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Trânsito caótico não 
justifica atraso em 
concurso público

Atrasar-se para um concurso público 
alegando excesso de tráfego na cidade não 
pode ser confundido como motivo de força 
maior e, por isso, o candidato que não che-
ga na hora do exame deve ser desclassifi-
cado. Dessa forma, o TRF3 negou apelação 
de uma candidata à vaga de professora ad-
junta na Universidade Federal Paulista.

O exame estava marcado para as 8h30 
em Osasco, mas, por conta do trânsito, a 
candidata chegou 45 minutos depois.

Como a banca examinadora também se 
atrasara, a candidata acabou sendo aceita 
para fazer o exame. Posteriormente, com a 
publicação do resultado do concurso, outros 
concorrentes ajuizaram mandando de segu-
rança para impugnar a aprovação da candi-
data atrasada que tirou o primeiro lugar.

A peça afirma que a aprovação da can-
didata “contrariou cabalmente a norma 
expressa no edital quanto ao horário final 
de chegada ao local do exame” e que há 
“nítida violação, pela banca examinadora, 
dos princípios da isonomia e da impesso-
alidade que devem contaminar todo con-
curso público, gerando privilégio para uma 
determinada concursanda”. 

Para o relator, desembargador federal 
Johonsom di Salvo, a previsibilidade do 
trânsito, que é diário em São Paulo, de-
monstra ausência de justa causa para legi-
timar a afronta perpetrada pela banca exa-
minadora contra o art. 37 da Constituição.

“Por serem ocorrências praticamente 
diárias, devem ser levados em conta por 
quem deseja prestar concurso público, a 
aconselhar que o candidato seja previdente 
no calcular o tempo que levará para chegar 
ao local dos exames. 

A autonomia concedida às universida-
des para conferir graus e diplomas a seus 
alunos e estabelecer o cronograma para os 
atos não pode impedir um estudante de 
assumir vaga de emprego. O entendimento 
foi aplicado pelo Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região para garantir a um aprovado 
em concurso público a colação de grau an-
tecipada.

O aluno de Direito preenchia todos os 
requisitos curriculares exigidos e, por ter 
sido aprovado em concurso público, não 
podia aguardar o cronograma oficial da ins-
tituição de ensino superior. O TRF2 mante-
ve decisão da primeira instância.

Portarias suspendem 
prazos na Seção e 

Subseções Judiciárias
Em decorrência da instabilidade da es-

trutura da rede de informática da Seção Ju-
diciária e a necessidade de reconfiguração 
dos equipamentos, a Direção do Foro sus-
pendeu, ad referendum do Conselho de Ad-
ministração do TRF1, os prazos processuais 
nos dias 8, 9 e 10/6 (Portaria 134), no dia 
13/6 (Portaria 135), no dia 14/6 (Portaria 
136), e no dia 15/6 (Portaria 139).

Já a Portaria 140 suspende os prazos na 
Seção e Subseções Judiciárias da Bahia no 
dia 16 de junho.

Há dez anos, o JFH publicou as notí-
cias abaixo:

19/05/2006-Dupla comemoração na 
22ª Vara -No último dia 12, a 22ª Vara 
fez uma dupla comemoração: o Chá de 
Fraldas da servidora Mariluce Medeiros 
Machado e as boas vindas ao juiz substi-
tuto Joaquim Lustosa Filho, que chegou à 
22ª Vara em 17 de abril e já se integrou 
por completo à equipe, tornando-se, com 
a juíza titular Arali Maciel Duarte, uma 
grande força de trabalho e idéias para 
melhoria dos resultados do JEF.

19/5/2006-Campanha garante via-
gem de corredor da Bahiaserv - Foi bem 
sucedida a campanha feita pela ASSER-
JUF entre servidores e juízes desta Se-
ção Judiciária para ajudar o funcionário 
da Bahiaserv Edésio Santos a participar 
da Maratona de Porto Alegre

Graças à generosidade de todos, in-
clusive de servidores das Subseções, a 
ASSERJUF arrecadou R$ 548,00 e a 
viagem está garantida. Doações avul-
sas totalizaram mais de R$ 700,00, o 
que garante reserva financeira para sua 
participação na maratona de Belo Ho-
rizonte.

O maratonista continua sem patroci-
nador, mas graças aos colegas da Jus-
tiça Federal, esta etapa está superada.

Na edição do dia 23/5 o JFH in-
formou que Edésio participou da  23ª 
Maratona Internacional de Porto Alegre 
e entre mais de 1.600 competidores, 
classificou-se em 23º lugar no geral e 
em 6º lugar na sua categoria
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Segundo a relatora Nizete Carmo, ape-
sar de a Constituição e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação assegurarem às univer-
sidades autonomia didático-científica para 
conferir graus e diplomas a seus alunos, isso 
não justifica “impedir, sem forte motivo, a 
antecipação da colação de grau e, conse-
quentemente, da expedição de diploma, 
quando sua realização na data oficial pro-
vocar excessivo dano ao ex-aluno”.

Há prova de que a universidade admi-
te antecipação de colação de grau, já que 
outros alunos obtiveram o benefício após 
comprovarem oferta de emprego na inicia-
tiva privada e, diante do início da convo-

cação dos candidatos apro-
vados, “não seria razoável 
exigir, como fez a universi-
dade, demonstração da data 
precisa da posse no cargo 
público para antecipar a co-
lação”. 

Aprovação em concurso público 
permite antecipar colação de grau

Membros da cúpula do Judiciário e re-
presentantes dos principais órgãos ligados 
à Justiça debatem hoje, 20/6, em Brasília, 
soluções para o excesso de processos atu-
almente em tramitação no país.  

O evento, que ocorre na sede do Tribu-
nal de Contas da União, reúne os ministros 
Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tri-
bunal de Justiça, e Bruno Dantas, do TCU, 
que coordena o seminário.

Cúpula do Judiciário debate soluções 
para excesso de processos

Também participarão o secretário de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República, Moreira Franco; Fábio Medi-
na Osório, advogado-geral da União; Otávio 
Ribeiro Damaso, diretor do Banco Central; 
e Simone Freire, diretora de Fiscalização da 
ANS, além de jornalistas e professores.

Segundo números do Conselho Nacio-
nal de Justiça, o país ultrapassou a marca 
de 100 milhões de processos no fim do ano 
passado. 

A importância da comunicação 
do Judiciário com a sociedade

O conselheiro do CNJ e ministro do TST Lelio Bentes foi um dos painelistas do 12º 
Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação e Justiça, evento que ocorreu em Be-
lém com o tema “A comunicação pública como instrumento para a Transformação social”.  

O conselheiro ressaltou a importância da comunicação pública na interlocução entre 
sociedade e Poder Judiciário e a promoção da conscientização sobre os direitos: “A asses-
soria de comunicação do Judiciário não só cumpre informar à sociedade sobre o Judiciá-
rio, mas também trazer as demandas da sociedade ao Judiciário”, afirmou.

O ministro fez um panorama da atuação do Judiciário perante a situação social no 
país, ressaltando a importância das assessorias, conscientizando a sociedade e estimulan-
do o diálogo para a mudança de paradigmas. “Estamos na era da comunicação e ambos 
devem caminhar juntos para traduzir o Direito à sociedade de forma responsável”, .

O conselheiro convidou, ainda, à reflexão sobre a necessidade do fortalecimento da co-
municação pública. “É importante estabelecer diretrizes para dar maior impacto a atuação 
dos órgãos de comunicação do Poder Judiciário. A sociedade clama por transformação e a 
informação é o mecanismo que dispomos como comunicação pública”.


