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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Daniel Souto Novaes (Jequié), Doralucia das Neves Santos (Paulo Afonso), 
Marilia de Cantuária Lima Nogueira (NUCJU) e Walter Gomes Coelho Júnior (22ª 
Vara). Amanhã: Milene Assis Alves (21ª Vara) e Lideval Santos da Silva (NUCJU). 
Domingo: Juciel dos Reis Ferreira (Feira de Santana), Rosilene Reis Bittencourt 
Brault (16ª Vara), Gilmar Perreira de Almeida (Paulo Afonso), Lucas Guimarães 
Coelho (10ª Vara) e Paulo Whesley Santos Tenório (Turma Recursal). Segunda-
-feira: Adriana Pinho Joazeiro (17ª Vara), Déris Fernandes  (NUCRE), Márcia Leal 
Lara (Juazeiro) e Aélio de Lyrio Ribeiro Júnior (Eunápolis). Parabéns!!!

Periódicos da 
Biblioteca

O periódico abaixo se encontra 
disponível na biblioteca deste fórum. 
A leitura dos artigos pode ser solicita-
da por meio do ramal n. 2606.

Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil n.86 (Nov-Dez/2013). 
Sumário: • Aspectos 
relativos à fase inicial 
do cumprimento da 
decisão de quantia 
no projeto do NCPC – 
José Henrique Mouta 
Araújo; • O agravo de 
instrumento no Novo 
Código de Processo 
Civil – Ricardo Ho-
ppe; • A reforma do 
CPC e o Direito Previdenciário – Sér-
gio Henrique Salvador; • A atuação 
da Fazenda Pública em juízo no pro-
jeto de CPC em tramitação legislativa: 
consagração de prerrogativas ou de 
privilégios ao poder público no estado 
democrático de direito brasileiro? – Le-
onardo Oliveira Soares; • O incidente 
de resolução de demandas repetitivas, 
previsto no projeto de Novo CPC à luz 
do acesso efetivo à Justiça e do esta-
do democrático de direito – Guilherme 
Gomes e Pimentel e Cynara Silde Mes-
quita Veloso; • O regime processual 
da execução das dívidas das empresas 
estatais – Humberto Theodoro Júnior; 
• A aplicação do CDC em caso de fur-
tos e danos a veículos em estaciona-
mentos “gratuitos” – Emanoel Maciel 
da Silva; • Penhora on-line que recai 
sobre caderneta de poupança: nulida-
de absoluta da decisão e inexistência 
de preclusão – Marcelo Costa Ribeiro; 
• Limites temporais da coisa julgada – 
Heloisa Leonor Buika.

Quatro das cinco Cortes Superiores 
trocarão de comando em 2014

O ano de 2014 terá grandes mudan-
ças na cúpula do Judiciário. Quatro das 
cinco Cortes Superiores terão troca em 
seus comandos. 

STF – O ministro Joaquim Barbosa 
foi eleito para o Supremo em outubro de 
2012 e deixa a Presidência do tribunal 
até novembro deste ano. No final do ano, 
o ministro Ricardo Lewandowski é quem 
assume a Corte.

STJ – O atual presidente do Superior 
Tribunal de Justiça é o ministro Felix Fis-
cher, que assumiu a Corte em 2012 e 
permanece até agosto. Seguindo a ordem 
de antiguidade, poderá assumir a Presi-
dência o ministro Gilson Dipp, que com-
pleta 70 anos em outubro, e será apo-
sentado compulsoriamente. O próximo é 
o ministro Francisco Falcão. 

TSE – O presidente do TSE, Marco 
Aurélio, que tomou posse em novembro 
de 2013, também deixa a Presidência 
este ano. O ministro fica no comando da 
Corte até maio, quando completa quatro 
anos no tribunal. A partir de então, o mi-
nistro Dias Toffoli assume a presidência.

TST – O comando do TST também 
terá mudanças este ano. O atual presi-
dente, ministro Carlos Alberto Reis de 
Paula tomou posse em março de 2013 e 
fica até fevereiro deste ano, quando será 
aposentado compulsoriamente por com-
pletar 70 anos. Em fevereiro, o ministro 
Barros Levenhagen, eleito em dezembro 
passado pelo pleno do tribunal assume a 
Presidência até 2016.

STM – O único Tribunal Superior 
que não troca de comando este ano é 
o STM, que elegeu o ministro general 
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho 
em março do ano passado para o biênio 
2013/15.

É importante usar senhas seguras

A sequência "123456" foi a mais usa-
da por usuários de internet em 2013, de 
acordo com estudo divulgado pela em-
presa de segurança SplashData. Outros 
códigos comuns identificados pela em-
presa incluem "password” (senha, em 
inglês), "abc123", “admin” e “iloveyou”.

A SplashData organiza um ranking 
anual de piores senhas utilizadas na web 
com base em dados divulgados por ha-
ckers após invasões a sites. 

Ver tantas senhas como ‘adobe123’ e 
‘photoshop’ nos lembra que não devemos 
basear nossas senhas no nome do site ou 
aplicativo que estamos acessando”. 

Ao adotar senhas fáceis de adivinhar, 
os usuários colocam seus dados pessoais 
em risco. A situação se agrava quando 
a mesma senha é adotada para acessar 
múltiplos serviços.

Senhas seguras – A SplashData reco-
menda que os usuários adotam senhas 
mais seguras. Em geral, especialistas em 
segurança recomendam que a senha seja 
composta por oito ou mais caracteres, en-
tre eles letras e números. Para evitar frau-
des, alguns sites já exigem que, na hora 
do cadastro, o usuário adote um código 
com este padrão.

A Microsoft, por exemplo, recomen-
da que os usuários troquem todas as 
suas senhas de e-mail, sites de bancos 
e cartões de crédito a cada três meses, 
para evitar fraudes. A empresa respon-
sável pelo Windows, sistema operacio-
nal para computadores mais utilizado 
no mundo, também recomenda que o 
usuário adote uma senha para cada 
serviço que utiliza na web. Ao descobrir 
a senha do serviço de e-mail, por exem-
plo, é comum que o invasor tente aces-
sar outros sites com o mesmo código.

Após vistoria, ala de 
presídio na Bahia é 

considerada desumana
Comissão do Ministério Público, De-

fensoria Pública, Conselho Penal e Vara 
do Júri fez uma vistoria no presídio Nilton 
Gonçalves, em Vitória da Conquista, para 
avaliar as condições da unidade prisional. 

A Justiça determinou a interdição do 
módulo I, considerado desumano e reco-
mendou a transferência dos presos. O di-
retor do presídio afirma que as unidades 
próximas estão ainda piores. 

A comissão observou que nas celas, 
a água de beber é guardada em baldes. 
Fios elétricos expostos colocam em risco 
a vida dos detentos e não há chuveiro 
dentro dos espaços. O vaso é um bura-
co ao lado das camas e um escorpião foi 
encontrado durante a visita. Os detentos 
estão revoltados com a situação.  

No dia 8 de janeiro, a Justiça determi-
nou a interdição de um dos módulos do 
presídio por causa da estrutura precária e 
da falta de higiene. Ele foi interditado por 
insalubridade, por ser um local onde não 
podem ficar abrigados seres humanos. 

Além dos problemas estruturais, o 
presídio sofre com a superlotação. Com 
capacidade para 187 presos, atualmente 
existem mais de 250. A Justiça também 
estabeleceu que a carceragem tenha no 
máximo 139 detentos. 

Medidas alternativas exigem a atua-
ção coordenada do Poder Executivo, do 
Poder Judiciário, da OAB, da Defensoria 
Pública e do Ministério Público. 

Um novo presídio com capacidade 
para cerca de 500 presos está sendo 
construído em Vitória da Conquista des-
de 2008. Segundo o diretor, a verba para 
a obra já foi liberada e os trabalhos de-
vem ser concluídos até o mês de agosto.

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

reção do Foro, suspende o expediente in-
terno em toda a Seção Judiciária da Bahia 
nos dias 12 a 14/02/2014, tendo em 
vista o disposto na Portaria PRESI/SECGE 
n.14, de 17/01/2014, da Presidência do 
TRF1, que suspendeu os prazos proces-
suais na Seccional de 12 a 16/02/2014, 
em razão da mudança do Centro de Pro-
cessamento de Dados, que acarretará a 
interrupção dos sistemas informatizados.

A suspensão do expediente interno se 
faz necessária uma vez que o serviço ju-
risdicional está intrinsecamente apoiado 
nos sistemas informatizados.

Ficam mantidas, no período, a apre-
ciação de ações, procedimentos e me-
didas de urgência que visem a evitar o 
perecimento de direito. As ações virtuais 
submetidas pelas Varas ao plantão no pe-
ríodo da suspensão deverão ser enviadas 
à Vara Plantonista gravadas em pendrive. 


