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A 5ª Turma do TRF1ª Região confirmou 
por unanimidade sentença da 8ª Vara que 
determinou a anulação de processo admi-
nistrativo disciplinar (PAD) movido pela 
Ordem dos Advogados do Brasil Seção do 
Estado da Bahia (OAB/BA) contra um de 
seus filiados. No caso, foi aplicada ao ad-
vogado, ora parte apelada, a penalidade de 
suspensão do exercício da advocacia pelo 
prazo de 90 dias devido ao cometimento 
da infração tipificada no art. 34, XXII, da 
Lei 8.906/94.

Em seus argumentos recursais, a OAB/
BA sustentou que, diferentemente do ex-
posto pelo demandante, não houve cer-
ceamento de defesa no curso do processo 
administrativo disciplinar, uma vez que o 

TRF1 confirma sentença da 8ª Vara que anulou 
processo administrativo disciplinar da OAB/BA 

recorrido ofereceu defesa prévia e foi inti-
mado dos demais atos nos endereços cons-
tantes dos registros cadastrais da entidade.

Afirma, a instituição, que a ausência 
de intimação para a apresentação de ale-
gações finais “não causou qualquer prejuí-
zo ao impetrante”, pois a decisão proferida 
no referido processo teve como fundamen-
to as provas produzidas nos autos. “As-
sim, sem prejuízo, não há irregularidade 
a ensejar a nulidade do procedimento”, 
sustentou a OAB/BA.

O Colegiado não acatou as razões apre-
sentadas pela OAB. Em seu voto, a relato-
ra, juíza federal convocada Maria Cecília de 
Marco Rocha, citou o § 1º do art. 73 da Lei 

8.906/94, que assim dispõe: “ao repre-
sentado deve ser assegurado amplo direito 
de defesa, podendo acompanhar o proces-
so em todos os termos, pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, oferecendo 
defesa prévia após ser notificado, razões 
finais após a instrução e defesa oral pe-
rante o Tribunal de Ética e Disciplina, por 
ocasião do julgamento”.

Nesse sentido, “ao contrário do que 
afirma a apelante, a apresentação de de-
fesa prévia não exclui a obrigatoriedade de 
se possibilitar ao representado a apresen-
tação de razões finais”, ressaltou a relato-
ra. “Sem a devida observação da garantia 
da ampla defesa, é nulo o procedimento”, 
concluiu.

Produzir copo plástico 
gasta mais água do

que lavar copo de vidro 
A atitude de optar por copos de plás-

tico no lugar dos de vidro, que tem se 
tornado comum em bares e restaurantes 
de São Paulo, não constitui uma contri-
buição verdadeira para se contornar a 
crise hídrica. Devido aos cortes no abas-
tecimento, moradores também aderiram 
à prática.

Mas para se se fazer um copinho o 
plástico precisa ser derretido, colocado 
em uma forma e resfriado. Esse proces-
so exige bastante água. A maior parte 
dela é reutilizada. Mas, pelo menos, 
meio litro vai embora.

A produção de copo descartável che-
ga a consumir 500 ml de água, enquan-
to a lavagem feita na pia utiliza 400 
ml, como estimou a Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia (IFSP) 
Itapetininga. A lavagem na máquina é 
ainda mais econômica e gasta apenas 
100 ml por copo, isto é, apenas 20% do 
que é gasto para se produzir um copinho 
plástico.

Os copos mais procurados do mer-
cado tem capacidade para 200 ml de 
plástico e custa R$ 0,02. O de 300 ml, 
que custa R$ 0,04, tem o tamanho mais 
parecido com o copo utilizado em casa. 
O copo de plástico mais firme, o cristal, 
custa R$ 0,16 centavos cada.

Para quem está passando pela falta 
de água para lavar louça, a compra pode 
ser a solução do momento. A longo pra-
zo, pode contribuir para prejudicar ainda 
mais o abastecimento.

Fonte: G1
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Crise orçamentária: Administração do 
Tribunal adota importantes medidas 

de contenção de despesas
Diante das severas restrições orçamen-

tárias impostas pela recém-aprovada Lei 
Orçamentária nº 13.255, de 14/01/2016, 
a Administração do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região comunica a todo o corpo 
funcional e aos colaboradores da 1ª Região 
a adoção de importantes medidas de con-
tenção de despesas no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região com vistas à recom-
posição do déficit e ao ajuste das atividades 
da Primeira Região aos limites de recursos 
consignados, entre elas a sustação do iní-
cio de todas as obras novas; a negociação 
com parlamentares para que os recursos 
consignados em suas emendas sejam re-
manejados para recompor os déficits e o 
remanejamento dos recursos dos convênios 
com o Banco do Brasil S/A e a Caixa Eco-
nômica Federal para reforçar as dotações 
orçamentárias mais afetadas pelos cortes.

Com essas ações, a Administração do 
Tribunal acredita ser possível atravessar a 
crise de forma mais amena. Mesmo com 
essas medidas, que ainda dependem de 
negociações externas e evitarão cortes nos 
contratos de natureza continuada, só con-
taremos neste exercício com apenas a me-
tade dos recursos previstos para despesas 
ordinárias, não havendo previsão de recur-
sos para despesas com investimentos em 
materiais permanentes nem a possibilidade 
de nomeações decorrentes de cargo vago 
em razão de aposentadoria e de instituição 
de pensão.

Importante frisar também que, caso as 
referidas medidas não venham a ter êxito 
em sua totalidade, bem como venham a 
ocorrer dentro do exercício corrente novos 
contingenciamentos no orçamento, a Ad-
ministração do TRF1 já está trabalhando 
em outras linhas de ação com as seguintes 
medidas:

* determinar a não reposição de esta-
giários que venham a ter o contrato encer-
rado;

* determinar que os juízes em subs-
tituição, em localidade fora de sua sede, 
evitem a marcação de audiências ou atos 
que dependam da sua presença ou que os 
realizem por videoconferência.

* fixar em 80% a redução dos valores 
destinados às ações de capacitação do pla-
no orçamentário CRH;

* estabelecer a redução em até 25% 
(vinte e cinco por cento) de iluminação 
(lâmpadas acesas) nas áreas de circula-
ção, garagens e locais de menos utilização 
pública e manter desligados nos finais de 
semana e nos feriados os elevadores e os 
aparelhos de ar condicionador central;

* determinar a postergação das licita-
ções para compra de material de consumo 
para o final do ano, priorizando as compras 
essenciais e indispensáveis para o funcio-
namento da Corte;

* identificar e suprimir eventuais pontos 
de desperdício de água e

* utilizar conscienciosamente todos os 
recursos disponíveis (economia de papel, 
toner, ligações telefônicas, veículos ofi-
ciais, etc.).

Além de todas as medidas menciona-
das, a Secretaria do TRF1 está empenha-
da, ainda, na busca de novas soluções 
que permitam o equilíbrio das despesas 
da Corte sem a necessidade de providên-
cias mais contundentes, porém não estão 
descartadas ações quanto à redução de 
horário de funcionamento da Corte, redu-
ção de contratos, supressão de serviços e 
de comodidades, especialmente se – no 
curso do exercício – a situação se agravar 
com contingenciamentos ou se as medidas 
acima se mostrarem insuficientes ou não 
alcançarem os objetivos pretendidos.

Diante da extrema gravidade da situ-
ação, a Administração informa que o mo-
mento requer sacrifícios para que se cum-

pra, minimamente, o dever institucional 
da prestação jurisdicional no âmbito da 
Primeira Região, cuja situação não é ain-
da mais grave em razão dos esforços e do 
êxito deste Tribunal em ter sido o único da 
Justiça Federal a ter recomposto parte dos 
cortes promovidos pelo Congresso Nacio-
nal, bem como os procedimentos adotados 
com antecipações de despesas deste ano, 
feitas no final do ano passado.

CNJ seleciona tutores 
para curso a distância

Estão abertas até 19/2 as inscrições 
para a seleção de tutores para o 1º Ciclo de 
Capacitação em Depoimento Especial na 
modalidade Educação a Distância promo-
vido pelo CN).

Os tutores aprovados ficarão respon-
sáveis pela condução dos estudos, da 
orientação e da avaliação dos estudantes 
dos cursos a distância promovidos pelo 
CEAJud/CNJ nos seguintes treinamentos: 
“Introdução ao Direito da Infância e Juven-
tude” e “Depoimento Especial e Escuta de 
Crianças no Sistema de Justiça”.

Apenas magistrados e servidores públi-
cos federais ou estaduais pertencentes ao 
quadro do Poder Judiciário podem participar 
da seleção, uma vez que os participantes se-
rão contratados como instrutores internos.

O curso de “Introdução ao Direito da In-
fância e Juventude” será de 30 horas/aula, 
e a carga horária do curso “Depoimento 
Especial” será de 40 horas/aula. O treina-
mento servirá principalmente para os tribu-
nais que têm salas de escutas de crianças 
e de adolescentes vítimas de abusos. Os 
treinamentos serão ministrados no portal 
de Educação a Distância do CNJ.

Informações mais detalhadas pelo e-
-mail ceajud@cnj.jus.br.


