
Aniversariantes
Hoje:  André Luiz Ferreira (Jequié), 
Jose Carlos Bispo (NUCJU), Renato 
Guimarães Lobo (7ª Vara), Tiago Sar-
deiro Castro (Itabuna), Vilma Tavares 
(Barreiras) e Julio César Souza (Cen-
taurus). Amanhã: Helber Clayton dos 
Santos (Eunápolis), Wiliam Costa Ra-
mos (22ª Vara) e Maria Nilza (Delta).

Parabéns!!!

Edição n. 3.778. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 31/01/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

As indicações de membros para os tri-
bunais superiores têm provocado deba-
tes sobre a conveniência de novas regras 
para designação e avaliação dos candi-
datos, o que motivou no ano passado a 
apresentação no Senado de duas propos-
tas, defendidas pelos autores como ne-
cessárias para tornar mais transparente e 
democrática a escolha dos integrantes da 
cúpula do Judiciário. 

Uma proposta de emenda constitu-
cional (PEC 44/2012), que tem à frente 

Projetos de lei alteram método
de indicação de ministros do Judiciário

o senador Cristovam Buarque (PDT-DF), 
determina que os ministros do Supremo 
passem a ser indicados pelo presidente da 
República a partir de lista sêxtupla com-
posta por nomes sugeridos por diferentes 
instituições. Hoje o nome é escolhido di-
retamente pelo chefe do Executivo.

A lista sêxtupla seria composta por 
dois nomes indicados pelo Ministério 
Público Federal, por meio do Conselho 
Nacional do Ministério Público; dois por 
indicação dos magistrados, no caso por 

decisão do CNJ; um pela Câmara dos 
Deputados; e um pela OAB.

A segunda proposta é um projeto 
de resolução do senador Pedro Taques 
(PDT-MT) que altera o regimento do Se-
nado em pontos que se referem ao exa-
me das indicações pela Casa. O objeti-
vo é garantir que, nessa etapa, ocorra 
investigação mais rigorosa de aspectos 
da vida dos indicados tanto para o Su-
premo quanto para os demais tribunais 
superiores
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O grupo de trabalho instituído pelo 
CNJ para estudar as regras destinadas 
à seleção de novos juízes, analisará as 
propostas de alteração da Resolução n. 
75/2009 que trata do tema. Um das 
sugestões é a que pode tornar nacional 
a primeira fase dos concursos públicos 
para ingresso na magistratura.

A juíza e ex-conselheira do CNJ Mor-
gana Richa coordena o grupo. As propos-
tas têm base nas sugestões de tribunais 
em pesquisa realizada pelo Conselho so-
bre a Resolução n. 75/2009. De acordo 
com a magistrada, uma das propostas 
mais modificativas é a que visa a tornar 
nacional a fase objetiva do concurso pú-
blico para a carreira de juiz. 

CNJ debaterá proposta de 
nacionalizar concursos para juiz

Outra sugestão também a ser anali-
sada é a que tornaria as escolas nacio-
nais da magistratura as responsáveis 
pela primeira etapa do certame. As 
demais fases da seleção do concurso 
continuariam a ser conduzidas pelos 
próprios tribunais.

Outra sugestão diz respeito ao nú-
mero de aprovados para a segunda fase 
do concurso público. A proposta é fixar 
o percentual de aprovados para a etapa 
seguinte em até 20% do número de ins-
critos, conforme definição dos tribunais. 
Isso proporcionará maior maleabilidade 
aos tribunais para selecionar de acordo 
com o quadro compatível com a sua ne-
cessidade.

Joaquim Barbosa cobra 
aplicação da ficha 
limpa no Judiciário

O presidente do STF, ministro Joaquim 
Barbosa, enviou ofício aos presidentes dos 
tribunais brasileiros cobrando a aplicação 
da ficha limpa no Judiciário. O ministro 
encaminhou o documento na condição de 
presidente do Conselho Nacional de Justi-
ça, órgão que retomou suas atividades no 
dia 29/1 após o recesso de fim de ano.

A Lei da Ficha Limpa foi sancionada 
em 2010 com regras mais rígidas para 
participação de candidatos na disputa 
eleitoral. Seguindo a onda de institucio-
nalização da probidade, o CNJ aprovou, 
em julho do ano passado, uma resolução 
exigindo ficha limpa para contratação de 
funcionários comissionados, ocupantes 
de funções de confiança e terceirizados 
no Judiciário.

O prazo para prestação de informa-
ções venceu em dezembro do ano passa-
do. Vários tribunais que ainda não tinham 
cumprido todas as exigências pediram 
mais prazo para tomar as providências. 
Há necessidade de recadastramento dos 
comissionados e terceirizados e a exone-
ração daqueles que não se enquadram 
nos padrões da resolução.

No despacho, Barbosa concede prazo 
de até 30 dias para que os tribunais se 
adequem às regras e prestem informa-
ções. Também nega pedido de entidades 
representativas de servidores para que a 
resolução seja revista.

A ficha limpa aprovada pelo CNJ deve 
ser aplicada em todos os tribunais, com 
exceção do STF, que não está sob a juris-
dição do Conselho.

Mudança de hábitos e 
estilo de vida ajudam 
a prevenir o câncer

Atitudes simples podem ajudar a 
evitar vários tipos da doença. Cerca de 
80% dos casos de câncer podem ser 
evitados com essa mudança.

O câncer é uma doença perigosa 
mas evitável. 80% dos casos estão re-
lacionados a hábitos e estilo de vida. 
Há atitudes simples e práticas que po-
dem ser tomadas no dia a dia como 
maneiras eficientes de prevenção.

Uma delas é importante para evitar 
o câncer de pulmão: largar o cigarro. 
Segundo dados da OMS, a cada sete 
segundos, morre uma vítima do fumo. 
Além do pulmão, quem fuma pode 
desenvolver câncer de faringe, larin-
ge, esôfago, bexiga, rim, estômago e 
pâncreas porque o cigarro tem cerca 
de 4.270 substâncias que produzem 
células alteradas que podem virar tu-
mores. Parar de fumar é a forma mais 
eficiente de prevenir o câncer.

Vegetais e fibras ajudam a digestão, 
varrem células tóxicas e previnem cân-
cer intestinal. O câncer colorretal pode 
ser desenvolvido em pessoas com mais 
de 50 anos, obesidade e sedentarismo. 

Atividade física é uma atitude pre-
ventiva ao câncer de pâncreas pois 
evita a gordura abdominal. Os sinto-
mas mais perceptíveis desse câncer 
são: perda de apetite, perda de peso, 
fraqueza, diarreia e tontura.

Como o de pele, o câncer de mama 
também tem prognóstico bom, se des-
coberto cedo. Para evitar esse tumor, a 
prevenção está na amamentação, que 
reduz os níveis de alguns hormônios 
relacionados ao câncer. Ao amamen-
tar, as glândulas mamárias ficam mais 
maduras e se tornam menos susce-
tíveis ao câncer. Além disso, após o 
aleitamento, há um processo de puri-
ficação do corpo que elimina células 
malignas das mamas.

Sua
Saúde

A Corte Especial do TRF 1 negou pro-
vimento ao agravo regimental interposto 
pelo MPF e pela Associação Nacional dos 
Advogados da União para alterar decisão 
do ex-presidente do Tribunal que deferiu 
pedido da União para suspender a limi-
nar proferida pela 20ª Vara do DF. 

O juiz de 1º grau havia reconhecido 
como indevida a nomeação de pessoas 
estranhas ao quadro da AGU nos cargos 
em comissão de consultoria e assessora-
mento (ressalvados os cargos reservados 
para livre nomeação). 

A União recorreu e o então presidente 
do TRF1, desembargador federal Olindo 
Menezes, embora reconhecendo a neces-

TRF-1 decide que é competência da 
Administração Federal regularizar 

ocupação de cargos na AGU
sidade de se regularizar a situação, defe-
riu o pedido de suspensão da execução 
da liminar. 

O relator, presidente Mário César 
Ribeiro, negou provimento ao agravo, 
acompanhado pela maioria da Corte Es-
pecial. Para ele, apesar da aparente ne-
gligência da Administração, ela não está 
inerte pois encontram-se em andamento 
concursos para preenchimento de 68 car-
gos de Advogado da União e 70 cargos 
de Procurador da Fazenda Nacional.

O voto divergente foi o da desembar-
gadora federal Selene de Almeida, que 
entendeu ser este um caso típico de re-
visão dos atos da administração pelo Ju-
diciário. "Se efetivamente existem vários 
cargos privativos de agentes públicos 
que estão sendo ocupados por pesso-
as não vinculadas à administração, é 
induvidoso que exista uma situação de 
ilegalidade com o comprometimento da 
independência técnica no exercício das 
atividades de defesa do Estado", disse, 
ao citar jurisprudência do Supremo. 
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