
Aniversariantes
Hoje: Dr. João Paulo Pirôpo de Abreu, 
juiz federal substituto da 2ª Vara, Dra. 
Clara da Mota Santos Pimenta Alves, 
juíza federal substituta da 21ª Vara, 
Ana Lúcia Guerreiro dos Santos (6ª 
Vara), Selma Silva Santos (NUCAF) e 
Samantha Silva (ASSERJUF). Amanhã: 
Dr.César Cintra Fonseca, juiz federal da 
2ª Vara, Maria de Lourdes Santos Araú-
jo (NUASG) e Luciana Afonso Silva Aze-
vedo (22ª Vara).
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PEC pode reduzir em 65% 
a tramitação de processos

O ministro aposentado do STF, Cezar 
Peluso, defendeu na última quinta-feira, 
22/8, a PEC que torna mais ágil o trâmi-
te de processos, prejudicados atualmente 
pela apresentação de sucessivos recursos 
usados para atrasar o cumprimento de de-
cisões judiciais finais.

Segundo Peluso, caso a proposta seja 
aprovada, o tempo de um processo na 
Justiça brasileira pode ser reduzido "em, 
no mínimo, dois terços". Inicialmente, a 
proposta transformava os recursos extraor-
dinários (apresentados ao STF) e especiais 
(apresentados ao STJ) em ações rescisó-
rias. Em vez do direito aos recursos, have-
ria o trânsito em julgado, e à parte interes-
sada restaria apenas uma ação rescisória 
(que tem o objetivo de desfazer os efeitos 
de sentença já transitada em julgado).

O substitutivo elaborado pelo senador 
Aloysio Nunes, relator da matéria na Comis-
são de Constituição e Justiça, mantém o di-
reito aos recursos, mas diz que eles não im-
pedem o trânsito em julgado da sentença. 

Na prática, se uma pessoa for condena-
da em segunda instância, só caberá recurso 
rescisório — de anulação da sentença — se 
o advogado das partes ou o MPF tiver um 
motivo forte pedir a anulação daquilo que 
foi decidido, por exemplo, um erro grave 
que contrarie uma lei federal ou a Consti-
tuição. "Considero o substitutivo como está 
hoje perfeito e irretratável do ponto de vis-
ta técnico. Não teria nada a acrescentar e 
nada a retirar", disse Peluso durante audi-
ência pública na Comissão de Constuição e 
Justiça do Senado para discutir o assunto.

Essa foi a última audiência pública 
para discutir a PEC. Na primeira, o pre-
sidente da OAB disse que o texto fere o 
princípio da presunção da inocência e o 
direito à ampla defesa. Os argumentos 
dos advogados foram rebatidos por Pelu-
so. "A Constituição assegura a ampla de-
fesa com recursos que continuarão exis-
tindo. Como esses recursos continuarão 
a existir, eles terão o mesmo propósito 
de assegurar a ampla defesa dos acusa-
dos", explicou ele, ao citar como exemplo 
o habeas corpus. Ele atribui as posições 
contrárias à PEC ao medo de inovações. 
"Do ponto de vista geral, há uma certa 
dificuldade de conviver tranquilamente 
com uma experiência que ainda não foi 
feita. É o receio da mudança."

A favor da PEC, o presidente da AMB, 
Nelson Calandra, destacou que a aprova-
ção da proposta é a única maneira de o 
Brasil ter uma "Justiça viva". "Não há o 
menor sentido de alguém receber uma 
condenação por um homicídio e sair pela 
porta da frente porque presumidamente 
ele é inocente até dez anos depois, quan-
do o Supremo julgar o último recurso", 
disse. Com o fim das audiências públicas 
o senador Aloysio Nunes disse que o texto 
está pronto para ser votado na Comissão 
de Constituição e Justiça da Casa. A pro-
posta ainda precisa passar por votação no 
plenário do Senado e pela Câmara.

12ª Revista Jurídica trará 18 artigos
A 12ª edição da Revista Jurídica da 

Justiça Federal da Bahia circulará, em 
breve, com 18 artigos.

Os originais foram encaminhados à co-
missão editorial, composta pelos magis-
trados Ávio Novaes, diretor do Foro, Fábio 
Ramiro, Andrea Almeida e Karin Medeiros  
que já deu o seu veredicto. Dos 23 artigos 
recebidos, a comissão selecionou 18.

Alguns do temas escolhidos pelos au-
tores este ano são: “Tese de que o fim 
da paridade e integralidade dos proven-
tos da aposentadoria não encerrou em 
31 de dezembro de 2003”; “As novas 
perspectivas da negociação coletiva do 
trabalho da administração pública face 
a ratificação e promulgação da conven-
ção 151 e da recomendação 159 da OIT 
pelo Brasil”; “A exigência de motivação 
nas dispensas de empregados públicos 
pelas empresas públicas e sociedades 
de economia mista”.

Além desses, há também trabalhos 
sobre os temas: “O litisconsórcio ativo 
necessário e a sua eficácia anexa”; “A 
extrafiscalidade dos tributos e a tutela 
ambiental”; “Drogas: tratamento legal 
alternativo sob a perspectiva de um 
novo sistema penal”; “Competência 

territorial no mandado de segurança e 
acesso à justiça”; “A atuação da Jus-
tiça Federal e do Ministério Público 
Federal no enfrentamento à corrupção 
em Salvador-Bahia”; “Por uma refle-
xão constitucional-penal da disponibi-
lidade da própria vida em um contexto 
eutanásico”.

E ainda artigos sobre: “A evolução 
criminológica do Direito Penal: aspec-
tos gerais sobre os crimes cibernéticos 
e a Lei 12.737/2012”; “Ensaio sobre a 
impossibilidade de reconhecimento da 
capacidade laboral para indeferimento 
de concessão de benefício previden-
ciário e/ou social ao absolutamente 
incapaz interditado por enfermidade 
ou deficiência mental”; “Os meca-
nismos de controle da gestão pública 
sob o viés da Public Accountability: da 
aplicabilidade da Lei da Improbidade 
Administrativa aos agentes políticos”; 
“Ativismo judicial X sistema de freios 
e contrapesos: implicações para o Es-
tado democrático brasileiro”; “Conces-
são de tutela antecipada irreversível. 
Legítima ponderação de princípios”; 
“Educação constitucional para jovens 
como fator de elevação da efetivida-
de da Lei Maior – Alexandre Montanha 
de Castro Setubal”;  “Os precedentes 
judiciais sob a ótica da doutrina do 
Stare Decisis”; “Visão estereoscópica 
e monocular, paralaxe e suas implica-
ções jurídicas – João Batista de Castro 
Júnior”; “A Tendência da Abstrativiza-
ção do Controle Difuso de Constitucio-
nalidade”.

TRF1 altera Programa Mais Médicos
Decisão tomada pelo TRF da 1ª Re-

gião altera um dos critérios do Programa 
Mais Médicos e libera a participação de 
pessoas residentes no país diplomadas 
em nações onde a proporção desses 
profissionais por mil habitantes é infe-
rior a do Brasil. 

O edital de convocação estabelece 
que o participante deve “ser habilita-
do para o exercício da medicina em 
país que apresente relação estatística 
médico/habitante igual ou superior a 
1,8/1.000”. A limitação excluía profis-
sionais formados na Bolívia, Paraguai e 
Colômbia, por exemplo. 

Um dos motivos para a decisão, se-
gundo o desembargador, Antônio de 
Souza Prudente, é o alto número de 
mandados de segurança ajuizados por 
candidatos formados nesses países re-
querendo a inscrição. 

Para o desembargador, a limitação 
teve o intuito de não prejudicar os pa-
íses deficitários em médicos, mas, se 
eles já moram no Brasil, então não faria 
diferença para a nação de origem. “Es-
ses médicos, brasileiros ou estrangei-
ros, já residem no Brasil e, portanto, 
não gerariam prejuízos ao país onde se 
formaram. O que eles querem é con-
tribuir, então não há por que cercear a 
participação”, explica.

Alguns profissionais que não se en-
caixam nos critérios do Mais Médicos já 
haviam conseguido liminares antes da 
decisão do TRF1 e participam do módulo 
de avaliação e treinamento da iniciativa. 
De acordo com o Ministério da Saúde, há 
dois participantes de países inelegíveis 
na lista de 282 profissionais. 

Somente em um processo deferido 
pela juíza do TRF1 Gilda Maria Carnei-
ro, oito profissionais foram beneficiados. 
A justificativa da juíza é a mesma do 
desembargador. “Tratam-se de médicos 
que, apesar de graduados em países que 
estão abaixo do índice da Organização 
Mundial da Saúde, são brasileiros, re-
sidentes no país”, diz trecho da decisão. 
Fora isso, Gilda alega que o Mais Médi-
cos foi idealizado para ser uma resposta 
imediata às necessidades da população, 
e a quantidade de inscritos correspon-
dia, na época, a somente 11,4% da de-
manda de 15.460 médicos.

O governo federal recorreu da decisão.

Periódicos da Biblioteca
O periódico abaixo se encontra dis-

ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista de Direito Público n. 44 
(março  e abril de 
2012).  Sumário: 
• Segurança Jurí-
dica e Correção das 
Decisões – Clarissa 
Mendes; • Direito 
e Jurisdição: Três 
Modelos de Juiz e 
Seus Correspon-
dentes Mitológicos 
na Obra de Fran-
çois Ost – Silvag-
ner de Azevedo; • 
Aspectos do Pós-Positivismo e a Crise 
da Legalidade – Isac Penedo Pinto; • 
Dignidade Indígena, Multiculturalismo 
e a Nova Hermenêutica Constitucional 
– Julianne Feijó e Maria dos Remédios 
Silva; • Técnicas de Controle de Cons-
titucionalidade e Ativismo Judicial na 
Efetivação da Democracia: Notas Intro-
dutórias – Emerson Borges de Oliveira; 
• O Princípio da Subsidiariedade no 
Tratado Constitucional: Procedimentali-
zação versus Justiciabilidade – Fausto 
Vecchio.


