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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Diego Almeida Nascimento 
(16ª Vara). Amanhã: Lucas Matos 
Lima ( Itabuna). Sábado: Alessandra 
Silva Flores (20ª Vara), Clovis Mar-
ques Pereira (Turma Recursal), Cris-
tina Simões de Oliveira (NUCJU), 
Telga Cassiano (NUCJU), Valdinélia 
Rodrigues dos Santos (22ª Vara), 
Ivan Prado de Andrade Gomes (Feira 
de Santana), Sales Alves dos Santos 
(Barreiras), Augusto Karol Marinho 
de Medeiros (Paulo Afonso), Clau-
dio de Oliveira Pires (TUREC), Danilo 
Correia Santos (2ª VARA). Domingo: 
João Silva Souza (NUCJU), Marcelo 
Pinto Cardoso de Oliveira (2ª Vara), 
Marta Cristina Rocha de Alencar 
(21ª Vara), Adriana Zoccoli Padilha 
(20ª Vara), Maria Rita Da Silva Cou-
tinho (Bom Jesus da Lapa)
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Compensação de horário especial para
servidor com deficiência não é obrigatória

O plenário do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) aprovou, por maioria, na 
sessão desta segunda-feira (7), a atuali-
zação do texto da Resolução nº 5/2008, 
do próprio CJF, que trata de concessão de 
horário especial aos servidores com defi-
ciência ou que tenham cônjuge, filho ou 
dependente em tal situação. O tema foi 
retomado no voto-vista do vice-presidente 
do Conselho, ministro Humberto Martins, 
que acompanhou o entendimento do re-
lator do processo, desembargador federal 
Hilton Queiroz, presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

O ministro lembrou que o relator pro-
feriu voto no sentido de “ofertar” uma mi-
nuta de alteração da Resolução, de modo 
a torná-la compatível e alinhada com a 
nova redação da Lei nº 8.112/90 (Regi-
me Jurídico Único - RJU), após o adven-
to da Lei nº 13.370/2016. Ele destacou 
que “a grande alteração trazida pela nova 
lei federal foi a dispensa da necessida-
de de compensação de horário especial 

quando se tratar de servidor que seja pes-
soa com deficiência ou, ainda, em razão 
de que, com tal benefício, o servidor auxi-
lie cônjuge, filho ou dependente”.

Humberto Martins também ressal-
vou o apontamento feito pelo conselheiro 
Hilton Queiroz sobre a necessidade de 
que a terminologia da Resolução seja 
alterada para designar os destinatários 
do art. 98, § 3º do RJU como “pesso-
as com deficiência”, em razão do De-
creto nº 6.949/2009 e da Resolução 
nº 230/2016 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

O vice-presidente registrou, ainda, 
em seu voto, a divergência aberta pelo 
conselheiro André Fontes, presidente do 
TRF2, que propôs que o processo fosse 
baixado em diligência para que as várias 
unidades administrativas relacionadas ao 
CJF pudessem oferecer informações so-
bre a atribuição de limites prévios para o 
eventual deferimento do benefício.

Cármen Lúcia conta com o apoio da 
Justiça Federal para implantar BNMP 2.0

A presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, 
disse contar com o apoio da Justiça 
Federal para implantar com sucesso 
o Banco Nacional de Monitoramento 
de Prisões (BNMP 2.0). Cármen Lú-
cia promoveu um encontro, na última 
terça-feira (8/8), em Brasília, com os 
presidentes dos cinco Tribunais Regio-
nais Federais (TRFs) para transmitir as 
linhas gerais desta ação do judiciário.

O BNMP 2.0 está sendo adotado, 
em fase experimental, em Roraima e 
Santa Catarina até o fim do mês. Quan-
do estiver em funcionamento integral 
até o final do ano, segundo espera a 
ministra, a ferramenta digital vai permi-
tir ao Judiciário monitorar a população 

carcerária e as prisões ocorridas em 
todo o País. 

Segundo a ministra, a parceria da 
Justiça Federal é essencial em um mo-
mento de expansão e fortalecimento 
das organizações criminosas transna-
cionais. Muitos dos líderes das facções 
são criminosos condenados pela Justi-
ça Federal por tráfico internacional de 
drogas, que operam suas organizações 
de dentro dos presídios. “O Poder Ju-
diciário precisa de instrumentos para 
lidar com esses casos”, afirmou. 

De acordo com Cármen Lúcia, o su-
cesso da operação do BNMP 2.0 tam-
bém depende da colaboração dos TRFs 
por que os presos atualmente sob res-
ponsabilidade da Justiça Federal deve-

rão ser cadastrados no sistema por ser-
vidores desse ramo do Poder Judiciário. 
Cada preso receberá uma identificação 
e, a partir desse número, será possível 
rastrear em computadores e dispositi-
vos móveis (celulares, tablets) a traje-
tória dessa pessoa pela justiça criminal 
e pelo sistema prisional.

Com um registro de identidade, 
superam-se dificuldades comuns às 
autoridades de segurança pública e 
do Poder Judiciário que lidam com 
presos. Muitas vezes, pessoas detidas 
não possuem documento de identifica-
ção ou CPF. Em outros casos, quando 
presos, os acusados apresentam nome 
(ou RG) falso. Uma terceira situação 
que dificulta o trabalho da Justiça é a 
possibilidade de se obter um registro de 
identidade diferente em cada uma das 
27 unidades da Federação. 

Atualmente, segundo a ministra, a 
falta de informações sobre a população 
prisional é tamanha que um acusado 
pode ser condenado em uma unidade 
da Federação apesar de estar preso em 
outro estado, pois os bancos de dados 
dos sistemas carcerários estaduais, 
quando existem, não se comunicam 
entre si. “Como o Judiciário não tem 
essa informação e o juiz também não 
tem como saber onde o preso está, o 
máximo que se pode dizer é que o réu 
condenado não foi encontrado”, disse a 
ministra Cármen Lúcia. 

O BNMP 2.0 ajudará, também, o 
trabalho dos juízes federais que lidam 
com a execução de penas, de acordo 
com a ministra. “Temos a tecnologia a 

nosso favor. O sistema pode emitir um 
alerta para o juiz se lembrar das datas 
de progressão de pena e concessão de 
benefícios, igual ao botão de pânico 
que protege as mulheres vítimas de 
violência”, disse. 

A ministra agendou uma reunião 
específica para apresentar o Banco aos 
juízes dos Grupos de Monitoramento 
e Fiscalização do Sistema Carcerário 
(GMFs) da Justiça Federal para o próxi-
mo dia 29/8. 

A exemplo do que fez na reunião 
com os presidentes de tribunais de 
Justiça, na última sexta-feira (4/8), a 
ministra Cármen Lúcia pediu empenho 
dos presidentes dos TRFs para cumprir 
a Lei de Acesso à Informação (LAI). A 
preocupação é com a dificuldade de se 
acessar dados sobre determinados gas-
tos dos tribunais, como valores relativos 
a contratos, salários, diárias e viagens.

A ministra pediu que os gestores da 
Justiça Federal indiquem os responsá-
veis em cada corte por lidar com os 
processos de repercussão geral. Eles 
serão convocados a colaborar com a 
equipe do STF para aumentar a eficácia 
do instrumento jurídico, criado para so-
lucionar processos com questões idên-
ticas a questionamentos pacificados 
pela Suprema Corte.

Fonte: CNJ de Notícias     

No entanto, entendeu que, apesar da 
complexidade dos problemas gerenciais 
aludidos pela divergência, existia “um 
problema premente de ordem adminis-
trativa, que é a adequação do atual diplo-
ma regulamentar aos novos termos trazi-
dos, por força de lei, ao Regime Jurídico 
Único”, o que determinava a necessidade 
de alinhamento do normativo do CJF à 
Lei nº 13.370/2016.

“Não obstante, considero que os 
pontos de debate – limite diário; deta-
lhamento sobre o potencial exercício de 
funções e cargos em comissão; e obriga-
ções de substância aos laudos das jun-
tas médicas – trazidos pelo conselheiro 
André Fontes, poderão exigir uma futura 
atenção do Conselho da Justiça Federal. 
Porém, o momento atual trata apenas de 
realizar uma adaptação aos novos termos 
trazidos pela Lei nº 13.370/2016”, con-
cluiu o ministro Humberto Martins.

Fonte: CFJ


