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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rodrigo Britto Pereira Lima, juiz 
federal substituto da 11ª Vara, César 
Vieira Souto (Eunápolis), Lívia Santos 
(1ª Vara) e Selma da Conceição Silva 
(NUCAF). Amanhã: Arali Maciel Du-
arte, juíza federal da 1ª Vara, Albe-
rica Paula Lima (Itabuna), Christiane 
Cabral da Silva (Juazeiro), Claudia 
Daniel (SEMAD), Patrícia Gonçalves 
(Feira de Santana) e Lygia Maria Oli-
veira (1ª Vara).  Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláu-
dia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart 
- SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de 
Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edi-
ção eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Comissão da 1ª Região irá avaliar 
especialização de varas federais 

em matéria de saúde pública
A Portaria Presi 362 da Presidência do 

TRF da 1ª Região instituiu grupo de traba-
lho formado por três juízes federais e três 
servidores para realizar estudos sobre es-
pecialização de varas federais da 1ª Região 
em saúde pública.

Juízes federais membros atuais ou que 
já participaram dos Comitês Estaduais de 
Saúde dos Estados da 1ª Região poderão 
prestar auxílio aos trabalhos do grupo me-
diante solicitação do coordenador.

A participação de magistrados e de 
servidores das seções judiciárias dar-se-á, 
preferencialmente, por videoconferência.

 A Secretaria de Gestão Estratégica e 
Inovação prestará, mediante solicitação do 
coordenador do grupo, suporte técnico, em 
especial no levantamento estatísticos.

 O grupo de trabalho estudará a via-
bilidade de especialização em matéria de 
saúde pública em seções e subseções com 
mais de uma vara instalada; identificará e 

sugerirá as unidades a serem especializa-
das; proporá os critérios de distribuição e 
compensação e as medidas necessárias ao 
bom funcionamento das varas especializa-
das em matéria de saúde pública.

 O grupo de trabalho deverá apresen-
tar à Presidência do Tribunal relatório 
final com formulação de propostas até 
10/2/2017.  

A Portaria Presi 362 leva em conta a 
Resolução 238 de 06/09/2016, que dispõe 
sobre a criação e manutenção, pelos Tribu-
nais de Justiça e Tribunais Regionais Fede-
rais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem 
como a especialização de vara em comarcas 
com mais de uma vara de Fazenda Pública; 
a necessidade de formar grupo de magistra-
dos que atuam nos Comitês Estaduais de 
Saúde instituídos pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ; e a complexidade do tema 
que envolve questões relacionadas às políti-
cas públicas de atendimento à saúde.

Fonte: TRF1

Missa de 30º dia
A Missa de 30º dia do falecimento 

da Dra. Maria José de Oliveira será re-
alizada hoje, às 18 horas, na Igreja do 
Senhor do Bomfim.

NUBES informa sobre 
atestados médicos

Visando ao sigilo médico dos pacientes, 
o NUBES – Núcleo de Bem Estar Social – 
informa que os atestados médicos originais 
devem ser encaminhados pessoalmente ao 
Pro-Social, ou remetidos através de malote, 
para homologação. 

Os atestados médicos não devem ser 
anexados a processos abertos no SEI, uma 
vez que somente os atestados originais se-
rão homologados.

Fóruns terão serviços
de desinsetização

Todos os prédios da Justiça Federal em 
Salvador passarão por desinsetização nas 
áreas internas e externas.

No dia 3/12 (sábado), a partir das 8h30 
haverá pulverização com inseticida líquido 
nos rodapés das salas e nos ralos dos sani-
tários. Não devem permanecer pessoas nas 
salas nessa data para evitar intoxicação.

As unidades localizadas nos prédios 
sede (Fórum Teixeira de Freitas e anexos) 
e dos JEFs e Turmas Recursais (Fórum Arx 
Tourinho) devem disponibilizar chaves na 
sexta-feira, dia 2/12, e, tanto quanto possí-
vel, deixar as portas internas destrancadas. 
As chaves serão devolvidas na segunda-
-feira, dia 5/12.

No mesmo dia 3/12 (sábado), a partir 
das 15h, haverá termonebulização (fuma-
cê) nas áreas externas dos edifícios. Não 
devem permanecer pessoas nas áreas du-
rante a aplicação.

Já entre os dias 12 e 16/12, duran-
te o expediente, será feita a aplicação de 
inseticida na forma de gel nos móveis, e 
colocação de raticidas, onde necessário. A 
execução deste serviço não acarreta riscos 
aos ocupantes dos ambientes.

TRF1 premiará unidades 
com Selo Estratégia em Ação

O Selo Estratégia em Ação foi insti-
tuído pela Portaria Presi 348/2016 e 
tem como um dos objetivos promover o 
reconhecimento da excelência no cumpri-
mento de metas estratégicas processuais 
às unidades jurisdicionais do 1º grau da 
Justiça Federal da 1ª Região. A premia-
ção está relacionada às metas do Poder 
Judiciário para 2016.

O cumprimento das metas pode ser 
acompanhado mediante consulta ao Siste-
ma de Informações Gerenciais - e-Siest, de 
acordo com seguintes semáforos:

a) Azul – meta cumprida: igual ou aci-
ma de 100%;  

b) Verde (desempenho aceitável): de 
85% a 99,99%;  

c) Amarelo (desempenho ameaçado): 
de 70% a 84,99%;  

d) Vermelho (baixo desempenho): igual 
ou abaixo de 69,99%.

O Selo Estratégia em Ação possui quatro 
categorias: Diamante, Ouro, Prata e Bronze. 
A cada uma das categorias será atribuída 
uma certidão eletrônica distinta. O selo Dia-
mante será entregue à seccional que atin-
gir a maior pontuação na Região. Os selos 
Ouro, Prata e Bronze serão entregues ao 2º, 
3º e 4º lugares, respectivamente.

Já em relação às unidades jurisdicio-
nais, a distribuição será da seguinte forma:

Diamante: às unidades que atingirem 
100% de cumprimento de todas as metas 
processuais que lhes sejam aplicáveis no 
ano corrente;

Ouro: para as que atingirem 100% de 
cumprimento da Meta 1 e no mínimo 90% 
das demais (corrente ano);

 Prata: para as que atingirem 90% da 
Meta 1 e 85% das demais (corrente ano); 

 Bronze: para as seccionais que atingi-
rem 85% da Meta 1 e 70% das demais 
(corrente ano).

“Nunca se conseguiu, nem se conseguirá, 
calar a Justiça”, afirma Cármen Lúcia 

A presidente do STF e do CNJ, ministra 
Cármen Lúcia, divulgou nota oficial nesta 
quarta-feira, 30/11, na qual lamenta que a 
aprovação de proposta legislativa que pre-
vê medidas de combate à corrupção venha 
a ameaçar a autonomia dos juízes e a inde-
pendência do Poder Judiciário. 

Leia a íntegra da nota: 

“A presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Conselho Nacional de Justiça, 
ministra Cármen Lúcia, reafirma o seu in-
tegral respeito ao princípio da separação 
de poderes. Mas não pode deixar de la-
mentar que, em oportunidade de avanço 
legislativo para a defesa da ética pública, 
inclua-se, em proposta legislativa de ini-
ciativa popular, texto que pode contrariar 
a independência do Poder Judiciário.

Hoje, os juízes respondem pelos seus 
atos, na forma do estatuto constitucional 
da magistratura.

A democracia depende de poderes 
fortes e independentes. O Judiciário é, 
por imposição constitucional, guarda da 
Constituição e garantidor da democracia. 
O Judiciário brasileiro vem cumprindo o 
seu papel. Já se cassaram magistrados em 
tempos mais tristes. Pode-se tentar calar 
o juiz, mas nunca se conseguiu, nem se 
conseguirá, calar a Justiça”.

O projeto aprovado é bem diferente do 
texto original enviado pelo MPF. Foram 
mantidas a tipificação do crime eleitoral de 
caixa dois, a criminalização do eleitor pela 
venda do voto e a transformação de corrup-
ção que envolve valores superiores a 10 mil 
salários mínimos em crime hediondo.

Abuso de autoridade - Diversas mudan-
ças foram inseridas pelos deputados. Ao 
todo, 16 destaques foram aprovados, en-
tre eles a responsabilização de juízes e de 

membros do Ministério Público por crimes 
de abuso de autoridade. Entre os motivos 
listados está a atuação com motivação po-
lítico-partidária. Integrantes da "lava jato" 
pressionaram contra, classificando a pro-
posta como tentativa de "aterrorizar" procu-
radores, promotores e juízes. 

Pelo texto aprovado, juízes poderão 
responder por crime de responsabilidade 
nos seguintes casos: alterar decisão ou 
voto já proferido (exceto se por recurso); 
julgar quando estiver impedido ou suspei-
to; exercer atividade político-partidária; 
proceder de modo incompatível com a 
honra, dignidade e decoro de suas fun-
ções; exercer outra função ou atividade 
empresarial; receber custas ou participa-
ção em processo; manifestar, por qualquer 
meio de comunicação, opinião sobre pro-
cesso pendente de julgamento.

Qualquer cidadão poderá representar 
contra magistrado perante o tribunal ao 
qual está subordinado. Se o Ministério Pú-
blico não apresentar a ação pública no pra-
zo legal, o lesado pelo ato poderá oferecer 
queixa subsidiária, assim como a OAB e 
organizações da sociedade civil constituí-
das há mais de um ano para defender os 
direitos humanos ou liberdades civis.

Já os membro do MP  podem responder 
por crimes de responsabilidade nos casos 
de emitirem parecer quando estiverem im-
pedidos ou suspeitos; se recursarem a agir; 
procederem de modo incompatível com a 
dignidade e o decoro do cargo; receberem 
honorários, percentagens ou custas pro-
cessuais; participarem de sociedade em-
presarial; exercerem qualquer outra função 
pública, com exceção do magistério e exer-
cerem atividade político-partidária.


