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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal da 1ª Vara da Subseção de Ita-
buna, Elma Santos Silva (NUCAF), Thiago Cunha (21ª Vara), Rutemberg Nunes (6ª 
Vara), Simone Didier (5ª Vara), Saul Paim (NUCJU) e Manuela Barros (24ª Vara). 
Amanhã: José Nilton Fonseca (Juazeiro), Erisvaldo dos Santos (14ª Vara), Adriana 
Martins Costa e Felipe Ramon de Jesus (ambos de Feira de Santana). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia Tourinh+.o Scarpa, diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart 
- SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edi-
ção eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Ende-
reço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

TRT 5 recebe feira orgânica
A partir de hoje, das 8 às 14 horas, e 

nas próximas terças-feiras, a Coordenado-
ria de Projetos Especiais, a Secretaria de 
Administração e a Unidade Socioambiental 
do TRT 5 promovem no prédio da sua sede 
administrativa, Rua do Cabral, 141 - Naza-
ré, a "Feira Orgânica no TRT5". 

O objetivo é facilitar aos servidores e à 
comunidade circunvizinha do TRT o acesso 
a produtos orgânicos para a prática de uma 
alimentação saudável e mais natural, além 
de contribuir para o fortalecimento da agri-
cultura orgânica familiar na Bahia.

Serão comercializados hortaliças, ver-
duras, frutas, iogurtes, laticínios de vaca 
e de cabra etc, com facilidade e seguran-
ça. Para quem gosta de comodidade, será 
possível encomendar antecipadamente os 
alimentos por formulário no site do tribunal 
até a meia noite de cada sábado e retirar 
durante a feira.

Portaria suspende 
expediente de 23/6 

na Seccional da Bahia
A Portaria 183 da Presidência do TRF1 

suspendeu, ad referendum do Conselho de 
Administração, o expediente interno e exter-
no e os prazos processuais na Seção Judici-
ária da Bahia, no dia 23 de junho de 2017, 
mediante compensação, prorrogando-se 
para o próximo dia útil os prazos que devam 
iniciar-se ou completar-se nesse dia, nos ter-
mos do §1º do art. 224 do CPC.

A decisão considera a solicitação da DI-
REF, que encaminhou pedido da ASSER-
JUF, tendo em vista que os tradicionais fes-
tejos juninos causam transtornos nos dias 
da sua comemoração, que ocorrem em 
todo o Estado, com a interdição de trânsito, 
grande quantidade de pessoas e os proble-
mas de segurança nas áreas administrati-
vas onde se realizam as comemorações e 
se localizam as sedes da Justiça Federal.

Considera também que a festa junina 
faz parte do calendário festivo nordestino, 
motivo pelo qual as repartições públicas 
municipais, estaduais e federais da Bahia, 
permanecem fechadas ou decretam ponto 
facultativo, conforme o Decreto 2.241 de 
17/01/2017 do Governo da Bahia, que de-
cretou ponto facultativo na data, mediante 
compensação;  o Decreto Judiciário/TJ/BA 
68 de 23/01/2017; e a Portaria 605/2016 
do TRE da Bahia.

Ficam mantidas, durante o período, a 
apreciação de ações, procedimentos e me-
didas de urgência que visem a evitar pere-
cimento de direito.

1ª CRP da Bahia mantém sentença da Vara 
de Paulo Afonso e nega auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez a segurada com TOC
A 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia negou, por unanimidade, provimen-
to a apelação interposta por uma lavradora 
que tem Transtorno Obsessivo Compulsivo 
(TOC) contra sentença da Subseção Judi-
ciária de Paulo Afonso, que julgou impro-
cedente o pedido de benefício de auxílio-
-doença e sua conversão em aposentadoria 
por invalidez, em razão de ausência de in-
capacidade laboral.

Em suas alegações recursais, a deman-
dante sustentou que faz jus à concessão do 

benefício e que devem ser consideradas as 
seguintes razões: a caracterização da in-
capacidade e o laudo pericial, condições 
pessoais, as circunstancias específicas do 
caso concreto (idade da parte, grau de ins-
trução, contexto socioeconômico-cultural e 
perspectiva razoável de acesso ao mercado 
de trabalho) e a profissão da parte autora.

O relator, juiz federal convocado Saulo 
Casali Bahia, destacou que a perícia médica 
judicial concluiu que a autora tem TOC, com 
predominância de pensamentos obsessivos 

ou ruminações  e que a requerente não está 
incapacitada para o exercício de sua ativida-
de laborativa.

Quanto à questão referente aos aspec-
tos socioeconômicos, profissionais e cultu-
rais da rurícola, o magistrado entendeu que 
esses argumentos precisam ser analisados 
juntamente com os elementos previstos no 
artigo 42 da Lei de Benefícios da Previdên-
cia Social, e não isoladamente.

Fonte: TRF1

CNJ define temas de pesquisa para 
diagnóstico do Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça definiu 
os temas da 3ª edição da série Justiça Pes-
quisa para um diagnóstico qualificado sobre 
a situação do  Poder Judiciário no Brasil. A  
superlotação de presídios e a transparência 
do Poder Judiciário são alguns dos pontos 
pesquisados. Os dados deverão subsidiar o 
CNJ na elaboração de políticas públicas e 
diretrizes nacionais para o Judiciário.

A medida está em conformidade com 
a missão do Conselho Nacional de Justiça 
de aperfeiçoamento da prestação jurisdi-
cional no país. Leia, abaixo, os campos 
temáticos que já foram definidos. 

Poder Judiciário e superpopulação pri-
sional: o colapso do sistema de justiça cri-
minal e a cultura do encarceramento- A 
proposta deve tomar o diagnóstico do sis-
tema prisional como um ponto de partida 
para investigar, com metodologias de pes-
quisas empíricas, problemas, entraves e 
gargalos institucionais que afetam o Poder 
Judiciário, propondo alternativas possíveis 
aos seus modos de funcionamento e pontos 
de ineficiência identificados.

Transparência no Poder Judiciário - Os 
Tribunais de Justiça e o dever de presta-
ção de contas - A pesquisa deve investigar 
o nível de adesão e cumprimento dos ór-
gãos do Poder Judiciário à Lei de Acesso à 
Informação (Lei n. 12.527), identificando 
quais as informações que estão disponíveis 
ao público e possíveis correlações entre as 
que se referem à prestação jurisdicional 
propriamente dita e as que se referem à 
gestão administrativa dos Tribunais.

Execução Fiscal - O impacto de formas 
pré-processuais de recuperação do crédito 
tributário e a efetividade dos mecanismos 
eletrônicos de constrição patrimonial - A 
proposta de pesquisa a ser apresentada 
deve adotar a criticidade da execução fiscal 
nos dados de litigiosidade e taxa de con-
gestionamento do Poder Judiciário como 
um pressuposto para a indagação de prá-
ticas de gestão dos processos que geram 
ou tem o potencial de gerar a alteração do 
estado de coisas já suficientemente docu-
mentado na literatura técnica.

Modelos alternativos de gestão de pro-
cessos e celeridade processual- A política 
de especialização de competências, a uni-
ficação de serventias e a melhoria da pres-
tação jurisdicional no Brasil - Essa pesqui-
sa deve necessariamente mapear inciativas 
de melhoria da gestão cartorária, especial-
mente a especialização de competências 
e a unificação de serventias, e apresentar 
instrumentos de análise da eficiência de 
tais práticas para a redução do tempo de 
tramitação processual. 

O Poder Judiciário brasileiro e o com-
bate ao trabalho escravo e ao tráfico de 
pessoas - A proposta dessa pesquisa deve 
fornecer um panorama detalhado a respei-
to das demandas que envolvem o trabalho 
escravo e o tráfico de pessoas no Brasil, de 
modo que interessa saber não somente a 
quantidade de processos a respeito dos as-
suntos existente, mas onde tramitam, qual 
seu tempo médio de duração, o perfil das 
partes envolvidas e outras questões que 
auxiliem na produção de um diagnóstico 
aprofundado do tema.

Quem pode participar- Poderão concor-
rer no Edital de Convocação Pública e de 
Seleção instituições de ensino superior, pú-
blicas ou privadas, e demais entidades in-
cumbidas, regimental ou estatutariamente, 
de atividades de ensino e/ou de pesquisa, 
desde que sem fins lucrativos. É proibida a 
participação de pessoas jurídicas de direito 
privado que desempenhem finalidade lucra-
tiva.  O edital ainda não tem data marca-
da para ser publicado, mas já foi definido 
o tempo de vigência do contrato com as 
instituições selecionadas: será de até oito 
meses, contados a partir da assinatura. 

Edições anteriores- Na última edição 
do Justiça Pesquisa, as pesquisas selecio-
nadas tinham como foco temas ligados à 
violência contra a mulher; Justiça Restau-
rativa; Processo Judicial Eletrônico (PJe); 
Maiores Litigantes da Justiça e Audiências 
de Custódia. A previsão de término e en-
trega dos materiais é para este ano. O re-
sultado dessas pesquisas é publicado pelo 
CNJ e disponibilizado ao público no portal 
do Conselho.

A primeira edição do projeto ocorreu em 
2012, com temas escolhidos a partir de 
dois eixos temáticos: Direitos e Garantias 
Fundamentais e o eixo Políticas Públicas do 
Poder Judiciário. 

Na época, 10 projetos de pesquisas fo-
ram selecionados. Dentre os temas pesqui-
sados, estão: tempo médio dos processos 
relacionados à adoção no Brasil; judiciali-
zação do direito à saúde no Brasil e Lei Ma-
ria da Penha e a efetividade da prestação 
jurisdicional. 

Fonte: CNJ


