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Aniversariantes
Hoje: Lorenna Bahia Menezes Webber 
(NUCRE), Dra. Lorena (Fundação José 
Silveira), José Carlos Souza e Carlos 
Antonio dos Santos Rosa (ambos da CS 
Gestão & Serviço). Amanhã: Evandro 
Reimão dos Reis, juiz federal da 10ª 
Vara, Emmanuel de Almeida (5ª Vara), 
Ivan Moreira (Alagoinhas) e Neide dos 
Santos (13ª Vara). Domingo: Dorolim-
pia Sousa Novato (20ª Vara), Marcelle 
Von Sohsten da Silva (SECAD), Patrícia 
Corrêa de Carvalho (1ª Vara), Valneide 
de Souza Silva (NUCJU), Rodrigo Will 
Ribeiro (Irecê), Luciana Barbosa (24ª 
Vara) e Larissa Vinhas Klein (NUCRE). 
Segunda-feira: Alex Schramm de Rocha 
(Juiz Federal - Eunápolis), Elizabete Te-
reza Cardoso (NUCOD), João Carlos de 
Brito Mota (NUTEC), Teresinha de Jesus 
Soares Abreu Alves de Mello Ferreira 
(NUCJU), Allan Felipe Brito Santiago 
(Vitória da Conquista) e Daniel Geraldo 
Teixeira (12ª Vara).

Parabéns

CNJ participa de ação no Twitter 
para divulgar #VotoConsciente

Às vésperas das eleições, marcadas para o domingo, 2 de outubro, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), em ação integrada com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o 
Ministério Público Eleitoral, participou da mobilização no Twitter sobre o voto consciente. 
O objetivo é promover um “tuitaço” com conteúdo sobre o tema e a utilização da hashtag 
#VotoConsciente. 

A intenção é levar ao eleitor informações de utilidade pública, mensagens de cidadania 
e dados sobre os canais de denúncia de crimes eleitorais, além de disseminar a ideia do 
voto consciente para a escolha de prefeitos e vereadores. A ação irá envolver todos os 
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), assim como as procuradorias regionais, e também 
diversas instituições públicas e privadas convidadas. De acordo com o TSE, o Twitter Bra-
sil apoia a ação e irá auxiliar em sua divulgação.

Além de publicar conteúdo para desmistificar tópicos que ainda geram discussões e 
dúvidas entre os eleitores, o CNJ vai convidar os internautas a postarem suas dicas para 
um voto consciente. O perfil do Conselho também vai interagir com outros perfis partici-
pantes da ação, como os dos tribunais. 

Durante o mês de setembro, a sessão “CNJ Serviço”, publicada semanalmente no 
Portal do CNJ, dedicou-se ao tema das eleições, com informações importantes sobre 
propaganda eleitoral, candidatos que disputam as eleições, além da diferença entre votos 

brancos e nulos.

Campanha nas re-
des – Ainda neste mês, 
o CNJ publicou quatro 
posts no Facebook que 
esclarecem dúvidas so-
bre as eleições, cujo 
alcance foi de 1,43 
milhão de pessoas na 
internet até agora. Du-
rante o final de sema-
na das eleições, serão 
publicadas dicas para 
o eleitorado explicando 
o que pode ou não ser 
feito no período.

O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016.

Art. 345. É obrigatória a catalogação 
virtual dos documentos:  Acórdão de tur-
ma recursal; Alvará de soltura; Ata de au-
diência com sentença; Ata de audiência, 
de inspeção e de julgamento; Boletins 
estatísticos Tipo 1, 2 e 4; Boletim esta-
tístico das conciliações; Decisão de ante-
cipação de tutela;  Decisão interlocutória;  
Decisão liminar;  Decisão; Mandado de 
prisão; Sentença; Termo de fiança.

§ 1º Recomenda-se a elaboração e 
assinatura dos documentos elencados 
no caput no editor de texto TRF1Doc

§ 2º Ressalvada indisponibilidade téc-
nica temporária, a assinatura eletrônica 
dos boletins estatísticos será obrigatória.

Art. 348. Será observado quanto ao 
arquivamento no e-CVD: o bloqueio a 
eventual possibilidade de um processo 
ser registrado em vara diversa daquela a 
que foi distribuído; a vedação de altera-
ção ou exclusão do documento depois de 
inserido no e-CVD, sendo que eventual 
correção de conteúdo deve se ocorrer por 
meio de atos integrativos; a correção de 
dados de catalogação no e-CVD, se for o 
caso, realizar-se-á somente pela modifi-
cação das informações relativas ao tipo 
documento, ao magistrado e à vara, sen-
do certificado nos autos o equívoco.

Art. 350. Os atos judiciais catalogá-
veis praticados em regime de plantão 
serão registrados no e-CVD pela vara 
federal na qual os autos tiverem sua 
regular tramitação as seguintes pastas, 
que poderão ser formadas por folhas sol-
tas impressas: pasta de vista de autos 
a advogados e procuradores; pasta de 
entrega de autos às partes sem traslado;  
pasta de vista ao Ministério Público. 

§ 1º As pastas serão organizadas 
com cópia dos respectivos atos, na or-
dem cronológica de sua realização, com 
termo de abertura e encerramento, rubri-
ca ou chancela e numeração de folhas.

§ 2º A pasta de vista de autos a ad-
vogados e procuradores poderá ser des-
membrada por órgão público ou grupo 
de entidades públicas (autarquias, fun-
dações etc)

§ 3º As pastas previstas neste artigo 
serão descartadas, respeitadas as nor-
mas de preservação ambiental, no que 
couber, nos prazos e formas definidos 
em resolução do CJF.

O PROVIMENTOMinistro do STF garante pensão 
a menor sob guarda de avô 

servidor federal baiano falecido

O artigo 5º da Lei 9.717/1998 não 
exclui o menor de idade dependente de 
servidor público do rol de beneficiários da 
previdência social. Com esse entendimen-
to, o ministro do Supremo Tribunal Federal 
Edson Fachin concedeu Mandado de Segu-
rança para garantir a uma adolescente o 
recebimento de pensão temporária em ra-
zão da morte de seu avô, ex-servidor da Su-
perintendência Federal de Agricultura em 
Salvador. Dessa forma, a garota receberá o 
subsídio até completar 21 anos.

Fachin confirmou liminar concedida 
em junho de 2014 pelo ministro Ricardo 
Lewandowski, que havia restabelecido o 
pagamento do benefício. Em sua decisão, 
o ministro afirmou que o ato do Tribunal de 
Contas da União questionado no mandado 
de segurança baseou-se em entendimento 

anterior daquela corte, que considera-
va que o artigo 5º da Lei 9.717/1998 
havia retirado do regime próprio de pre-
vidência social dos servidores públicos 
da União o direito à pensão civil esta-
tutária do menor sob guarda. Os atos 
fundamentados nesse entendimento 
foram questionados no STF pelos be-
neficiários, em casos precedentes.

“Como se denota, os ministros desta 
corte vêm entendendo que o artigo 5º 
da Lei 9.717/1998 não derrogou do re-

gime próprio dos servidores públicos a pen-
são ao menor sob guarda, porquanto não se 
estaria concedendo benefício não previsto 
no regime geral de previdência social, mas 
mantendo no rol de beneficiários o menor 
que viva sob a dependência econômica do 
servidor, tal qual previsto no art. 217, II, 
“b”, da Lei 8.112/1990”, explicou Fachin.

O ministro ressaltou que, para adequar 
sua jurisprudência aos julgados do STF 
e do Superior Tribunal de Justiça, o TCU 
alterou o seu posicionamento a respeito 
da matéria e passou a reconhecer a vali-
dade do pagamento da pensão por morte 
a menor sob guarda até a efetiva modifi-
cação da Lei 8.112/1990 pela Medida 
Provisória 664/2014, convertida na Lei 
13.135/2015. 

TJBA instala núcleo 
para atuar em área 

de demandas de massa
Magistrados e servidores participaram, 

no dia 22/9, da instalação do Núcleo de 
Gestão e Enfrentamento das Demandas de 
Massa, criado para apoiar a Presidência do 
TJ da Bahia em demandas repetitivas de 
grandes litigantes. O núcleo vai atuar com 
ênfase nos juizados especiais; áreas de con-
flitos tributários; área de conflitos cíveis e 
consumeristas; área de conflitos administra-
tivos; e área de improbidade administrativa 
e combate à corrupção.

“Vamos usar a criatividade, desenvol-
ver novas formas de racionalizar o tra-
balho, principalmente do 1º grau”, disse 
a presidente do núcleo, desembargadora 
Pilar Célia Tobio, referindo-se ao trabalho 
dos juízes. O objetivo é tratar de forma di-
ferenciada as inúmeras ações repetitivas 
dos grandes demandantes do tribunal. 
“Temos estudado esse fenômeno da ex-
plosão de litígios, que é registrado em 
todo o mundo”, afirmou a juíza Ana Bar-
buda, coordenadora do núcleo e membro 
de grupo de trabalho na Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam).

Na apresentação, a juíza lembrou, 
a partir de dados do CNJ, que cerca de 
90% dos processos no âmbito do direito 
privado referentes aos grandes litigantes, 
envolvem apenas duas categorias de de-
mandantes: bancos e operadores de te-
lefonia. No âmbito do Direito Público, 
terão atenção especial as ações relativas 
ao estado e aos municípios, a exemplo de 
impostos municipais e estaduais, e execu-
ções fiscais.

A próxima reunião está agendada para 
6 de outubro. Até lá, os juízes partici-
pantes irão envolver os magistrados das 
respectivas áreas, identificar processos e 
montar estratégias de atuação. A comuni-
cação com o núcleo também segue aberta 
por e-mail, para sugestões e informações.


