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Aniversariantes
Ontem: Dr. Durval Carneiro Neto, juiz 
federal da 22ª Vara, e Silvano Almeida 
Junior (Itabuna). Hoje: Dr. Valter Leonel 
Coelho Seixas, Juiz Federal 2º Relator 
da 2ª Turma Recursal, Dr. Paulo Ricardo 
de Souza Cruz, 3º Relator da 4ª Turma 
Recursal, Dr. Guilherme Bacelar Patrício 
de Assis, Juiz Federal da Subseção de 
Teixeira de Freitas, Áureo Buttenbender 
(Ilhéus), Naila de Souza Nachef (Bom 
Jesus da Lapa), Flávia Patrícia da Sil-
va Garcia Rosa (9ª Vara), Tiago Santos 
Lisboa (Alagoinhas), Francisco Almeida 
Rios Filho (21ª Vara), Jayne dos Santos 
Moreira (Campo Formoso), Elisiane Oli-
veira Santana (Jequié) e Soraia Ribeiro 
da Cruz (CS Gestão & Serviço). Amanhã: 
Dra. Gabriela Silva Macedo, Juiz Fede-
ral da Subseção de Barreiras, Maria das 
Graças Macedo Lessa (NUCRE), Keila 
Brito de Jesus Santos (Jequié), Maria-
na Souza Santos (Irecê), Luiz Bispo da 
Silva Neto (22ª Vara), Daniela Almeida 
Silvany Lima (Turma Recursal), Luiz José 
dos Santos (CS Gestão & Serviço) e Edé-
sio de Oliveira (CS Gestão & Serviço).
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CJF regulamenta 
gratificação por 

acúmulo de jurisdição
O Conselho da Justiça Federal aprovou 

a regulamentação da Lei 13.090/2015, 
que instituiu a gratificação por exercício 
cumulativo de jurisdição aos juízes fede-
rais. As diretrizes para cumprimento foram 
definidas nos termos do voto relator do pro-
cedimento administrativo no CJF, ministro 
Herman Benjamin.

De acordo com Benjamin, o valor da gra-
tificação mensal a ser paga ao juiz em con-
trapartida à acumulação de jurisdição não 
poderá, somado ao subsídio, exceder o teto 
do subsídio mensal dos ministros do STF. 

Em 2014, alguns juízes federais para-
ram de julgar processos de acervo acumu-
lado — aqueles que deveriam ser de outro 
juiz, mas não foram porque a vaga está 
aguardando preenchimento. Eles pediam o 
pagamento de adicional para exercer essas 
funções, ou que fossem contratados novos 
servidores para cuidar desses casos.

A Ajufe apoiou o movimento em protes-
to contra o veto da Presidência da Repúbli-
ca ao art.17 do PL 2201/11, que negou 
a gratificação por acumulo de função aos 
juízes federais, concedendo o benefício 
apenas ao MPF. O Congresso restaurou a 
gratificação de acervo acumulado em outro 
projeto de lei, sancionado em janeiro. 

Fonte: CJF

Matérias para e-DFJ1 
devem obedecer 
à Resolução 25

As matérias enviadas para publicação 
no e-DJF1 devem obedecer à padronização 
prevista nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da Re-
solução 25, de 5/12/2014 (www.trf1.jus.
br/dspace/handle/123/44616). Confira:

§ 1º Para envio de matérias nos siste-
mas Processual, Juris, JEF Virtual, PJD 
– EF, e-Jur e PJe devem ser utilizados os 
formatadores específicos destes sistemas.

§ 2º Para envio de matérias elaboradas 
no editor de textos Microsoft Word devem 
ser utilizadas as macros de formatação dis-
poníveis no próprio editor de texto.

§ 3º É vedada a utilização de programas 
de formatação que não sejam desenvolvi-
dos pela Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação, sob pena de inviabilizar o envio das 
matérias à publicação.

Serão devolvidas as matérias que não 
atenderem ao estabelecido, só disponibili-
zando-a no Caderno Judicial do dia seguin-
te, após a devida correção. 

As portarias de plantão judicial devem 
ser publicadas no Caderno Administrativo 
do e-DJF1, por meio da Biblioteca Digital, 
conforme previsto no Anexo da Resolução. 

Câmara Regional Previdenciária da Bahia 
julga 400 processos na primeira sessão

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) concretizou, na última segunda-feira, 
dia 6, uma das iniciativas mais importantes 
da atual Administração, voltada ao aprimo-
ramento da atividade judicial no segundo 
grau de jurisdição. A ideia de descentrali-
zar o julgamento de feitos previdenciários 
do Tribunal, concebida e amadurecida nos 
últimos quatro meses – mediante intensas 
tratativas entre dirigentes e servidores do 
TRF e das seccionais envolvidas – ganhou 
forma e estrutura na sede da Seção Judici-
ária da Bahia (SJBA). Na primeira sessão 
da Câmara Regional Previdenciária (CRP), 
foram julgados cerca de 400 processos que, 
antes, integravam um acervo pendente de 
apreciação nas 1ª e 2ª Turmas do TRF1.

O grande número de processos dividi-
dos em apenas seis gabinetes de desem-
bargadores federais – três em cada tur-
ma – motivou a transferência de parte do 
acervo para as novas CRPs, criadas pela 
Resolução Presi nº 23/2014. Outras duas 
unidades instaladas na seccional de Minas 
Gerais, com data definida para a 1ª sessão 
de julgamento na próxima segunda-feira, 
dia 13, e na Subseção Judiciária de Juiz de 
Fora/MG (Resolução Presi nº 11/2015) em 
maio. Os estados da Bahia e de Minas Ge-
rais concentram o maior número de ações 
judiciais na 1ª Região.

A criação das câmaras descentraliza-
das está prevista na Emenda Constitucional 
45/2004, que incluiu o parágrafo terceiro 
no artigo 107 da Constituição Federal para 
possibilitar a eventual extensão dos TRFs, 
em unidades regionais, como forma de as-
segurar “o pleno acesso do jurisdicionado à 
justiça em todas as fases do processo”. Ao 
implantar a unidade da Bahia, o TRF1 se 
tornou o primeiro Tribunal Regional Federal 
do País a contar com uma câmara regional.

“É uma iniciativa que visa equacionar 
o grande acervo que temos de processos 
previdenciários, com o objetivo de prestar 
a jurisdição de forma mais rápida e pro-
curar, dessa forma, dar uma reposta mais 
célere ao nosso jurisdicionado”, afirmou o 
presidente do TRF da 1ª Região, desembar-
gador Cândido Ribeiro, durante a solenidade 
de abertura dos trabalhos da CRP ocorrida 
pouco antes da sessão de julgamento.

A Câmara Regional Previdenciária da 
Bahia – localizada no prédio dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) da SJBA – terá 
duas sessões mensais presididas, em siste-
ma de rodízio, pelos desembargadores fe-
derais Candido Moraes e Olindo Menezes. 
Também foram convocados para compor a 
unidade os juízes federais da SJBA Pedro 
Braga Filho, Cristiano Miranda de Santana 
e Valter Leonel Seixas. A previsão é de que 
sejam julgados mil processos, em média, 
em cada sessão.

Em seu pronunciamento, o desembar-
gador federal Candido Moraes Pinto Filho 
declarou-se honrado por sua nomeação ao 
posto de presidente da 1ª Sessão da Câ-
mara Regional Previdenciária da Bahia. 
“A grandiosidade do momento deve ser 
calculada pela atitude do excelentíssimo 
presidente do Tribunal, que, com os olhos 
voltados para o jurisdicionado, teve a au-
dácia de criar mais esse órgão especiali-
zado na Previdenciária”, afirmou. Ele tam-

bém comentou sobre os benefícios do novo 
órgão inaugurado, dentre os quais está a 
aceleração da prestação jurisdicional que 
contribuirá para uma melhor imagem da 
Justiça Federal.

A solenidade de abertura dos trabalhos 
da 1ª Sessão da Câmara Regional Previden-
ciária da Bahia contou com a participação 
do diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, em exercício, juiz federal Dirley da 
Cunha Junior. A mesa de honra também es-
tava composta pelo representante do gover-
nador do Estado da Bahia, corregedor-geral 
do Estado Jamil Cabus Neto; pelo desem-
bargador federal Antônio Ezequiel da Silva; 
pela procuradora-chefe substituta da Procu-
radoria Regional da República da 1ª Região, 
Eliana Torelly de Carvalho; pelo procurador-
-chefe da Procuradoria Federal no Estado da 
Bahia, Frederico Cezário Castro de Souza, e 
pela defensora pública-chefe substituta da 
Defensoria Pública da União no Estado da 
Bahia, Izabel Vieira Luz.

A implementação das três CRPs da Pri-
meira Região está em sintonia com a mis-
são institucional da Justiça Federal – de 
garantir à sociedade uma prestação juris-
dicional mais rápida e efetiva – e atinge o 
objetivo estratégico, definido pela JF para o 
período 2015/2020, de dar agilidade aos 
trâmites judiciais. As câmaras vão funcio-
nar, em caráter experimental, pelo período 
de um ano.
Fonte: TRF - 1ª Região, com informações da SJBA.

16ª Vara realiza hoje primeira
edição do “Café com CPC”

A 16ª Vara desta Seccional realiza hoje, 
dia 9, a primeira edição do “Café com 
CPC”. Os encontros acontecerão sempre às 
quintas-feiras, quando serão dedicados 30 
minutos entre os servidores da Vara para a 
leitura do novo Código de Processo Civil, do 
primeiro ao último artigo.

A iniciativa tem por propósito se somar 
à capacitação que certamente será ofere-
cida pela Seção Judiciária da Bahia sobre 
o assunto. Porém, paralelamente a essas 
atividades institucionais, os servidores da 

16ª Vara entendem como altamente produ-
tiva e necessária uma leitura da lei, como 
forma de garantir um primeiro contato  de 
todos com a nova ordem processual civil 
que se instaura.

A idéia do “Café com CPC” é tornar a 
leitura seca da lei algo mais dinâmico e 
agradável, além de estimular um momento 
de entrosamento entre os colegas. O ser-
vidor sorteado como “leitor do dia” ficará 
também responsável por trazer um lanche 
a ser partilhado com os demais da equipe.

Lamentavelmente pela de falta de es-
paço, o evento ficará restrito aos servidores 
da 16ª Vara, não havendo como convidar 
colegas de outras unidades para partilhar 
desse momento. Contudo, a idéia está lan-
çada e poderá ser adotada por outras varas.


