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Aniversariantes
Hoje: Luciana Pereira Silva (17ª Vara), Caroline Guimarães dos Santos (19ª Vara), 

Almir Marques dos Santos (Eunápolis), Ronnie Cleuber Silva Moreira (Guanambi), Car-
men Rosa de Sá Fonseca e Gomes (22ª Vara) e Márcio Augusto Magalhães Nepomuce-
no (NUASG).  Amanhã: Leandro Aragão dos Santos (17ª Vara), Ana Sueli Macedo Araujo 
(NUBES), Fernando Heiji de Oliveira Horota (Jequié), Juliana da Arcela Seixas de Souza 
(Irecê) e Renata Zacarias Esteves Ghissoni de Carvalho (Feira de Santana).

Parabéns!
Missa de 1 ano 

A pedido, informamos que a missa 
de um ano do falecimento do advogado 
trabalhista Cláudio Fonseca, integran-
te da sociedade Catharino, Mesquita & 
Fonseca Advogados Associados, será 
realizada na sexta-feira próxima, dia 10 
de fevereiro de 2017 às 19h na Igreja 
de Nossa Senhora da Vitória, Largo da 
Vitória.

Complementação de informação 
estatística das Turmas Recursais

Complementando 
a informação sobre o 
número de processos 
em tramitação ajusta-
da nas quatro Turmas 
Recursais ao final de 
2016, divulgamos 
hoje o quantitativo 
para cada um dos 12 
juízes relatores. 

As Turmas Recur-
sais encerram o ano 
de 2016 com 42.845 
processos, sendo este 
quantitativo assim 
distribuído em números ajustados:

1ª Turma Recursal: 9.935 processos: 1º relator: 3.208 processos; 2º relator: 
3.295 processos; 3º relator: 3.432 processos.

2ª Turma Recursal: 11.007 processos: 1º relator: 3.311 processos; 2º relator: 
4.207 processos; 3º relator: 3.489 processos.

3ª Turma Recursal: 10.377 processos: 1º relator: 3.498 processos; 2º relator: 
3.282 processos; 3º relator: 3.597 processos.

4ª Turma Recursal: 11.526 processos: 1º relator: 3.510 processos; 2º relator: 
3.312 processos; 3º relator: 4.704 processos.

Ao fim de 2016, as Turmas Recursais dos JEFs tinham 54% dos recursos no 
formato físico (23.045) e 46% deles em formato digital (19.800).

Novo restaurante dos JEFs 
agrada a servidores

Tem agradado aos servido-
res lotados no prédio dos JEFs 
e Turmas Recursais o novo res-
taurante/lanchonete Pupo, ins-
talado no último dia 30/1.

Sob a direção de Iara Pa-
trícia Mercês (sem touca na 
foto ao lado), que já possui 
outros estabelecimentos na 
cidade, o Pupo também tem 
sido frequentado por servido-
res de outros órgãos, como a 
EMBASA, vizinhos ao Fórum 
Arx Tourinho.

Semanalmente, o restauran-
te divulgará seu cardápio pe-
los e-mails dos servidores dos 

JEFs. Registramos que diariamente está presente no local uma técnica de nutrição e 
semanalmente um nutricionista estará visitando o restaurante.

O Pupo abre diariamente para almoço das 11:30 às 14h e à tarde funciona como 
lanchonete. A refeição custa R$ 35 o quilo. A sua direção está negociando com a 
administração a possibilidade de também abrir pela manhã para atender ao público 
matutino servindo cafés da manhã.

Para PGR, condução coercitiva 
não viola liberdade individual

A condução coercitiva para interro-
gatórios, desde que justificada, assegura 
efetividade da persecução penal e confere 
eficácia a outras medidas acautelatórias 
do processo penal, sem interferir de forma 
irrazoável na liberdade do conduzido, se-
gundo a Procuradoria-Geral da República. 
O entendimento está em parecer de ação 
ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores 
no STF solicitando que a condução coer-
citiva desse tipo, prevista no art. 260 do 
CPP, seja declarada inconstitucional.

Para o procurador-geral da República, 
a aplicação do art. 260 do CPP a réus e 
investigados só deve ser declarada inde-
vida se for realizada com o fim específico 
de obrigar o conduzido a falar. “Nesse es-
pectro, seria evidente a não-conformação 
constitucional, diante de caso concreto, 
não em abstrato, de qualquer medida au-
torizada judicialmente para esta finalida-
de”, diz o parecer. 

“Em nenhum momento a privação da 
liberdade, que deve ser autorizada somen-
te pelo Judiciário, poderá gerar violação 
de direitos fundamentais do conduzido, 
que somente poderá ser interrogado se 
desejar falar, e, ainda assim, na presença 
de advogado. Dessa maneira, o exercício 
do direito ao silêncio é garantido. Todavia, 
não decorre de tais circunstâncias supos-
to direito a não ser conduzido, mormente 
se restar demonstrada a necessidade da 
medida como forma de não frustrar a co-
lheita de provas”, defende a PGR.

No ordenamento jurídico nacional, 
existem dois tipos de condução coerciti-
va. A primeira destina-se à prática de ato 
processual, tratada como medida de coa-
ção pelo artigo 260 do CPP. A segunda é 
medida cautelar inominada, usada para 

neutralizar risco à garantia da ordem pú-
blica, da instrução criminal ou para asse-
gurar aplicação da lei penal. O PT afirma 
que, diante da ausência da medida no rol 
do artigo 319 do CPP, o juiz não poderia 
decretá-la como cautelar autônoma.

De acordo com a PGR, a adoção des-
ta última modalidade evita decretação de 
cautelar mais gravosa, como seria, por 
exemplo, a de prisão. “Ainda que sem 
previsão legal específica, a condução 
coercitiva é meio de garantir eficácia (e 
afastar prejuízos) à produção de provas 
no processo penal. Deve, para tanto, 
ser executada, sempre, mediante prévia 
justificação de necessidade, evitando 
que se lance mão de medidas mais gra-
vosas de restrição de liberdade, como a 
prisão temporária ou preventiva”.

Para a PGR, a condução coercitiva 
precisa ser compreendida sistemicamen-
te como medida que decorre de forma le-
gítima do poder geral de cautela inerente 
ao Judiciário, com base nos princípios 
orientadores da atuação jurisdicional, 
sem malferir a legalidade estrita. Para 
Janot, restrição de liberdade por “curtís-
simo lapso temporal”, para ouvir o inves-
tigado, é menos gravosa para a liberdade 
do que a decretação de prisão temporária 
e menos ainda do que a preventiva.

Para a PGR, a condução coercitiva, 
como regra, não se enquadra no conceito 
de prisão não se aplicando a restrição da 
Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos que prevê que “ninguém pode ser 
privado de sua liberdade física, salvo pe-
las causas e nas condições previamente 
fixadas pelas constituições políticas dos 
Estados-Partes ou pelas leis de acordo 
com elas promulgadas”.

Fonte: CONJUR


