
Aniversariantes
Hoje: Firmício Ferreira de Souza Filho 
(Barreiras) e Isidório Costa Peixoto Bon-
fim (Ilhéus). Amanhã: Ciro Gomes de 
Queiroz (NUASG), Evilásio Roxo do Ama-
ral (10ª Vara), Túlio Mikael Nolasco Sil-
va (Vitória da Conquista). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Câmara e STJ discutem criação de quatro TRFs

Em reunião na última quinta-feira, o 
presidente em exercício da Câmara, depu-
tado André Vargas (PT-PR), e o presidente 
do STJ, ministro Felix Fischer, discutiram 
o andamento da PEC 544/02, do Senado, 
que prevê a criação de quatro TRFs com 
objetivo de garantir maior rapidez e acesso 

à Justiça, já que os processos seriam redis-
tribuídos para mais regiões do Brasil. 

Os novos TRFs funcionarão nos estados 
do Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazo-
nas. O deputado André Vargas ressaltou 
que a ideia é polêmica e a sua viabilização 
vai depender do bom relacionamento entre 
os Poderes. Ele observou que o Parlamento 
tem a prerrogativa de aprovar as emendas, 
mas caberá ao STJ autorizar, ou não, a efe-
tiva criação dos TRFs. 

“Nós temos um país continental, com 
oito mil quilômetros de extensão, e preci-
samos, de fato, de uma redistribuição da 
Justiça. Então, para garantir a celeridade 
da Justiça e a cidadania dos brasileiros, 

são necessários pelo menos esses quatro 
novos TRFs. Essa proposta já tramita na 
Câmara, mas faz parte também da pre-
ocupação do STJ, e agora do presidente 
Fischer”, disse Vargas. 

A PEC está pronta para ser votada pelo 
Plenário da Câmara. Ela chegou a ser inclu-
ída na pauta no fim de 2012, mas não foi 
analisada. A reunião de Vargas e Fischer, 
que durou cerca de uma hora, contou com 
a participação do ministro Sérgio Kukina, 
recém-empossado no STJ. 

André Vargas exerceu a Presidência da 
Câmara até o dia 17. Ele fez visitas de cor-
tesia à presidente do TSE, ministra Carmen 
Lúcia; e ao ministro do STF Dias Toffoli.

425 mil ações que dependem 
do STF estão paradas

Um levantamento do STF mostra que 
mais de 425 mil processos judiciais estão 
parados em 14 tribunais do país à espera 
de decisões da Corte. Os dados fazem par-
te das estatísticas sobre ações que tiveram 
repercussão geral reconhecida.

Em seu discurso de posse, o ministro 
Joaquim Barbosa disse que mais de 500 
mil processos estavam parados em outras 
instâncias em razão do trâmite de Recursos 
Extraordinários com repercussão geral reco-
nhecida. Afirmou também que há no STF 
mais de 65 mil processos aguardando julga-

mento, sendo que 700 já foram incluídos em 
pauta e publicados no Diário de Justiça.

226 mil processos se referem ao julga-
mento de ações que contestam índices de 
correção monetária dos planos Bresser, Ve-
rão, Collor I e II. A expectativa é de que as 
ações sejam incluídas na pauta neste ano.

O Supremo analisará o processo que 
pede a validade da revisão da aposentado-
ria e outro que definirá de quem é a com-
petência para julgar processos sobre previ-
dência privada.

Na edição 129 do
Primeira Região na TV
 Seção Judiciária do DF prepara 

grande mutirão de conciliação para mar-
ço  Tribunais têm até 28 de fevereiro 
para informar ao CNJ dados referentes às 
metas do Poder Judiciário para 2013  
Presidente Mário César Ribeiro reúne-se 
com gestores estratégicos, secretários, 
desembargadores gestores e juízes auxi-
liares para discutir mudanças no controle 
de dados e estatísticas da Justiça Federal 
da 1ª Região. 

TJ baiano amplia  
atendimento judiciário

O Tribunal de Justiça da Bahia conta-
biliza grandes avanços e metas alcança-
das. Nos últimos 12 meses, destacaram-se 
como prioridade a ampliação e o aperfeiço-
amento do atendimento, além da renova-
ção do movimento pela conciliação, sem-
pre com foco na pacificação social.

O movimento pela conciliação é uma 
iniciativa permanente do TJBA. Em 2012, 
ele ganhou ainda mais força na Bahia. Ape-
nas na Semana Nacional de Conciliação, 
145 mil pessoas foram atendidas em cen-
tenas de comarcas. Foram realizadas 35 
mil audiências de conciliação, movimen-
tando mais de R$ 37 milhões e envolvendo 
208 magistrados, 210 juízes leigos, 741 
conciliadores, centenas de servidores do 
TJBA e 2.168 colaboradores.

Outras ações também deram força à re-
solução pacífica de conflitos. O projeto Bal-
cão de Justiça e Cidadania oferece serviços 
gratuitos de mediação e orientação jurídica 
à população menos favorecida, alcançou 
47 unidades no interior e 39 em Salvador. 

Foi inaugurada a segunda unidade da 
Casa de Justiça e Cidadania, em parceria 
com a Fundação Lar Harmonia, em Piatã. 
Com o objetivo de promover cidadania a 
partir de ações voltadas à população, a ini-
ciativa reúne uma rede de serviços como 
o Balcão de Justiça e Cidadania, Serviço 
de Atendimento ao Cidadão (SAC), Serviço 
de Intermediação do Trabalho (SineBahia) 
e Ministério Público, entre outros.

As dúvidas de quem 
presta concurso público

O professor de Direito Admi-
nistrativo e diretor do Concurso 
Virtual, Alexandre Prado, es-
clarece alguns dos ques-
tionamentos mais co-
muns dos concurseiros. 

1 – Passei em um concurso e não 
sei quando serei convocado. Como 
saber a data certa da convocação? A 
convocação deverá ser determinada 
pelo edital ou, posteriormente, pela 
instituição ou órgão público. A admi-
nistração é quem escolhe o momento 
de convocar os aprovados. Mas isso 
deve ser feito dentro do prazo de va-
lidade do concurso, que pode ser de 
até dois anos, podendo ser prorrogado 
uma vez, por igual período. Esse prazo 
conta a partir da homologação do re-
sultado e é mencionado no edital.

2 – Aprovado dentro do número de 
vagas do edital tem garantia de pos-
se? O aprovado em concurso público 
dentro do número de vagas do edital 
tem direito à nomeação dentro do pra-
zo de validade do concurso. Esse é o 
posicionamento do STJ e decisão do 
STF. A Justiça entende que não são 
cabíveis alegações quanto à não ne-
cessidade do servidor ou insuficiência 
de verba, já que, quando o edital é 
publicado, houve autorização do órgão 
de planejamento e gestão para aquele 
número de vagas, e previsão no orça-
mento para a contratação daqueles 
servidores.

3 – Quem passou em concurso 
para cadastro de reserva pode exigir 
a posse? Esses candidatos não têm di-
reito garantido à posse porque são va-
gas que podem surgir ou não durante 
a validade do concurso. Contudo, nos 
casos em que houver terceirizado ocu-
pando a vaga, a Justiça tem entendido 
que há direito à posse para aprovados 
em cadastro de reserva e terceirizados 
em cargos comissionados, devem dar 
lugar aos concursados.

4 – Tecnólogo pode prestar concurso 
de nível superior? O curso de tecnólogo 
é um curso superior com duração menor. 
Se o edital de um concurso exigir nível 
superior ou graduação de nível superior 
sem especificar se é requerido bacha-
relado, quem tiver diploma de tecnó-
logo poderá concorrer, sim. O curso de 
tecnólogo só não será aceito quando o 
edital expressar a exigência de nível su-
perior com bacharelado ou licenciatura.

Fonte: O Globo


