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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: José Carlos da Silva Neves (Vitó-
ria da Conquista), Shirlei Oliveira (Cam-
po Formoso) e Leandro Estrela da Silva 
(4ª Vara). Amanhã: Karin Almeida Weh 
de Medeiros, juíza federal da 1ª Vara 
de Feira de Santana, Jamylle de Mello 
Leahy (11ª Vara), Laira Braga e Castro 
(NUCRE), Roberto Gomes Correia Filho 
(Alagoinhas), Emanuelle Stuart Dia-
mantino Lima (14ª Vara), Mariana San-
tos (NUCRE), Nilton Correia dos Santos 
(VIPAC), Suzanna Karla Nascimento e 
Pollyanna Quintela Falconery (ambos 
de Feira de Santana).Parabéns
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Começa amanhã o X Encontro de 
Corais da Justiça Federal da Bahia

Resolução do CNJ 
sobre expediente 

no período natalino
A Resolução 244/2016 do CNJ que 

dispõe sobre a regulamentação do recesso 
judiciário para a Justiça Estadual e sobre 
a  suspensão dos prazos processuais para 
todo o Judiciário, foi assinada pelo então 
presidente do CNJ, ministro Lewandowski, 
no último dia 12/9. A resolução revogou as 
anteriores, de 2015 e de 9/9/2016, que 
também dispunham sobre o assunto.

O recesso judiciário importa em suspen-
são não apenas do expediente forense, mas, 
igualmente, dos prazos processuais e da pu-
blicação de acórdãos, sentença e decisões, 
bem como da intimação de partes ou de ad-
vogados, na primeira e segunda instâncias, 
exceto quando relacionadas às medidas 
consideradas urgentes. 

A contagem dos prazos processuais será 
suspensa em todos os órgãos do Poder Ju-
diciário, inclusive da União, entre 20/12 a 
20/1, como previsto no art. 220 do CPC. 

O expediente forense será executado nor-
malmente no período de 7 a 20 de janei-
ro, inclusive, mesmo com a suspensão dos 
prazos, audiências e sessões, com o exercí-
cio, por magistrados e servidores, de suas 
atribuições regulares, ressalvadas férias in-
dividuais e feriados. A íntegra da Resolução 
está  em http://ow.ly/Vdss304oCkM.

Cármen Lúcia e presidentes de TRFs 
se reúnem para definir prioridades

Execução orçamentária, organização e 
funcionamento da Justiça Federal brasileira 
foram temas tratados entre a presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, e os presidentes dos Tribu-
nais Regionais Federais (TRFs) das cinco 
regiões, em reunião realizada no dia 19/9, 
no gabinete da Presidência. 

Esta foi a primeira de uma série de reu-
niões que a ministra pretende ter a cada 
mês com os presidentes dos TRFs – a 
exemplo do que está fazendo em relação 
à Justiça Estadual e como pretende fazer 
com as instâncias da Justiça Trabalhista.  
Segundo os presentes, no encontro não fo-
ram debatidos a criação de novos tribunais 
regionais federais e o aumento salarial para 
magistrados.

Entre os temas tratados na reunião, o 
presidente do TRF-5, desembargador fe-
deral Rogério Fialho, destacou a preocu-
pação em apresentar uma solução rápida 
para o contínuo aumento de ações crimi-
nais em tramitação na Justiça Federal nos 
últimos anos. O desembargador creditou, 
em parte, esse crescimento ao aumento 
da capacidade investigativa da Polícia Fe-
deral por causa das novas legislações que 
facilitam a investigação e a colheita de 
provas.

Disse ainda que, diante desse aumento, 
a Justiça Federal tem procurado se apare-
lhar com o aperfeiçoamento dos Juizados 
Especiais Federais, com a criação de varas 
criminais específicas para tratar de crimes 
de lavagem de dinheiro e contra o Siste-

ma Financeiro Nacional, tanto nas capitais 
como nas subseções.

O desembargador também ressaltou 
que, em época de contingenciamento de 
recursos orçamentários, os TRFs sofrem 
com falta de servidores e de juízes federais 
substitutos e que apesar dos concursos re-
alizados, estes ainda são insuficientes para 
o preenchimento de todas as vagas.

Participaram da reunião o presidente do 
TRF da 1ª Região, desembargador Hilton 
Queiroz; da 2ª Região, desembargador Poul 
Dyrlund; da 3ª Região, desembargadora 
Cecília Marcondes; da 4ª Região, desem-
bargador Luiz Penteado; e da 5ª Região, 
desembargador Rogério Moreira.

Segurado só tem direito 
a auxílio-doença até 

a reabilitação 
ou aposentadoria

Segurado somente tem direito ao auxí-
lio-doença até que esteja reabilitado para 
o exercício profissional ou até sua aposen-
tadoria por invalidez. Com esse entendi-
mento, a 1ª Turma Recursal do Tocantins 
afastou pedido de auxílio-doença e conde-
nou um homem a devolver os valores que 
recebeu indevidamente.

O segurado obteve judicialmente a ma-
nutenção dos valores pagos pela Previdên-
cia. Entretanto, a AGU recorreu sob a ale-
gação de que o profissional estava apto ao 
trabalho e exerceu atividade remunerada 
durante o período de afastamento. 

Para comprovar a capacidade labo-
ral do autor da ação, a AGU apresentou 
uma pesquisa feita no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais que aponta que o 
segurado ocupou cargo comissionado em 
Araguaína no período de um ano.

 A 1ª Turma Recursal concordou com 
os argumentos e afastou o pedido de au-
xílio doença. O segurado terá que devolver 
os valores recebidos indevidamente. 

Você conhece a 
Ouvidoria do TRF1 ?
A Ouvidoria é um meio de comunicação 

destinado a receber críticas, reclamações e 
sugestões que possam contribuir no apri-
moramento das atividades desenvolvidas 
pela Justiça Federal.

O ouvidor recebe demandas individuais 
e gera soluções coletivas. Seu papel não é 
o de procurar e apontar defeitos na ação, 
mas funcionar como controle de qualidade 
do serviço público, auxiliando na busca de 
soluções para os problemas e otimização 
dos processos. Funciona como uma crítica 
interna da Administração Pública sob a óti-
ca do cidadão. 

Todas as informações encontram-se em 
www.trf1.jus.br/Setorial/Ouvidorias/Ouvi-
doriaAdministrativa


