
Edição n. 4.511 Salvador – Bahia. Quarta-feira, 04/05/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elisonete Souza dos Santos (12ª 
Vara), Samia de Souza Lopes (Ilhéus), 
Patrícia Souza Santos (Vitória da Con-
quista), Carlos Alberto Rosa Moreira 
(Feira de Santana), Luciana Borges 
Messias (Itabuna), Alcides Santos Coe-
lho (7ª Vara) e Mikealle Gomes da Silva 
(Guanambi). 
Amanhã: Marla Consuelo Santos Mari-
nho, juíza federal da 3ª Turma Recur-
sal, Vera Maria Barros Pereira (NUCJU), 
Bárbara Conceição Silva (COJUES), Si-
lene Oliveira da Silva (7ª Vara) e Itamira 
Silva Freitas (Mega Service).

Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, 
redação, fotos, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Revisão: Márcia 
Magalhães. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

CJF realiza seminário 
sobre conciliação 

e o novo CPC
O CJF realiza nos dias 12 e 13 de maio, 

em Brasília, o Seminário Conciliação e o 
Novo Código de Processo Civil. O evento 
tem o objetivo de promover a ampla dis-
cussão sobre os impactos das novas re-
gras referentes à conciliação advindas do 
CPC/2015 e também da sua regulamenta-
ção por parte do CNJ e do CJF.

O seminário foi formulado para aten-
der demandas de magistrados; membros 
do MPF e MPE, Defensoria Pública, PGR, 
AGU; servidores dos três Poderes, profes-
sores, advogados e estudantes.

Um dos coordenadores, ministro Rey-
naldo da Fonseca, do STJ, vai também 
participar da solenidade de abertura do 
seminário. Ele afirma que o Poder Judi-
ciário “quer encontrar a melhor solução 
para os conflitos que são apresentados à 
Justiça. E procura utilizar uma ferramen-
ta eficaz, que é a conciliação em sentido 
amplo, para a implementação de pacifi-
cação social”.

Para o ministro, a conciliação deve 
“ser adotada como a política pública de 
solução consensual de conflitos”, e res-
salta que “o novo CPC, trata a conciliação 
como norma fundamental, no seu art. 3º 
e traça as diretrizes para o desenvolvi-
mento das atividades de mediação e con-
ciliação no país”.

O coordenador-científico considera o 
seminário de suma importância para a co-
munidade jurídica e para sociedade como 
um todo e chama a atenção para dois 
fatores, que aumentam a importância do 
evento: o momento atual da Justiça brasi-
leira e a mudança cultural que está sendo 
proposta.

Sobre o momento atual, o ministro 
aponta os 107 milhões de processos em 
curso nos tribunais, diante da atuação de 
17 mil magistrados em todo país, e a re-
solução anual de 28 milhões de disputas 
judiciais. No que toca à mudança cultu-
ral, esta, segundo ele, deve ocorrer entre 
os operadores do Direito e a sociedade 
brasileira.

“Conciliar ou mediar é constitucional, é 
legal e é uma ação que deve envolver as 
pessoas e seus dramas, representados na 
forma de milhares de processos/procedi-
mentos judiciais e de conflitos ainda não 
judicializados”, disse Reynaldo da Fonseca.

Fonte: CJF

Lições que podem ser extraídas 
da Operação "Lava Jato"

Por Ali Mazloum, juiz federal

A Operação "Lava Jato" trouxe consigo 
os bons ventos da mudança. A corrupção 
vem amargando duros golpes. Amainou-se 
a sensação de impunidade. As investiga-
ções são assunto do dia em todos os seg-
mentos da sociedade. A cada delação, a 
cada eclosão de novas fases da apuração, 
aguça-se a curiosidade em torno da exten-
são dos crimes descobertos e seus autores.

As condenações vêm surgindo. A popu-
lação quer ver gente na cadeia! Este parece 
ser o único o resultado esperado. Contudo, 
é para isso apenas que serve um processo 
criminal?

Consigne-se que a pena não tem natu-
reza meramente retributiva: vingança ante 
o mal causado pelo autor de uma infração 
penal. Sua finalidade é essencialmente 
preventiva: visa a retirar o agente do meio 
social para que não volte a delinquir (pre-
venção especial), bem como presta-se à 
intimidação geral, impedindo que outros 
intentem delinquir (prevenção geral).

Além disso, o Processo Penal, observado 
o princípio constitucional do devido proces-
so legal, tem a finalidade precípua de tornar 
efetiva a aplicação da pena correspondente 
ao delito praticado. Serve, como fim media-
to, para garantir a paz social e indicar pe-
dagogicamente caminhos para o aperfeiço-
amento da ordem jurídica. Ao fim e ao cabo 
de um processo, algo útil deve ser extraído.

[...] É verdade, nunca se combateu tan-
to a corrupção. Porém, é perceptível faltar 
algo para debelar sua pertinácia. O proces-
so criminal, por mais eficiente, não basta 
para acabar com a criminalidade. Eficiên-
cia não é o mesmo que eficácia. Aquela é 
o fazer bem feito; esta, o fazer aquilo que 
deve ser feito. E qual seria a lição de casa 
que estamos deixando de fazer? Reforma 
política é a resposta.

Cumpre destacar que importantes 
ações penais contra a corrupção foram de-
flagradas nos últimos anos, sendo o maior 
exemplo disso o processo do “mensalão”, 
que culminou com condenações e prisões 
de personagens do alto empresariado e 
da fina flor da política brasileira. Contudo, 
todos sabem que em pleno curso desse 
processo, práticas ilícitas continuaram em 
marcha, conforme revelou o “petrolão”.

Urge aproveitar a oportunidade desvela-
da pela "lava jato" para concretizar o sopro 
das boas novas. Um olhar atento para o 
processo — que não deve ser um fim em 
si mesmo — acentua o lado obscuro e ne-
fasto do atual sistema de governo, a forma 
pouco republicana de exercício do poder e 
a facilidade de capturá-lo em proveito de 
alguns. Viu-se que a corrupção, quando 
atacada, não cede: metamorfoseia-se!

A forma como se dá a relação entre o 
Executivo e o Legislativo no exercício de 
suas funções, pautada pelo modelo presi-
dencialista adotado, merece reflexões, qui-
çá com vistas a um semiparlamentarismo, 
como defendem renomados juristas. Deve-
-se superar o esgotamento do atual sistema 
eleitoral proporcional. A reforma política 
impõe mudanças estruturais no foro privi-
legiado para julgamento de autoridades. O 
financiamento de campanha constitui outro 
fator de inadiáveis alterações legislativas.

Manter coesa a sociedade e reunificá-la 
em torno de uma agenda programática de 
efetivo combate à criminalidade (e impuni-
dade) constituem fatores de legitimação do 
Poder. Boas lições devem ser apreendidas 
e implementadas.

Tirar do baú a reforma política, sem in-
correr em inconstitucionalidades, consubs-
tancia importante ponte a ser construída 
para a boa interlocução entre governantes 
e governados na busca da normalidade de-
mocrática.

Também seria a melhor maneira de 
coroar de sucesso todo o esforço empre-
gado pela Polícia Federal, pelo Ministério 
Público e pela Justiça  Federal à frente da 
operação "lava jato", cujo mérito ultrapassa 
em muito os limites da responsabilização 
criminal, postulando imediatas mudanças 
para o eficaz exercício da cidadania.

Texto completo no site www.conusr.com.br
Ministro suspende 

verba publicitária da 
Presidência da República

A abertura de crédito extraordinário so-
mente será admitida para atender a des-
pesas imprevisíveis e urgentes. Com esse 
entendimento, o ministro Gilmar Mendes 
concedeu liminar para suspender parcial-
mente a vigência da MP 722/2016 que 
abre R$ 100 milhões de crédito em favor da 
Presidência para Comunicação Institucional 
e Publicidade de Utilidade Pública.

O relator afirmou:“Nada está a indicar 
que essas sejam despesas imprevisíveis e 
urgentes. Não se pode dizer que gastos com 
publicidade sejam equiparáveis a despesas 
decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, como estabelecido no 
art. 167, § 3º, da Constituição”.

No julgamento da ADI 4.048, o STF es-
tabeleceu que os requisitos para edição de 
MP para abertura de crédito extraordinário 
são mais estreitos do que os necessários 
para a generalidade das MPs. “A Constitui-
ção reduziu a margem de discricionarieda-
de do chefe do Executivo nessa hipótese.”

O relator frisou que o perigo da demo-
ra, um dos requisitos para a concessão de 
liminar, está presente, pois a abertura do 
crédito extraordinário, fora das hipóteses 
constitucionais, “fatalmente, acarretará 
dano irreparável ao erário”.

Gilmar Mendes manteve o crédito de R$ 
80 milhões ao Ministério do Esporte para 
gastos com os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos. “A proximidade dos Jogos torna a ur-
gência qualificada e não há nos autos ele-
mentos que permitam, em análise inicial, 
típica de providências cautelares, infirmar 
o caráter extraordinário do crédito, ainda 
que as condições para sua abertura possam 
ser resultado de má gestão”, ponderou.


