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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Saulo José Casali Bahia, juiz federal da 11ª Vara, Jandira Lima de Jesus 

(COJUES), Isabel Mariana Braga de Brito (22ª Vara), Rannieri Facundo de Almeida 
(Paulo Afonso). 

Amanhã: Danúbia Araújo Melo (Paulo Afonso), Francisca Coelho de Rose da 
Silva (Eunápolis), Marcelo Tony Patterson de Almeida (3ª Vara) e Moysés Barbosa 
de Castro Dourado (2ª Vara). Parabéns!

Aprovado o Plano de Logística 
Sustentável do CJF

O CJF aprovou seu Plano de Logística 
Sustentável definindo indicadores e metas 
sobre o uso sustentável de materiais e insu-
mos e a eficiência no gasto do dinheiro pú-
blico em atendimento a resolução do CNJ.

A proposta do PLS é orientar as pessoas 
que trabalham no órgão nas atividades de 
realização de licitações de forma sustentá-
vel, de gerência e de utilização, de forma 
consciente, dos materiais e serviços, de 
promoção do consumo racional entre ma-
gistrados, servidores, estagiários e presta-
dores de serviço e de elevação da qualida-
de de vida no trabalho. A ideia é que haja 
uma mudança cultural que se reflita no dia 
a dia do órgão.

Indicadores e metas - A Comissão do 
PLS agora planeja campanhas de conscien-
tização para trabalhar indicadores como 
limpeza, uso de papel, material de expe-
diente, copos descartáveis, impressões, 
gastos com água, luz, telefone e veículos e 
consciência na geração de resíduos.

 Um exemplo da ação é a redução em 
30% do gasto com material de expediente 
até 2020, saindo dos atuais R$ 36 mil para 
cerca de R$ 25 mil usados na compra des-
ses produtos em quatro anos. Outra meta 
é a diminuição em 40%, até 2020, do vo-
lume de impressões de documentos, tendo 
como base os atuais 695 mil impressos e 
atingindo cerca de 497 mil em quatro anos.

Centro Judiciário de Conciliação da Bahia realiza 
1ª Edição do Projeto de Desistência de Recursos do INSS

O Centro Judiciário de Conciliação da 
Bahia realizou a primeira edição do Proje-
to de Desistência de Recursos, abrangen-
do processos selecionados pelas Turmas 
Recursais da Bahia. A iniciativa aconteceu 
nos dias 24, 25, 27 e 28 de abril. Na foto 
acima, toda a equipe envolvida comemora o 
êxito da iniciativa, no dia do encerramento.

Os processos foram submetidos à aná-
lise da Procuradoria Federal, para verificar 
a viabilidade de desistência dos recursos já 
interpostos, em processos físicos que ver-
savam sobre aposentadoria rural, pensão 
por morte rural, auxílio-doença, aposenta-
doria por invalidez e Benefício Assistencial 
por Incapacidade.

Esta ação pioneira foi fruto da parceria 
entre a coordenadora das Turmas Recursais 
dos JEFs da Bahia, juíza federal Marla Con-
suelo Marinho; a coordenadora do Centro 
de Conciliação da Bahia, juíza federal Ana 
Carolina Fernandes; a procuradora-chefe 
em exercício da Procuradoria Federal na 
Bahia, Ivana Roberta de Souza, e o coor-
denador da equipe de trabalho remoto de 
benefícios por incapacidade no Estado da 
Bahia, procurador federal Ricardo Caldas, 

Para formalizão da iniciativa foi firmada 
a Portaria Conjunta/CEJUC-BA/INSS/Coor-
denação das Turmas Recursais do Estado 
da Bahia n. 001, de 4 de abril de 2017.

Dos 2.406 processos triados pelas 
Turmas Recursais, 1.839 foram objeto de 
desistência pela equipe de procuradores fe-
derais, que atuaram em regime de mutirão 
nas salas de audiências do CEJUCBa, re-
sultando em 76% de sucesso, que impacta 
na eficiente diminuição dos acervos das 
Turmas, bem como na satisfação das par-
tes autoras com a solução das demandas.

Processos virtuais - Em breve, o suces-
so da parceria vai se estender aos processos 
virtuais das Turmas Recursais, ampliando o 
alcance das ações desta exitosa parceria.

DEPOIMENTO DO PROCURADOR 
FEDERAL RICARDO CALDAS

“A realização do mutirão de desistên-
cias foi muito importante para traçarmos 
um mapa de atuação da Procuradoria Fe-
deral em matéria previdenciária no Estado 
da Bahia. Muito importante ainda a parce-
ria firmada  entre a Procuradoria, a Cen-
tral de Conciliação, a quem agradeço a 
todos na pessoa da Dra. Ana Carolina, e à 
Diretoria da Turma Recursal, parceria esta 
que certamente trará ainda muitos frutos 
para consolidarmos uma atuação eficiente 
e racionalizada no Estado. 

As desistências se deram especifica-
mente em relação às matérias pacifica-
das, de difícil reversão ou cujo custo da 
tramitação do recurso não compensaria o 
tramite do recurso, com base na Portaria 
PGF 258/2016, cumulada com a Portaria 
AGU 488/2016. Além da economia gera-
da com a não condenação em honorários, 
as teses objetos de desistência foram di-
vulgadas com as unidades do Estado por 
e-mail e serão reforçadas por meio de reu-
niões, de forma a evitar novos recursos em 
relação aos temas objetos de desistência. 

Participaram do mutirão a equipe de 
Procuradores da Turma Recursal, coorde-
nados pela Dra. Sheyla Pamplona e do 
Gerenciamento de Contencioso de Massa, 
que é uma equipe voltada à atuação racio-
nal, conclusiva e específica em processos 
previdenciários”.

Veja a lista dos procuradores que par-
ticiparam do mutirão: Sheyla Pamplona 
Cumming, Carlos Omar Ribeiro, Dora May-
nart Pereira, Diana Modafferi, Denilton 
Carvalho, Gabriel Santana Monaco, Larissa 
Rosier de Menezes, Vanina Lemos, Már-
cia Sousa de São Paulo,  Manuela Silvei-
ra Guilliod, Vanessa Moura Costa, Ricardo 
Caldas, Michele Vieira de Melo Souza e 
Ivana Muniz de Souza.

DEPOIMENTOS DAS ADVOGADAS 
MANUELLA ACCIOLY E    
ANDREZA CERQUEIRA

“O Escritório Accioly e Accioly Advo-
cacia tem sido diretamente beneficiado 
pelo projeto de conciliação 
executado nas Turmas Recur-
sais da Bahia, tendo em vista 
a desistência de recursos pelo 
INSS em muitos dos processos 
que patrocinamos, os quais es-
tavam aguardando o julgamen-
to na Turma Recursal. 

A ação é de extrema impor-
tância à advocacia previdenci-
ária ao possibilitar a baixa dos 
autos ao Juízo de origem para 

execução do julgado e promover os princí-
pios da economia e celeridade processual 
inerentes aos Juizados Especiais Federais. 

A brilhante iniciativa viabiliza o exer-
cício do direito pelos segurados e assisti-
dos pela Previdência Social, bem como o 
trabalho das advogadas e advogados que 
militam na área. Torcemos por mais pro-
jetos e ações como esta, a fim de que o 
Judiciário caminhe sempre na direção da 
Justiça.”

ANIVERSÁRIO DO CEJUC/BA

No dia 18/05 o CEJUCBa vai comemo-
rar seu primeiro ano de atividades com o 
I Ciclo de Palestras e Treinamento para os 
conciliadores servidores do Centro, visan-
do aprimorar as rotinas e expandir as boas 
práticas da conciliação. 

Ao final, ocorrerá o primeiro Sarau da 
Conciliação em homenagem às mães, com 
a apresentação musical do grupo formado 
por servidores e estagiários do Centro.


