
Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia Tosta Alves Cruz (2ª 
Vara), Hélio Cavalcante Reis Filho (13ª 
Vara), Scheyla Vilar Batista Soares 
(Turma Recursal) e Márcia Ferreira Ne-
ves (Paulo Afonso). Amanhã: Firmício 
Ferreira de Souza Filho (Barreiras) e 
Isidório Costa Peixoto Bonfim (Ilhéus).
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ACM Neto apoia PEC 544
O prefeito de Salvador, ACM Neto, 

manifestou apoio à PEC 544, que cria 
novos Tribunais Regionais Federais, du-
rante audiência concedida ao diretor da 
Associação dos Juízes Federais (Ajufe) 
Francisco Alexandre Ribeiro, na compa-
nhia do juiz federal substituto João Paulo 
Pirôpo de Abreu. 

A proposta de emenda constitucio-
nal cria Tribunais Federais na Bahia, em 
Minas Gerais, no Amazonas e no Paraná 
para facilitar o acesso dos cidadãos aos 
serviços do Judiciário.

ACM Neto sugeriu que a Ajufe se 
articule e busque apoio na base parla-
mentar baiana, de forma sistemática. 
Ele se comprometeu a construir as pon-
tes necessárias para que sejam criados 
os novos tribunais e, principalmente, o 
TRF baiano.

Na visita institucional, foram trata-
dos também os problemas da magistra-
tura federal e, principalmente, a insa-
tisfação geral dos juízes federais com 
o sistema remuneratório do subsídio. 
O prefeito manifestou a admiração que 
tem pelos juízes federais e pela Ajufe e 
demonstrou certa surpresa com a situ-
ação da carreira.

Casa da Ajufe - Durante a audiência, 
foi abordada também a possibilidade de 
uma parceria institucional da Ajufe com 
a Prefeitura de Salvador para a implan-
tação da Casa da Ajufe, um projeto em 
elaboração, a ser instalada no Pelouri-
nho, no centro histórico da capital baia-

na. ACM Neto afirmou que tal projeto 
social se encaixa perfeitamente na sua 
plataforma de governo, no sentido de 
revitalizar o Pelourinho. O local abriga 
a sede de vários movimentos sociais na 
Bahia, além de ter uma população mui-
to carente.

O prefeito informou que há vários 
prédios desocupados no local e que, 
após a apresentação de um projeto de-
talhado, será possível conceder o uso 
de um dos imóveis da prefeitura para a 
instalação da Casa. O diretor da Ajufe 
informou que buscará o apoio de cole-
gas baianos, que atuarão como juízes 
voluntários.

A proposta da Casa da Ajufe é apro-
ximar o juiz do cidadão, ao mesmo 
tempo em que o sensibiliza para ques-
tões relativas à cidadania e ao Estado 
de Direito. Não se trata de atividade ju-
risdicional, pois os voluntários atuarão 
como facilitadores de soluções para o 
conflito que ainda não tenha se mani-
festado judicialmente ou como instru-
tores de temas relevantes selecionados 
para cursos pontuais.

Prefeito ACM Neto manifestou apoio à PEC 544 ao receber em audiência o diretor da Ajufe,
juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, e o juiz federal substituto João Paulo Pirôpo de Abreu. 
O pequeno João Vítor Diniz Pirôpo de Abreu acompanhou o seu pai no encontro.

Dentista prático 
consegue direito de 

registro no CRO da Bahia
A 7ª Turma do TRF1  discutiu proces-

so acerca de um dentista da Bahia que 
teve a inscrição no Conselho Regional 
de Odontologia negada porque ele é um 
dentista prático, ou seja, não teve forma-
ção acadêmica para exercer a profissão.

Na 1ª instância, o dentista conse-
guiu o direito de se inscrever no Con-
selho mas houve apelação do CRO/BA 
que alegou que o apelado “não pode 
ser inscrito em seus quadros, sob pena 
de estar-se chancelando o exercício 
ilegal de profissão regulamentada, 
infringindo o art. 282 do Código Pe-
nal”. Outro motivo seria que a profis-
são de prático-dentista não mais existe 
no sistema legal desde 1934 e que o 
exercício da odontologia é privativo aos 
profissionais com diploma expedido por 
faculdades registradas no MEC.

O relator, juiz federal convocado Car-
los Eduardo Martins, observou que a Lei 
4.324/64, regulamentada pelo Decreto 
68.704/71, estabelece que “a inscri-
ção dos profissionais já registrados nos 
órgãos de saúde pública na data da lei 
será feita independentemente de apre-
sentação de diplomas, mediante prova 
do registro na repartição competente”.

Vários documentos comprovam que 
o requerente trabalhava como dentista 
desde 1956. Dentre eles há os emitidos 
pelo município de Caravelas e o alvará de 
licença para o funcionamento do consul-
tório, “tendo inclusive o Poder Judiciário 
lhe encaminhado paciente preso através 
de ofício”, disse o juiz. 

“Assim, tenho que a decisão do CRO/
BA de negar ao apelado o registro em 
seus quadros constitui ilegalidade, pois, 
ao que consta dos autos, o mesmo pre-
enche os requisitos legais para enqua-
drar-se na exceção”.

O voto do relator foi acompanhado 
por toda a 7ª Turma Suplementar.

NUCRE informa 
a servidores sobre 

certidões da Ficha Limpa
O Núcleo de Recursos Humanos in-

forma aos servidores titulares de funções 
de confiança ou cargos em comissão da 
Seção Judiciária da Bahia e das suas res-
pectivas subseções, que eles deverão en-
caminhar, até o dia 28/02/2013, para o 
endereço eletrônico secap.declaracoes@
trf1.jus.br, em PDF, as certidões negativas 
e a declaração  necessárias para atender 
ao disposto na Resolução n. 156/2012 
do CNJ (Lei da Ficha Limpa). 

Todos os links para a emissão dos 
referidos documentos estão disponíveis 
na intranet no Portal da Seção Judici-
ária da Bahia, no caminho “Servidor / 
Declaração Negativa / Certidões-resolu-
ção 156 CNJ”. 


