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É atribuição do Ministério Público da 
Bahia conduzir investigação sobre as con-
dições mínimas de trabalho no Presídio 
Regional de Feira de Santana. A decisão, 
do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tri-
bunal Federal, se deu na Petição 5.659, 
na qual o Ministério Público do Trabalho 
suscita conflito negativo de atribuição em 
relação ao procedimento.

A partir de denúncia do Sindicato dos 
Servidores Penitenciários do Estado, o MP-
-BA instaurou inquérito civil público para 
apurar a existência de precariedade da es-
trutura física do local. A investigação mos-
trou irregularidades quanto à observância 
de normas de saúde, higiene e segurança 
do trabalho de agentes e demais servidores 
do sistema penitenciário e, por isso, o MP-

-BA declinou da atribuição e encaminhou o 
procedimento para o MPT — que, por sua 
vez, levou a questão ao STF.

Para o ministro Marco Aurélio, a de-
finição é baseada no fato motivador da 
atuação do Ministério Público. Ele ressal-
ta que, em 2006, o Plenário do STF, no 
julgamento de cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3.395, suspendeu 
eficácia do artigo 114 da Constituição da 
República quanto à competência da Jus-
tiça do Trabalho para processar e julgar 
ações que envolvam servidores públicos 
estatutários, afastando, assim, a atribui-
ção do MPT para eventual ação civil pú-
blica. Com esse fundamento, reconheceu 
a atribuição do MP-BA, determinando a 
remessa do procedimento ao órgão. 

Ministério Público da Bahia 
deve investigar condições 
de trabalho em presídio

Curso sobre novo CPC com juiz federal 
Salomão Viana lota auditório da SJDF

O juiz federal Salomão Viana ministrou 
as duas primeiras aulas do seu curso “O 
Novo Código de Processo Civil” na quinta 
e sexta-feiras da semana passada na Seção 
Judiciária do Distrito Federal.

Normas fundamentais do Processo Ci-
vil, inovações sobre competência, inova-
ções sobre litisconsórcio, visão geral das 
intervenções de terceiros no novo CPC, 
além de Amicus curiae e desconsideração 
da personalidade jurídica estavam entre os 
temas do curso.

O atual Código de Processo Civil foi 
instituído pela Lei n. 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973, e veio sofrendo inúmeras 
modificações ao longo dos anos, através 
de emendas, o que resultou numa sen-
sação de insegurança jurídica. Com isso, 
a elaboração de um novo Código fez-se 
necessária, pois, além de inserir novos 
institutos instrumentais, acabaria com a 
esfera fragmentadora causada pela pro-
mulgação desordenada de emendas.

Para o palestrante, as inovações pro-
movidas pelo novo Código de Processo 
Civil são mais que significativas. São mu-
danças no que há de mais fundamental 
do processo.

“O novo código instaura, em definiti-
vo, um modelo cooperativo de processo, 
em substituição ao modelo imaginado 
pelo legislador em 1973, cujas marcas 
são essencialmente publicísticas. Mui-
to mais importantes do que mudanças a 
respeito, por exemplo, da contagem de 
prazos, da forma de citação e intimação 
e da determinação da competência, é a 
total mudança do modo de ver o proces-
so”, afirmou o juiz.

Para os quatro dias de curso (os próxi-
mos encontros serão dias 26 e 27/11), o 
magistrado preparou um programa abran-
gente abordando temas mais úteis para 
o desempenho das atividades na Justiça 
Federal, a exemplo das inovações sobre 
competência, prazos, citação, intimação, 
tutela provisória, petição inicial, improce-
dência liminar do pedido, direito de defe-
sa, fundamentação das decisões judiciais 
e intertemporalidade. O novo procedimento 
comum e a audiência de conciliação ou de 
mediação, também, fazem parte do progra-
ma de 32 horas de formação.

Fonte: SJDF

Sessão do Congresso 
que apreciará veto 
ao PLC 28 será hoje
O presidente do Senado, Renan Calhei-

ros, confirmou para hoje a convocação do 
Congresso Nacional para apreciação dos 
vetos. A sessão será às 19h. A intenção é 
analisar os 13 vetos presidenciais, entre 
eles o veto 26, ao PLC 28/2015, que trata 
do aumento da remuneração dos servido-
res do Judiciário.

Presidente da Ajufe defende Sérgio Moro
Em entrevista recente no Correio 

Braziliense, o juiz federal Antônio Cé-
sar Bochenek, presidente da AJUFE 
disse que não se surpreende com as 
pesadas críticas do Partido dos Traba-
lhadores ao juiz Sérgio Moro,  à Po-
lícia Federal e ao Ministério Público 
na Operação Lava-Jato. Moro foi acu-
sado, pelo partido, de se omitir em 
relação ao PSDB e de “anistiar crimi-
nosos” com o objetivo de “prejudicar 
a imagem do PT e de seu governo”.

“As críticas ao trabalho desenvol-
vido pelo juiz Sérgio Moro — apesar de 
extrapolarem o razoável, resvalando na 
grande maioria das vezes para a ofensa — 
não nos causam surpresa. Parecem se tra-
tar de clara estratégia de defesa dos réus. 
É comum, na seara judicial, para aqueles 
que não conseguem obter a absolvição, fa-
zer ilações sobre a lisura do processo. 

Como os réus da Operação Lava-Jato 
não têm conseguido refutar as provas co-
lhidas pela Polícia Federal e pelo MPF, é 
óbvio que tentarão outro caminho, simu-
lando-se vítimas de um complô, com o 
objetivo de desqualificar o trabalho reali-
zado. O que querem é simplesmente des-

viar o foco dos crimes cometidos. Por isso, 
sustentam a hipótese irreal de que insti-
tuições republicanas teriam se unido com 
o propósito único de minar esta ou aque-
la agremiação política. Quem conhece a 
Justiça Federal, a PF e o MPF percebe 
como essas declarações soam não razoá-
veis e despropositadas. O juiz federal Sér-
gio Moro é diligente, equilibrado, um dos 
maiores especialistas em crimes financei-
ros no país, com uma carreira brilhante. A 
AJUFE tem plena convicção da correção 
da postura de Sérgio Moro. Assim como 
ele, temos outros magistrados preparados 
e qualificados para processar e julgar os 
processos cíveis e criminais.”

Sobre a criação de novos TRFs, 
o presidente da AJUFE disse: “No 
TRF1, são 27 desembargadores para 
73 milhões de pessoas, um terço da 
população e 80% do território. Só na 
Bahia, o TRT tem 30 desembarga-
dores. Um desembargador do TRF1 
julgou ano passado 2.800 processos 
em média, segundo o CNJ. A média 
da Justiça Federal foi de 2.400. Eles 
estão trabalhando no limite”.

Perguntado sobre propostas dos 
juízes para ajudar no ajuste fiscal, 

declarou: “Temos propostas de melhorar a 
execução fiscal. São R$ 1,3 trilhão em dí-
vida ativa. Isso precisa retornar aos cofres 
públicos. Há ainda os bens apreendidos. 
Em vez de o veículo ficar desvalorizando 
num pátio com dívidas de IPVA, defende-
mos a venda imediata e o depósito do di-
nheiro em uma conta judicial. Quanto aos 
imóveis bloqueados, tem que ter manu-
tenção. Mas estados e municípios alugam 
imóveis. Esses imóveis (bloqueados) po-
dem ser utilizados por eles. Defendemos a 
criação de um órgão central que administre 
todos esses bens apreendidos”.

Leia a entrevista completa no site da 
AJUFE (www.ajufe.org.br)

Juiz federal Saulo 
Casali recebe Medalha 
do Mérito Legislativo
O juiz federal Saulo José Casali Bahia, 

titular da 11ª Vara, será agraciado ama-
nhã, 18/11, às 10h, na Câmara dos De-
putados, em Brasília, com a Medalha 
Mérito Legislativo 2015.

A Medalha Mérito Legislativo des-
tina-se a distinguir e galardoar autori-
dades, personalidades, instituições ou 
entidades, campanhas, programas ou 
movimentos de cunho social, civis ou 
militares, nacionais ou estrangeiros, que 
tenham prestado serviços relevantes ao 
Poder Legislativo ou ao Brasil.

Também serão agraciados a freira e ati-
vista de Direitos Humanos Dorothy Stang, 
In Memoriam, e a organização humanitária 
internacional Médicos Sem Fronteiras. 


