
Edição n. 4.013. Salvador – Bahia. Quarta-feira, 05/02/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Águido Miranda Barreto, di-
retor do NUCOI, Tereza Cristina 
Lustosa de Oliveira (5ª Vara), Jeiel 
Vaz Macedo (Itabuna), Alex Barbosa 
Caldeira (22ª Vara) e Thais Dantas 
Lins (Itabuna). 
Amanhã: Antonio de Jesus Groba 
(17ª Vara), Simone Areas Alves (SE-
CAD), Romário Santana Viana (18ª 
Vara), Manoel Pinto Rodrigues da 
Costa Neto (NUCJU), Marilene Viei-
ra (Express Clean) Tailane Moreira 
Caldas (4ª Vara), Fábio de Moraes 
Westin e Luis Eduardo de Carvalho 
Espinheira (ambos da Subseção de 
Barreiras).
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Corregedor Nacional de Justiça retoma 
correição no TJBA e anuncia providências

O corregedor Nacional de Justiça, mi-
nistro Francisco Falcão, retomou, nesta 
segunda-feira, 3/2, as atividades de cor-
reição no Tribunal de Justiça da Bahia, 
em continuidade ao trabalho instaurado 
em abril de 2013. O ministro anunciou 
que o tribunal, em cumprimento às de-
terminações da Corregedoria Nacional 
de Justiça, adotou uma série de medidas 
para otimizar a aplicação dos recursos 
públicos e também melhorar os serviços 
prestados aos cidadãos.

As providências anunciadas pelo 
corregedor nacional de Justiça foram 
adotadas pelo desembargador Eserval 
Rocha, quando ocupava interinamente 
a presidência do Tribunal de Justiça da 
Bahia. Após fazer o anúncio das medi-
das, o ministro Francisco Falcão acom-
panhou a solenidade de posse do de-
sembargador como presidente da corte. 
"Essas medidas que o novo presidente 
acaba de tomar são moralizadoras e 
têm apoio integral do CNJ. Devemos 
virar a página. A partir de hoje o TJBA 
será um novo tribunal", afirmou o mi-
nistro Francisco Falcão.

Segundo o corregedor nacional, o CNJ 
vai acompanhar de perto a implanta-
ção dessas medidas em parceria com o 
novo presidente da Corte, para inaugu-
rar um novo momento na Justiça baiana. 
Ele aproveitou para conclamar todos os 
baianos que tiverem denúncias concretas 
contra membros do Judiciário a procura-
rem o CNJ, para acabar de uma vez por 
todas com a onda de corrupção que atin-
ge alguns setores do Judiciário. "Sabe-
mos que a maioria dos juízes são pesso-
as sérias, republicanas, que trabalham e 
cumprem seu papel. Mas, infelizmente, 
ainda temos algumas maçãs podres no 
Judiciário que precisam ser extirpadas, 
sob pena de contaminarem o resto da 
árvore", afirmou o corregedor nacional.

Os trabalhos de correição, a cargo de 
equipe da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, serão realizados até hoje, 5/2, com 
foco nas unidades administrativas e judi-

ciais de primeiro e segundo graus, além 
dos órgãos prestadores de serviços nota-
riais e de registro.

Entre as medidas saneadoras desta-
cadas pelo corregedor nacional de Jus-
tiça está a contratação, por meio de lici-
tação, de empresa encarregada de fazer 
auditoria externa na folha de pagamento 
do tribunal. Foi anunciada também a re-
estruturação do Núcleo de Conciliação de 
Precatórios, com inspeções na unidade. 
Foi proibido o fornecimento de vale-refei-
ção, reduzidos os gastos com assinaturas 
de periódicos e bloqueadas 92 linhas de 
celulares, com cotas de consumo.

Houve também redução do número de 
carros de serviço e limitação do uso de 
veículos de representação, com a fixação 
de cotas de combustível. Os servidores 
serão obrigados a apresentar declaração 
de frequência relativa ao ano anterior, 
subscrita pelo chefe imediato.

Foram adotadas medidas também 
para reduzir os gastos com alimentação 
e proibida a aquisição de leite em pó, 
diante da constatação de que o consumo 
em 2013 totalizou 8 mil latas.

A primeira fase da correição, iniciada 
em abril de 2013, resultou no afastamen-
to preventivo do ex-presidente do TJBA, 
desembargador Mario Alberto Hirs, e de 
sua antecessora, desembargadora Telma 
Brito. Eles respondem a processos admi-
nistrativos no CNJ por omissões e irregu-
laridades na gestão de precatórios.

A correição iniciada em 2013 foi mo-
tivada por indícios de descumprimento, 
pelo TJBA, de determinações feitas an-
teriormente pelo órgão, nas gestões dos 
ministros Gilson Dipp e Eliana Calmon.

      SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA  
DÁ APOIO À CORREIÇÃO NO TJBA

Atendendo a solicitação da Correge-
doria Nacional de Justiça, o juiz federal 
diretor do Foro disponibilizou seis servi-
dores e um estagiário desta Seção Ju-
diciária para auxiliar no atendimento ao 
público no recebimento de reclamações e 
queixas ao funcionamento do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia. 

Foram cedidos à Corregedoria os ser-
vidores Sidinei José de Sousa, Águido 
Miranda, Gésner Braga, Cláudio Melo, 
Lara Lourdes Barbosa e Aymê Ribeiro 
Freitas, além do estagiário Odilon Paiva.

Inscrições para 
processo seletivo 

de bolsas de estudo
Os servidores interessados em par-

ticipar do processo seletivo para bolsas 
de estudo 2014 têm até o dia 14/2 para 
acessar o portal do TRF1 ou da sua Seção 
Judiciária, na internet, na aba Servidor-
-Ações e Programas-Bolsa de Estudo onde 
encontrarão as informações necessárias. 

Não é necessário que o servidor efe-
tue o login na intranet.

Portaria suspende
 expediente na Seção 
Judiciária da Bahia
A Portaria n. 12, de 23/1/2014, da 

DIREF, suspende o expediente interno 
em toda a Seção Judiciária da Bahia 
nos dias 12 a 14/02/2014, tendo em 
vista o disposto na Portaria PRESI/SE-
CGE n.14, de 17/01/2014, da Presi-
dência do TRF1, que suspendeu os 
prazos processuais na Seccional de 12 
a 16/02/2014, em razão da mudança 
do Centro de Processamento de Dados, 
que acarretará a interrupção dos siste-
mas informatizados.

A suspensão do expediente interno 
se faz necessária uma vez que o ser-
viço jurisdicional está intrinsecamente 
apoiado nos sistemas informatizados. 
Ficam mantidas, no período, a aprecia-
ção de ações, procedimentos e medi-
das de urgência que visem a evitar o 
perecimento de direito. As ações virtu-
ais submetidas pelas Varas ao plantão 
no período da suspensão deverão ser 
enviadas à Vara Plantonista gravadas 
em pendrive. 

Módulos de treinamento 
em cálculos judiciais já 

estão disponíveis na rede
A Seção de Cálculos Judiciais desta 

Seccional disponibiliza na rede módulos 
de treinamentos em cálculos judiciais, 
atendendo a determinação da Direção do 
Foro e sugestão do juiz federal Cristiano 
Miranda de Santana.

Os módulos encontram-se disponíveis 
na rede seguindo o caminho: Srvarq1-ba\
Seção de Contadoria\Vídeos-Treinamen-
tos.

Os módulos de treinamentos em cál-
culos judiciais foram produzidos através 
do programa CAMTASIA. Inicialmente, 
estão sendo disponibilizados os seguin-
tes módulos:

1 – Apresentação do Sistema Oracle;

2 – Aposentadoria Rural-Benefício As-
sistencial;

3 – Conversão de Auxílio-Doença em 
Aposentadoria por Invalidez;

4 – Pensão por Morte Quando Há Be-
nefício do Instituidor da Pensão;

5- Artigo 29, II, Lei 8.213-91.

Em breve serão disponibilizados no-
vos módulos de cálculos.

Renove o empréstimo 
de livros pela internet
Em razão das inúmeras solicitações 

dos usuários da biblioteca desta Seccional 
sobre a forma de renovar o empréstimo de 
livros no Sistema Pergamum pela internet, 
publicamos as instruções passo a passo 
do referido procedimento. A intenção da 
Seção de Biblioteca é que cada usuário 
possa realizar a operação, inclusive fora 
do ambiente de trabalho, como no período 
de férias etc.

 1 – Página inicial do TRF1; 2 – Clique 
em “Serviços”; 3 – Clique em “Biblioteca”; 
4 – Clique em “Pesquisa”; 5 – Clique em 
“Catálogo Online e Reserva”; 6 – Clique 
em “meu pergamum” (em vermelho); 7 – 
Escreva sua matrícula, senha (de acesso 
à rede) e escolha o domínio “JFBA”; 8 – 
Clique em “Empréstimo”; 9 – Clique em 
“Renovação”. 

Este procedimento deve ser feito na 
véspera do término do prazo, pois, após 
a data do vencimento o sistema não per-
mite a renovação e considera o usuário 
inadimplente. Qualquer dúvida contate a 
Biblioteca pelos telefones: 3617-2606, 
3617-2795 e 3617-9138.

Ex-corregedores do CNJ, ministros Eliana Calmon e Gilson Dipp e atual corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão. 
Três gestões apontando irregularidades no Tribunal de Justiça da Bahia.


