da Purificação Sena (NUTEC) e 
Elizete Monteiro (Delta). 
Amanhã: Antônio Walker Silva Ma-
tos (NUASG), Karla Cristina Ferreira 
(Campo Formoso), Maria das Graças 
dos Santos Oliveira (NUCRE), Valdi-
va Feijão (19ª Vara), Adriana Suzi 
Santana de Almeida (20ª Vara) e 
Odete Farias (Delta). 

Parabéns!!!

Seleção de servidor 
para ocupar função 

comissionada 
A 15ª Vara de Juizado Especial Fede-

ral seleciona servidor(a) para ocupar fun-
ção comissionada (FC-05) em Gabinete. 

O(a) interessado(a) deverá contatar o 
juiz titular da referida Unidade, por meio 
do telefone 3616-4660 ou do e-mail 
cristiano.santana@trf1.jus.br.

Pesquisa de satisfação da Justiça Federal tem
mais de cinco mil questionários respondidos 
Cerca de 5.120 mil pessoas, das 27 

Unidades Federativas do Brasil, já respon-
deram a pesquisa de satisfação que está 
sendo promovida pelo Conselho da Justiça 
Federal em parceria com os Tribunais Re-
gionais Federais e demais unidades da Jus-
tiça Federal.  Desse número, 785 pessoas 
são das cinco grandes capitais brasileiras, 
Distrito Federal (429), Pernambuco (30), 
Rio de Janeiro (86), Rio Grande do Sul (101) 
e São Paulo (139).

 O resultado parcial, divulgado na 
sexta-feira, 10/1, foi respondido por 
usuários que sejam, ou tenham sido, 
usuários dos serviços oferecidos pela 
Justiça, como parte, advogado, procu-
rador, perito ou defensor público. Os do-
cumentos estão disponíveis na internet 
desde 18/11/2013 e poderão ser res-
pondidos até 28/02/2014.

 Com o tema “Sempre pode melho-
rar... e sua opinião fará diferença”, a 
enquete traz perguntas — por meio das 
quais o usuário avalia os serviços utiliza-
dos numa escala que vai de ótimo a pés-
simo — além de um espaço para críticas 
e sugestões.  

A ideia é saber como a JF faz parte 
da vida de cada um e, por meio da opi-
nião de um grande número de pessoas, 
identificar oportunidades de melhorias e 
traçar estratégias para evoluir nos aspec-
tos de atendimento (encaminhamento 
adequado), acessibilidade (acesso físico 
e virtual, por telefone e envio automático 
de informações), tempo médio de trami-
tação processual, transparência (demo-
cratização do acesso às informações) e 
segurança judicial (garantia de aplicação 
objetiva da Lei).

 As perguntas estão disponíveis no 
endereço www.jf.jus.br/pesquisa2013. 
Esse link também poderá ser acessado 
por meio dos sites da Justiça Federal, do 
Conselho da Justiça Federal e dos cinco 
Tribunais Regionais Federais.

Fonte: CJF

As inscrições podem ser feitas em uma das cinco escolas públicas de Ensino 
Médio com as quais a Justiça Federal tem convênio: Escola Técnica Estadual Luiz 
Navarro de Britto e colégios Luiz Tarquínio, Anísio Teixeira, São Daniel Comboni e 
Bolívar Santana.

Nota sobre 
suprimento de fundos

Foi criada a caixa de e-mail suprimen-
todefundos.ba@trf1.jus.br para envio de 
todos os assuntos relacionados a Supri-
mento de Fundos, principalmente dos 
recibos e GRU das devoluções de INSS. 
E-mail com orientações sobre suprimento 
de fundos foi encaminhado a todos, soli-
citando que não sejam enviados e-mails 
tratando de suprimento de fundos para a 
caixa da SEOFI, uma vez que a caixa de 
e-mail específica foi criada para o melhor 
gerenciamento e acompanhamento das 
concessões de suprimento de fundos. 

A violência vista nos últimos meses 
no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, 
em São Luís, não é uma exclusividade do 
estado, muito menos do Brasil. De acor-
do com o relator especial sobre tortura 
da ONU, Juan Ernesto Méndez, este tipo 
de violência é parecida com a encontra-
da em outros países, principalmente na 
América Latina.

Para Méndez, uma solução para o 
problema não é simples e exige que o 
Brasil crie medidas para regenerar os 
presos, o que segundo o relator da ONU 
foi abandonado no país.

“Muitos países, como o Brasil, aban-
donaram a ideia de recuperação. Todos 
deveríamos pensar que é um grande erro 
abandonar a ideia de recuperação social 
e moral deles. Não podemos perder a 
esperança, senão mais tragédias como 
essa do Maranhão vão ocorrer”, aponta.

Para relator especial da ONU, 
Brasil abandonou ideia da 

recuperação social dos presos

Para o relator da ONU, a justificativa 
de que faltam recursos não é válida para 
explicar a situação em que se encontram 
as penitenciárias brasileiras. “Há bastan-
tes experiências em políticas penais que 
se pode compartilhar. Não depende de 
recursos, porque há países que têm sis-
tema penitenciário exemplar e decente 
e sem dinheiro”, afirma.

Para ele, quanto mais se cria presí-
dios, mais se enche as prisões. “É preci-
so criar medidas de regeneração, baixar 
as penas, melhorar acesso à liberdade 
condicional. As soluções não são sim-
ples, mas têm que atacar as razões a 
fundo, como pessoas bem treinadas nas 
penitenciárias, com normas mais cla-
ras de disciplinas, de forma concreta. E 
aprofundar o estudo de quem não deve-
ria estar preso, porque não é violento, já 
cumpriu parte da pena ou nunca foi con-
denado”, apontou o relator da ONU.


