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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Estudantes de Direito da UNEB de 

Valença conhecem a Justiça Federal

Um grupo de estudantes de Direito da 
UNEB do campus Valença esteve na Jus-
tiça Federal no dia 15/6 para conhecer a 
estrutura e funcionamento desta Seccio-
nal. Para todos, foi o primeiro contato com 
a instituição. 

Os alunos foram acompanhados pela 
professora de Direito Constitucional Gilsely 
Barreto, dando sequência à visita feita ao 
Tribunal de Justiça da Bahia, e concreti-
zando os estudos sobre a estrutura do Po-
der Judiciário.

A visita pela Justiça Federal teve o 
acompanhamento do supervisor da Seção 
de Comunicação Social, Luiz Goulart, de 
quem os estudantes receberam explana-
ção sobre a importância da instituição, sua 
história, suas atribuições e a organização 
administrativa e judiciária. 

Em seguida, os alunos foram conduzi-
dos ao Núcleo Judiciário, onde o supervisor 
da Seção de Classifi-
cação e Distribuição, 
Mauro Guilherme, 
fez uma completa 
explicação sobre to-
dos os aspectos liga-
dos às atividades do 
Núcleo, explicando 
como funcionam a 
distribuição, a au-
tuação e o arquiva-
mento, além da no-
vidade dos processos 
virtuais. 

Após a visita ao NUCJU, os 
estudantes tiveram a oportunida-
de de conhecer uma Vara Fede-
ral. Foram recebidos pela diretora 
de Secretaria da 14ª Vara Eliana 
Oliveira e também pela juíza fe-
deral daquela Unidade, Cynthia 
Lima Lopes, que discorreu sobre 
os desafios da profissão, fazendo 
uma avaliação sobre as ativida-
des de um magistrado. 

Segundo a juíza federal, o 
protagonismo nacional do Poder 
Judiciário na resolução de tantas 
importantes questões nacionais 

confirma os excelentes conceito e reputa-
ção da nossa instituição em razão da sua 
eficiente prestação jurisdicional. Lembrou 
que vários juízes, incluindo ela, são profes-
sores universitários e que considera um pri-
vilégio poder exercer ambas as atividades 
em razão da perfeita simbiose que entende 
existir entre as duas profissões, podendo vi-
venciar de uma só vez as realidades prática 
e acadêmica do Direito.

Dra. Cynthia registrou a importância 
da interiorização e da criação dos Juizados 
Especiais Federais há pouco mais de dez 
anos, o que fez com que a Justiça Federal  
alcançasse a parcela mais carente da so-
ciedade, como demonstraram os diversos 
mutirões itinerantes realizados em cidades 
do interior, até mesmo utilizando embarca-
ções para atingir comunidades ribeirinhas, 
garantindo a essa população o acesso a 
uma série de direitos, como os benefícios 
previdenciários, entre outros.

Revogada a suspensão 
de contratação de 

estagiários na 1ª Região
Diante do escasso quadro de servidores 

na 1ª Região, agravado pela falta de provi-
mento nos casos de aposentadoria, a Presi-
dência do TRF1 revogou a determinação de 
não reposição de estagiários na 1ª Região.

O ato levou em consideração a altera-
ção na Lei de Diretrizes Orçamentárias que 
permitirá a obtenção de crédito suplemen-
tar por meio de excesso de arrecadação, o 
que possibilitará a utilização de recursos 
provenientes de convênio com o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica não utilizados 
no ano passado em ações diversas.

Eleição dos 
representantes dos 

servidores no Pro-Social
Está aberto o processo eletivo dos repre-

sentantes dos servidores ativos e inativos 
para o Conselho Deliberativo do Pro-Social. 
Os eleitos exercerão mandato de dois anos.

As inscrições deverão ser realizadas até 
4 de julho mediante “Requerimento de Re-
gistro de Candidatura”, disponibilizado na 
página do Pro-Social, a ser protocolizado 
na Diretoria-Geral da Secretaria. O formulá-
rio também poderá ser impresso, assinado, 
digitalizado e encaminhado para o endere-
ço eletrônico eleicoesprosocial@trf1.jus.br.

Podem concorrer à vaga destinada a 
representante dos servidores ativos os fun-
cionários pertencentes aos quadros efetivos 
da 1ª Região, em exercício no Tribunal, Se-
ções ou Subseções, inscritos como benefi-
ciários titulares no Pro-Social. Para a vaga 
do representante dos inativos, poderão 
participar da eleição os servidores aposen-
tados do TRF1, Seção ou Subseção Judici-
ária e beneficiários titulares no Programa.

A servidora Rita Olívia Anneys Cardoso 
encerra seu mandato como representante 
dos servidores ativos no Pro-Social após, 
entre outras importantes atividades, ter lu-
tado incessantemente pela  aceitação pelo 
TRF1 da candidatura de representantes de 
servidores, lotados fora do Distrito Federal.

Eleição da logomarca 
do Programa Gestão 

Sustentável
A pré-seleção das logomarcas do pro-

grama Gestão Sustentável foi realizada 
pela Comissão Gestora do Plano de Logísti-
ca Sustentável (PLS) do Tribunal.

Foram 13 trabalhos enviados pelas 
seccionais e pelas unidades do Tribunal e 
quatro foram consideradas mais adequa-
das aos objetivos do Programa. O próximo 
passo será disponibilizar as logomarcas 
para votação on-line no Portal do TRF1 e 
eleição de apenas uma, o que deverá ser 
feito a partir da segunda quinzena de julho.

Dentre os trabalhos escolhidos, dois 
foram apresentados pela Ascom do TRF1, 
um pela Divisão de Modernização Admi-
nistrativa e Produção Editorial e um pela 
Seccional de Minas Gerais. Na escolha foi 
levada em consideração a justificativa téc-
nica, ou seja, cores, fontes e traços utili-
zados. A representação dos três pilares do 
programa: ambiental, social e econômico 
também foi considerada.

CNJ rejeita pedidos 
de verba para reajustes

O Conselho Nacional de Justiça aprovou 
a emissão de pareceres contrários a pedi-
dos de créditos suplementares para paga-
mento de revisão salarial de 13,23% aos 
servidores. Os valores pedidos para cobrir o 
reajuste totalizavam R$ 1,332 bilhão.

O CNJ entendeu que a questão já está 
judicializada no STF e é preciso que a Corte 
se pronuncie definitivamente sobre o tema. 
Os pedidos são baseados em decisões ad-
ministrativas do CJF e dos tribunais que re-
conheceram que a Lei nº 10.698/2003, ao 
instituir a vantagem pecuniária individual 
aos servidores públicos federais, revestiu-
-se de caráter de revisão geral da remune-
ração do funcionalismo público em com-
plemento à Lei nº 10.697/2003.

Os pareceres a serem encaminhados ao 
Ministério do Planejamento, no entanto, 
são favoráveis a outros pedidos de crédito 
suplementar feitos pelos tribunais no valor 
de R$ 780,4 milhões para recomposição 
de parte dos cortes ocorridos durante a 
tramitação da proposta orçamentária no 
Congresso Nacional e ao reajuste em va-
lores de auxílio-alimentação e assistência 
pré-escolar devido aos servidores.

Tribunal orienta 
sobre atestado de 

comparecimento em 
consulta oftalmológica

O TRF1 esclarece que o atestado de 
comparecimento é emitido com a finali-
dade de justificar a ausência do servidor 
relacionada a consultas e exames durante 
esses procedimentos. Caso seja constata-
do motivo de incapacidade para o traba-
lho, o médico deve consignar esse motivo 
em "atestado médico" e definir o tempo de 
afastamento pela incapacidade observada.

Porém, como especificado no art. 5º, II 
da Resolução CJF 159, para justificar a au-
sência do servidor no trabalho, esse atesta-
do tem que ser homologado pela perícia do 
órgão em que o servidor for lotado.

Atestados médicos emitidos em decor-
rência de consulta oftalmológica são consi-
derados, em princípio, como atestados de 
comparecimento, tal como prevê a concep-
ção do próprio atestado.

Caso nessa consulta seja constatada 
determinada incapacidade, inclusive seja 
realizado algum procedimento que gere 
incapacidade para o trabalho, o motivo e 
a sua natureza precisam estar devidamen-
te esclarecidos nos documentos enviados 
para a perícia.

Caso o procedimento feito em consulta 
tenha gerado incapacidade para o trabalho, 
o servidor terá que apresentar relatório do 
médico assistente justificando-a, para ava-
liação da perícia com horário da consulta, 
motivo e período de duração da incapaci-
dade gerada pelos procedimentos.

CNJ publica regras sobre barreiras 
para pessoa com deficiência

Passou a viger nesta semana a Resolução 230/2016 que determina uma série de re-
quisitos para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência em fóruns, tribunais e 
cartórios extrajudiciais, tanto usuários como servidores e terceirizados.

A resolução reconhece o direito da pessoa com deficiência de acessar os atos processuais 
de seu interesse, incluindo o exercício da advocacia. Determina reserva mínima de 2% de 
vagas de estacionamento para deficientes — mesmo se todas as vagas estiverem ocupadas. 
A Administração deve agir com o máximo de empenho para facilitar o acesso desse usuário 
e ao menos 5% de servidores ou terceirizados devem ser capacitados no uso de Libras.

Os tribunais devem criar, em 45 dias, comissões permanentes de acessibilidade e 
inclusão, com magistrados e servidores, para 
fiscalizar e planejar medidas a esse público. 
Cada órgão deve manter um cadastro dos 
servidores e terceirizados com deficiência, 
especificando as necessidades particulares 
de cada um. Levará advertência o servidor 
que souber de condutas contrárias à resolu-
ção, mas deixar de comunicar o fato à autori-
dade competente. 

Aniversariantes
Hoje: Adina Teles (Ilhéus), Vilma Fa-

rias (Itabuna), Juliane Ribeiro (Irecê), 
Ana Michele Pereira (COJUES) e Mari-
naldo Dantas (VIPAC). Amanhã: Lisiane 
Carvalho dos Santos (1ª Vara) e Berta 
Cristina Moraes (Itabuna).Parabéns


