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Encerram-se hoje pré-inscrições 
para o curso “Passaporte Gerencial” 

Hoje é o último dia para os servidores realizarem as pré-inscrições para o curso virtual 
“Passaporte Gerencial”, coordenado pela Seção de Ações Educacionais Virtuais (Seavi). A 
capacitação terá carga horária de 15 horas e é voltada para os servidores do TRF da 1ª 
Região, das Seções e Subseções Judiciárias vinculadas, preferencialmente para os servi-
dores que ocupam cargo ou função de natureza gerencial. 

O objetivo do curso é fornecer informações relevantes para o bom desempenho das 
atribuições gerenciais, com destaque para a apresentação das competências esperadas 
para o gestor. 

São 36 vagas disponíveis para a Seção Judiciária da Bahia e as inscrições são feitas 
por meio do portal do TRF1. A realização do curso será em ambiente virtual. Os certifica-
dos somente serão entregues para os que acessarem todo o conteúdo proposto e apresen-
tarem um rendimento mínimo de 70% nas atividades propostas. 

Mais informações no portal do TRF1 ou pelo telefone (61) 3410-3944/3938.

AMB questiona no STF obrigação 
de julgadores detalharem suspeições

A Associação dos Magistrados Brasilei-
ros está questionando a Resolução 82 do 
Conselho Nacional de Justiça, que obri-
ga os magistrados de primeiro e segundo 
graus a informar o motivo pelo qual decla-
raram suspeição. A ação foi movida no STF, 
e o relator é o ministro Teori Zavascki.

 Segundo a AMB, embora a exigência 
tenha sido revogada pelo novo Código de 
Processo Civil, em vigor desde março, a 
informação dos motivos de suspeição con-
tinua a ser cobrada pela Corregedoria Na-
cional de Justiça. A entidade argumenta 
que a exigência viola o direito líquido e 
certo dos magistrados.

A AMB diz ainda que, conforme a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Bra-
sileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), uma lei 
posterior revoga a anterior quando houver 
declaração expressa, quando for incompa-
tível ou quando regule inteiramente a ma-
téria. No caso dos autos, afirma a associa-
ção, além de o tema da resolução ter sido 
regulamentado pelo novo código, sua nova 
redação “se mostra incompatível com o da 
Resolução 82”.

A entidade observa que, mesmo em 
processos de natureza penal, é aplicada a 
norma sobre suspeição contida no CPC. 

Advogados têm hoje treinamento 
do Processo Judicial Eletrônico - PJe

Os advogados que militam na Justiça Federal são os convidados especiais de hoje no 
evento de treinamento alusivo à implantação do Sistema PJE na Seção Judiicária da Bahia 
que acontece a partir das 13h30 no Auditório Ministro Dias Trindade 

O evento consistirá em uma palestra especial sobre as funcionalidades e a importância 
do PJe para a Justiça Federal e contará com um treinamento aberto aos advogados.

A implantação do PJe ocorrerá em todas as varas com competência cível da sede da 
Seção Judiciária e de suas respectivas subseções, abrangendo as classes processuais 
mandados de segurança cíveis (individuais e coletivos) e ações monitórias.

No dia 19 de setembro, o PJe será implantado na Bahia conforme deliberação do Co-
mitê Gestor Regional do PJe no âmbito do TRF da 1ª Região e previsão da Portaria Presi 
45 de 15 de fevereiro de 2016. 

Atualmente, na Justiça Federal da 1ª Região, o PJe está em funcionamento no Tribunal 
e em quase todas as Seções Judiciárias.

Juízes protestam contra projeto 
que trata de abuso de autoridade

Juízes, procuradores da República, pro-
motores, procuradores de Justiça, delega-
dos e servidores públicos protestaram na 
quinta-feira, 28/7, em frente à sede da JF 
de Curitiba contra o PLS 280/16, que alte-
ra a lei de abuso de autoridade. De auto-
ria do senador Renan Calheiros, as classes 
alegam que o projeto dificulta operações de 
combate à corrupção, como a Lava Jato e 
a Zelotes.

O encontro, que foi organizado pela 
Ajufe e contou com a participação do juiz 
Federal Sérgio Moro, teve o apoio da AMB 
e das entidades que compõem a Frente As-
sociativa da Magistratura e do Ministério 
Público da União.

Entre os argumentos contra o projeto, 
citam dispositivos que abrem a possibilida-
de de punição ao juiz pelo simples fato de 
ele interpretar a lei, o que atingiria direta-
mente a independência da magistratura e 
criminalizaria a atividade judicial.

Para o secretário-geral da 
AMB, desembargador Marcos 
Daros, o PLS tem o objetivo de 
intimidar o Judiciário, sobretudo 
em casos de corrupção. Em seu 
discurso, o presidente da Ajufe, 
Roberto Veloso, reforçou que sem 
um Judiciário independente “os 
juízes não poderão fazer seu tra-
balho e ficarão à mercê dos alvos 
das operações investigativas”.

Na abertura do evento, Roberto Veloso 
leu o “Manifesto de Curitiba contra o PLS 
280/2016”, em que afirma ser uma con-
tingência do avanço democrático no Brasil 
o combate à corrupção. Segundo Roberto 
Veloso, o Brasil vive, felizmente, uma nova 
era, em que juízes federais, juízes estadu-
ais, procuradores da república, promotores 
e procuradores de justiça, delegados da 
Polícia Federal e demais servidores estão 
dispostos a enfrentar as práticas corruptas 
que “há séculos” prejudicam grande parte 
da população.

O juiz federal Sergio Moro afirmou que 
se o projeto for aprovado as investigações, 
principalmente contra ‘poderosos’, serão 
barradas. “Haverá um efetivo risco às in-
vestigações, eu não digo aqui da Operação 
da Lava Jato porque isso transcende muito 
a Operação Lava Jato. Isso diz respeito à 
independência da magistratura, isso é váli-
do para toda e qualquer investigação, pre-
sente ou futura.”

O texto que trata de abuso de autori-
dade enquadra delegados, promotores, 
membros do Ministério Público, juízes, de-
sembargadores e ministros de tribunais su-
periores e prevê como pena até quatro anos 
de prisão e multa, além da perda de função 
da autoridade em caso de reincidência. O 
anteprojeto estabelece diversas situações 
consideradas como abuso de autoridade, 
como ordenar prisão “fora das hipóteses 
legais”, recolher ilegalmente alguém a car-
ceragem policial, deixar de conceder liber-
dade provisória quando a lei admitir e pror-
rogar a execução de prisões temporárias.

O anteprojeto também estabelece como 
crime ofender a intimidade de indiciados, 
constranger alguém sob ameaça de prisão 
a depor sobre fatos que possam incriminá-
-lo, submeter o preso a algemas quando 
desnecessário e interceptar conversas te-
lefônicas ou fazer escuta sem autorização.

“Para que os juízes possam atuar com 
independência, e isso especialmente em 
relação aos processos envolvendo pessoas 
poderosas, é importante que ao juiz seja 
garantido que as interpretações que ele 
realizar da lei e do direito não sejam cri-
minalizadas”, prega Moro. “Por isso que a 
magistratura, com apoio das outras insti-
tuições, é especialmente contra esse proje-
to”, disse o juiz da Lava Jato.

O próximo ato contra o PLS 280/16 
acontecerá amanhã, em São Paulo e será 
mais um encontro preparatório para a 
grande manifestação marcada para 8/8 no 
Congresso, em Brasília. A AMB também 
encaminhará ao STF o pedido de uma for-
ça-tarefa para concluir as investigações da 
Lava Jato, instaurar e julgar os processos.


