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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Arthur José Nicory (NUCRE), Avani 
Cristia Gomes (NUCJU), Márcia Jessiara 
de Sá (Campo Formoso), Joyleine Cairo 
(19ª Vara), Beatriz Novaes (Alagoinhas), 
Amilton de Jesus Lopes (Contrate). Ama-
nhã: David Ferreira Junior (Juazeiro), Li-
cia da Rocha Bezerra (9ª Vara), Marilyn 
Cardoso Batista (10ª Vara), Walneide 
Netto Junior (Barreiras), José Francisco 
Fraga (Alagoinhas), Ítalo de Queiroz For-
te (16ª Vara), Ana Luiza Cordeiro (18ª 
Vara), Leandra Pereira (Vitória da Con-
quista), Sérgio Alves de Lima (Contrate) 
e Taiana Silva (ASSERJUF).Parabéns!!!

II São João Solidário
O Coral da CBPM, regido pelo maestro Edvã Barbosa, o mesmo do Grupo Can-

tarolando, está recolhendo donativos (fraldas geriátricas e material de higiene) 
para doação ao Abrigo São Lázaro e ao Lar Asilo Irmã Lurdes, na Suçuarana. 

As doações devem ser feitas até a amanhã na Biblioteca do Fórum Teixeira de 
Freitas. Ajude no que puder.

Um ano sem os novos TRFs
Por Paulo Ferracioli 

Após mais de uma década de discus-
sões, a criação de quatro novos TRFs se 
tornou realidade com a aprovação da 
Emenda Constitucional 73, em junho de 
2013. Porém, em 17 de julho do mesmo 
ano, o ministro Joaquim Barbosa profe-
riu em caráter liminar uma decisão que 
suspendeu a instalação dos novos tri-
bunais. Um ano depois, os estados que 
serão sede das novas cortes aguardam o 
julgamento da questão no STF para que 
a implantação possa começar.

A liminar ainda não foi levada ao jul-
gamento do plenário do STF para que o 
órgão confirme ou não a decisão mono-
crática de Barbosa. Em agosto, os pre-
sidentes do Conselho Federal e das sec-
cionais da OAB devem se reunir com o 
relator da ação, ministro Luiz Fux, para 
pedir a submissão da liminar ao conhe-
cimento dos outros ministros. “É a maior 
alteração na nossa estrutura depois 
daquelas trazidas pela Constituição de 

1988, que vem proporcionar uma me-
lhor distribuição de jurisdição”, opina 
o presidente da seccional Paraná OAB, 
Juliano Breda.

O Senado defende a constitucionali-
dade da emenda, enquanto a AGU en-
tendeu que a emenda é inconstitucional, 
uma vez que o texto não teria retornado 
ao Senado após alteraçção na Câmara.

O procurador-geral da República, Ro-
drigo Janot, já apresentou sua manifes-
tação, na qual se posiciona pela impro-
cedência da Adin.  O deputado federal 
Eduardo Sciarra (PSD-PR), relator da 
PEC na Câmara dos Deputados, critica 
a judicialização dessa questão e espera 
que a posse do ministro Ricardo Lewan-
dowski como presidente do STF possa 
agilizar a votação da matéria. A proposta 
que deu origem à emenda foi apresentada 
em 2002 e contou com longa discussão 
no Congresso, que envolveu a realização 
de orçamentos e estudos técnicos para 
calcular o impacto financeiro da medida. 

“Os novos TRFs vêm para responder 
a uma demanda da sociedade, que pre-
cisa de uma prestação jurisdicional cé-
lere”, comenta o vice-presidente da AJU-
FE, Fernando Mendes. O presidente da 
ANPAF (entidade que propôs a Adin), Ro-
gério Filomeno, defende que a associação 
não é contra a ampliação do Judiciário. 
“O que entendemos é que não adianta 
aumentar a estrutura do Judiciário sem 
que as outras funções possam acompa-
nhar esse crescimento.” 

A espera gera indefinição e expecta-
tiva quanto à estrutura dos novos TRFs, 
em especial à criação dos novos cargos 
de servidores e magistrados, que depen-
de de lei. Um anteprojeto de lei que regu-
lamentaria a questão chegou a ser apro-
vado pelo CJF e remetido ao STJ, mas 
teve sua apreciação interrompida devido 
à liminar do STF. Caso a emenda seja jul-
gada constitucional, o STJ pode apreciar 
o anteprojeto e colher a opinião do CNJ 
para então propor o projeto de lei ao Con-
gresso Nacional.               Fonte: CONJUR

AGENDA
CULTURAL

Show com o servidor Rudá Monteiro

O servidor Rudá Monteiro, do NU-
TEC, participará como convidado es-
pecial no Show do músico/compositor 
Rudnei Monteiro nesta sexta-feira, 25/7, 
às 21h, na Praça Quincas Berro D’Água 
no Pelourinho. Rudá apresentará duas 
composições de sua autoria: “Menina 
De Lua” e “Namoro”.

A primeira música foi gravada por 
Rudnei Monteiro em seu CD intitulado 
“Abrigo de Canções”. A segunda música 
foi grande sucesso no repertório de Ri-
cardo Chaves, fez parte da trilha sonora 
da novela Malhação e foi gravada por 
Ivete Sangalo. Este show tem participa-
ções especiais de Carla Visi e da cantora 
Bella e a entrada é franca.
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Pro-Social: eleição 
importante começa hoje

Começa hoje votação para represen-
tante dos servidores no Conselho Delibe-
rativo do Pro-Social. 

Três candidatos concorrem a esta im-
portante função e todos os associados po-
dem e devem votar até 31/7 pela internet. 

Endereço para votar: http://www.trf1.
jus.br/Servicos/Pesquisa/PVT/

40% dos órgãos 
federais e estaduais 

não permitem agendar 
serviços pela internet
Pesquisa inédita divulgada sobre o 

uso de tecnologias de informação mostra 
que o computador já é um recurso uni-
versal nos órgãos públicos brasileiros e 
que a manutenção de um website próprio 
caminha na mesma direção (entre 84% 
e 94%). O serviço prestado ao cidadão, 
contudo, deixa muito a desejar. 

Entre entidades federais e estadu-
ais, 29% não oferecem em seus sites o 
acompanhamento de processos adminis-
trativos ou judiciais, 35% não permitem 
a emissão de documentos, 40% não ofe-
recem recursos de agendamento de ser-
viços e 34% não deixam emitir uma guia 
para pagar uma taxa ou tributo — cujo 
destino é o próprio governo. Órgãos que, 
devido à natureza de sua atividade, não 
têm a atribuição de realizar tais tarefas 
declararam essa condição aos pesquisa-
dores. Ou seja, os percentuais apresenta-
dos indicam órgão que poderiam prestar 
os serviços, mas não o fazem.

Não é só. Apenas 60% oferecem in-
tegralmente na internet o serviço mais 
procurado pelos cidadãos no respectivo 
órgão e só 44% têm um canal de recla-
mação virtual. Vinte por cento não in-
formam horário de funcionamento nem 
qualquer prestação de contas e apenas 
24% mostram salários dos servidores.

Os dados fazem parte da pesquisa 
inédita do Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação esponsável por estabeler dire-
trizes da internet local. A pesquisa mede 
tanto a gestão da tecnologia pelos órgão 
de governos quanto os recursos que eles 
colocam à disposição do cidadão.

Suspenso 
credenciamento do 
Hospital Espanhol 

O Pro-Social informa que o credencia-
mento com o Hospital Espanhol será sus-
penso por tempo indeterminado a partir 
do dia 31/7 em razão de a instituição es-
tar em desconformidade fiscal. 

Assim que seja regularizada a situa-
ção comunicaremos aos beneficiários.
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