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Aniversariantes
Hoje:  Ernesto Calixto Netto (Juazeiro), 
Gutemberg Souza de Jesus (DIREF), 
Alex Ferreira Santana  (Turma Recur-
sal), Joanderson Maximino dos Santos 
(Itabuna), Ludennia Borges de Azevedo 
Koch  (Ilhéus) e Maria Lorena de Lima 
Fernandes (NUCOD). Amanhã: Katu-
cha Bastos Muniz (NUCJU), Vinícius 
Mascarenhas Oliveira Dultra (Teixeira 
de Freitas), João Múcio Reis Dantas da 
Silva (Campo Formoso), Lucas de Sousa 
Rebouças (NUCJU), Mariana Cavalcan-
te de Oliveira (15ª Vara) e Vitória Vidal 
de Oliveira Mendes (Feira de Santana). 
Domingo: Acácio Luiz Almeida Santos 
Junior (Itabuna).Segunda-feira: Anto-
nio Magela França de Lima (10ª Vara), 
Geraldo Carlos Carvalho Santos Júnior 
(Teixeira de Freitas) e Keyla Maikelly 
Oliveira Santos (Itabuna). Parabéns!
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Juiz federal da 10ª Vara suspende entrega 
de título a ex-presidente Lula na Bahia

O juiz federal da 10ª Vara Evandro Rei-
mão dos Reis determinou a suspensão da 
entrega do título de Doutor Honoris Causa 
ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva na 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano, 
marcada para sexta-feira, 18/8. A decisão 
atende à ação popular ajuizada pelo verea-
dor soteropolitano Alexandre Aleluia.

Segundo a decisão, “A outorga da ho-
menagem pela UFRB ao suplicado Luiz 
Inácio Lula da Silva parece configurar hi-
pótese do artigo antes reproduzido quanto 
à incompetência, por vício de iniciativa 
do proponente [...]; igualmente, o vício de 
forma, eis que aparenta haver observância 
incompleta ou irregular de formalidades 
indispensáveis à seriedade do ato honorífi-
co; da mesma forma, parece existir ilega-

lidade do objeto ante a per-
ceptível violação da norma 
administrativa; e, ademais, 
existir desvio de finalidade na 
oferta do título, pois adrede 
sua outorga com vistas a pro-
piciar manifestação ruidosa 

do réu Luiz Inácio Lula da Silva no local 
da entrega da homenagem ao coincidi-la 
com o evento onde ele está envolvido de 
visibilidade político-partidária denomina-
do ‘Brasil em Movimento’”.

“A solenidade encontra-se marcada 
para o dia 18/08/2017 e sua realização 
frustra a prestação jurisdicional, por-
quanto, acaso procedente a pretensão, 
não será possível retroceder no tempo 
para desconstituir a solenidade”, diz o 
magistrado sobre a cerimônia que acon-
teceria no município de Cruz das Almas.”, 
reconhecendo o periculum in mora.

Segundo o autor, a partir das declara-
ções do presidente: “Vamos fazer cam-
panha. Sendo candidato ou não, nós 

vamos andar pelo Brasil. Agora estou co-
meçando uma caravana. A partir do dia 
17 de agosto, vou começar uma viagem 
pela Bahia e terminar no Maranhão”, 
constata-se que há indícios de utilização 
dos eventos para fins partidários, visan-
do realizar uma pré-candidatura nestas 
cerimônias, como no caso da entrega de 
título honorífico na Universidade Federal 
do Recôncavo Baiano.

E continua: “A data de recebimento da 
proposta de concessão do título honorífi-
co se deu em data após o início dos anún-
cios da realização da caravana pela Bahia 
que, segundo matéria do próprio site do 
Partido dos Trabalhadores, a condenação 
de Lula ocorreu pelo fato de ser uma ma-
nobra para deixá-lo fora das campanhas 
de 2018” .

“Por isso, não é razoável nem atende 
a moralidade administrativa a concessão 
de título honorífico a quem foi condenado 
judicialmente e responde por outras ações 
penais. Ante o exposto, com o objetivo de 
anular o ato lesivo ao patrimônio público e 
que fere a moralidade administrativa, que 
traveste uma concessão de título honorífi-
co em palanque político, não resta outra 
solução senão o ajuizamento da presente 
Ação Popular.” argumenta o autor.
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Foto do ex-presidente ao receber 
o título Doutor Honoris Causa 
pela Universidade espanhola 
de Salamanca em 2014

Aviso de desligamento 
de energia elétrica

Seguindo o cronograma de manutenção 
predial, amanhã, sábado, dia 19/08,  será 
realizada a manutenção do grupo gerador 
e subestação do prédio do JEF, das 7h as 
17h,  com a suspensão de fornecimento de 
energia durante esse período.

STJ gastará R$ 1,5 
bilhão em 2018

O Superior Tribunal de Justiça preten-
de gastar R$ 1,5 bilhão em 2018, segun-
do proposta orçamentária aprovada pela 
Corte Especial nesta quarta-feira (16/8). 
O valor está dentro do estabelecido pela 
emenda constitucional que limita gastos 
públicos federais por 20 anos. 

Segundo a presidente do STJ, ministra 
Laurita Vaz, o tribunal implementou nes-
te ano medidas de restrição ao pagamen-
to de diárias e passagens para servidores 
em treinamento, renegociou contratos em 
curso e realizou ações de racionalização 
do consumo interno. As medidas, segundo 
ela, devem gerar economia de gastos supe-
rior a R$ 2 milhões. 

A  proposta já foi encaminhada à Secre-
taria de Orçamento Federal do Ministério 
do Planejamento e ao Conselho Nacional 
de Justiça, para emissão de parecer, con-
forme prevê o artigo 99 da Constituição.

No dia 9/8, o Supremo Tribunal Fe-
deral aprovou, em sessão administrativa, 
sua proposta orçamentária para 2018. Por 
maioria, foi rejeitada a proposta de aumen-
to de 16,3% nos salários dos ministros. 
Venceu a proposta da presidente do tribu-
nal, ministra Cármen Lúcia. 

Segundo ela, como o salário do ministro 
do STF é a referência e o teto para todo 
o funcionalismo público, qualquer aumen-
to acarretaria um “efeito cascata” para as 
outras carreiras. Com isso, a remuneração 
dos ministros continuou em R$ 33,7 mil. 

Fonte: STJ

AJUFE se manifesta sobre não 
recomposição parcial dos 
subsídios dos magistrados

A Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (FRENTAS), congre-
gando mais de 40 mil juízes e membros do 
Ministério Público, manifestou, em nota pú-
blica, a profunda frustração da Magistratura 
e do Ministério Público em relação à decisão 
tomada pelo Supremo Tribunal Federal por 
oito votos a três, ao não contemplar espaço 
orçamentário para a recomposição parcial 
do valor dos respectivos subsídios, como 
previsto no Projeto de Lei n. 27/2016, que 
aguarda análise na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal.

Segundo a nota, “Com tal decisão, 
a Suprema Corte descumpre a regra 
do art. 103, caput, da LDO/2017 (Lei 
13.408/2016). Por outro lado, o agora 
decidido contraria, incoerentemente, de-
cisão unânime do mesmo colegiado que, 
em 2015, aprovara a remessa do referido 
PLC n. 27/2016.

Magistrados e membros do Ministério 
Público entendem que a avaliação da Su-
prema Corte é equivocada e coloca sob as 
costas das categorias o peso da crise ins-
talada no país. Vale reforçar, a propósito, 
que a Magistratura, tal como o Ministério 
Público, experimenta um congelamento 
de seus vencimentos desde 2015, não 
havendo qualquer previsão orçamentária 
que contemple reajustes para os próximos 
anos. Em contrapartida, outras diversas 
carreiras de Estado do serviço público fe-

deral perceberam aumentos remunerató-
rios no período de 2016/2017.

É intolerável que em relação à Ma-
gistratura e aos membros do Ministério 
Público não haja respeito do comando 
constitucional inserido no art. 37, X, en-
quanto tantas outras categorias não são  
chamadas a assumir semelhante ônus e 
se multiplicam, em paralelo, diversos be-
nefícios e renúncias fiscais pelo governo 
federal, em absoluto descompasso com o 
discurso de crise econômica.

E é tanto mais inadmissível quando 
se sabe que, com os devidos cortes e 
remanejamentos, o cumprimento da re-
gra constitucional da revisão anual - ne-
gada à Magistratura desde 2015 - não 
representaria real aumento de gastos no 
âmbito do Poder Judiciário, amoldando-
-se perfeitamente aos limites da EC n. 
95/2016 (teto de gastos).

Ao fim e ao cabo, a Magistratura e o 
Ministério Público, que tanto vêm lutando 
para corrigir os rumos desse País, inclu-
sive em aspectos de moralidade pública, 
estão sofrendo as consequências de sua 
atuação imparcial, com a decisiva colabo-
ração do Supremo Tribunal Federal, ao de-
sautorizar o seguimento de projeto de lei 
por ele mesmo chancelado e encaminhado 
em 2015.”

Fonte: AJUFE

Lei da Ficha Limpa 
no Poder Judiciário 
completa cinco anos
A Resolução n. 156/2012, do CNJ, que 

proíbe nomear em cargos de comissão con-
denados por improbidade administrativa 
ou inelegíveis, completou cinco anos.

A Lei da Ficha Limpa veda a eleição 
para postos no Executivo e no Legislativo 
de condenados por diversos delitos. A nor-
ma, aprovada em 2010, nega candidatura 
a quem cometeu crimes como ocultação de 
bens e abuso de autoridade, além de infra-
ções eleitorais. São consideradas decisões 
colegiadas ou com trânsito em julgado.

A resolução do CNJ adaptou a regra 
para o Judiciário. Sem cargos eletivos, os 
tribunais passaram a barrar a nomeação 
em função de confiança a quem praticou 
ato que o torne inelegível à luz da lei elei-
toral. Ficam vedados, assim, condenados 
por crimes hediondos, por improbidade ad-
ministrativa e afastados a bem do serviço 
público, entre outros.

Desde a determinação, a checagem dos 
critérios virou rotina nos órgãos judiciais. 
Antes da posse, o candidato entrega decla-
rações da justiça federal, eleitoral, estadual 
e militar. São juntadas, ainda, certidões dos 
tribunais de contas, conselho profissional 
competente e do Cadastro de Condenados 
por Improbidade, mantido pelo CNJ.

Fonte: CNJ


