
Edição n. 4.536 Salvador – Bahia. Quinta-feira, 09/06/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gilberto Soares da Silva (Irecê), Gabriel de Jesus Ribeiro (Vitoria da Con-
quista), Gilson de Oliveira Suzarte (NUBES), Bruna de Carvalho Esteves (12ª 
Vara), Gabriela Machado Naus dos Santos (13ª Vara) e Laís de Almeida Lacerda 
(23ª Vara). 
Amanhã: Washington Dias Pereira (NUASG), Gilveraldo Antônio dos Santos Dó-
rea (2ª Vara), Olga Santos Costa (Mega Service) e Laiane Cordeiro de Oliveira 
(Vitória da Conquista). 
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O presidente do Tribunal Regional da 1ª 
Região, desembargador federal Hilton José 
Gomes de Queiroz, presidirá a solenidade 
marcada para a próxima segunda-feira, dia 
13 de junho, às 16h, no Auditório Dias Trin-
dade, para a ratificação da  posse da juíza 
federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho 
Scarpa como nova diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia e do juiz federal Dirley 
da Cunha Júnior como novo vice-diretor do 
Foro, eleitos para o biênio 2016/2018.

Presidente do TRF1 participa de 
solenidade para apresentação de 

nova diretora e vice-diretor do Foro

O constrangimento só pode ser reco-
nhecido como ilegal quando o retardo ou a 
delonga são injustificados. Com essa justifi-
cativa, a 5ª Turma do STJ manteve a prisão 
preventiva de acusado de participar de um 
grupo que agrediu irmãos gêmeos por achar 
que eles formavam um casal homossexual. 
O colegiado afastou a alegação da defesa 
quanto à excesso de prazo.

Os gêmeos voltavam abraçados para 
casa quando foram atacados pelo grupo 
com chutes, socos, pedradas e cortes de 
facão, o que resultou na morte de um de-
les e politraumatismo no rosto do outro. O 
Tribunal de Justiça da Bahia entendeu que 
os crimes, ocorridos em Camaçari foram 
cometidos por motivos homofóbicos.

STJ mantém preso agressor de 
irmãos por homofobia em Camaçari

Diante da gravidade dos de-
litos, a corte decretou a prisão 
preventiva dos acusados a fim 
de resguardar a ordem pública. 
O acusado está preso preventi-
vamente desde junho de 2012, 
aguardando julgamento pelo 
Tribunal do Júri.

O relator do recurso em HC 
no STJ, ministro Jorge Mussi, 
entendeu que não existem notí-
cias de que estejam ocorrendo 
morosidade, retardo excessivo 
na implementação das fases 
processuais ou inércia na pres-
tação jurisdicional.

Segundo o ministro, os 
prazos indicados na legislação 
para finalização dos atos pro-
cessuais servem apenas como 
parâmetro geral. Mussi des-

tacou que não se pode deduzir eventual 
excesso tão somente pela soma aritmética 
dos prazos, admitindo-se, em homenagem 
ao princípio da razoabilidade, certa varia-
ção, de acordo com as peculiaridades de 
cada processo.

O relator afirmou que o constrangimen-
to só pode ser reconhecido como ilegal 
quando o retardo ou a delonga sejam in-
justificados e possam ser atribuídos ao Ju-
diciário, o que não se verifica no caso em 
questão. Assim por unanimidade, a turma 
rejeitou o pedido, mas determinou que o 
tribunal baiano agilize o julgamento de re-
cursos pendentes de apreciação.

Fonte: STJ

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

16/5/2006-Solenidade marca trans-
missão do cargo de Diretor do Foro - A 
Seção Judiciária tem agora, como diretor 
do Foro, o juiz federal da 4ª Vara Luiz Sa-
lomão Viana, e como vice-diretor o juiz 
federal da 13ª Vara Carlos D´Ávila Teixei-
ra. A posse de ambos foi realizada ontem, 
no Auditório Ministro Dias Trindade.

A solenidade contou com as presen-
ças da presidente do TRF1, desembar-
gadora federal Assusete Magalhães, dos 
desembargadores federais Fernando Tou-
rinho Neto, Antonio Ezequiel da Silva e 
Neuza Alves, de diversos juízes federais e 
substitutos, além de autoridades, familia-
res e amigos dos empossados.

No início da cerimônia, foi apresen-
tado um filme realizado pela Seção de 
Comunicação Social sobre a gestão da 
juíza federal Mônica Aguiar, que ocupou 
a Direção do Foro desde maio de 2004. 

A magistrada prestou uma homena-
gem a todos os servidores da área ad-
ministrativa que a auxiliaram no período 
em que ela esteve à frente da Direção 
do Foro. A eles, dedicou placas especiais 
com palavras de agradecimentos.

O novo diretor do Foro, Salomão Via-
na reconheceu que os temores são natu-
rais, mas não terão espaço. As esperan-
ças, sim, terão um amplo regaço para 
ser acolhidas e transformadas em ações. 
Declarou que seu esteio está nos ser-
vidores da área administrativa e regis-
trou que 25 novas varas foram criadas 
e instaladas na Bahia exatamente com 
o esforço dessa área, que não recebeu 
o reforço equivalente, razão pela qual 
considera que seus servidores merecem 
mais do que respeito, homenagens. 

A presidente do TRF1 afirmou que o 
tribunal está atento às dificuldades por 
que passam as Seções Judiciárias, mas 
disse que este é um problema endêmico 
de carências de servidores, principal-
mente na área administrativa e garantiu 
que não poupará esforços para resolver 
este problema, mas sabe que a criação 
de despesa demanda iniciativa legislati-
va e que estará atenta para que o projeto 
de lei seja aprovado.

JFHHÁ DEZ ANOSA diretora e o vice-diretor do Foro to-
maram posse na última quarta-feira, 1º/6, 
em ato formal no Gabinete da DIREF, mas 
a solenidade oficial acontece no dia 13/6, 
com a presença de diversas autoridades e 
do presidente do TRF1, que ratificará as 
posses e apresentará os novos dirigentes 
desta Seção Judiciária. 

O evento marcará simbolicamente o 
final do período da gestão do juiz federal  
Iran Esmeraldo Leite como diretor do Foro. 

Aulas sobre novo CPC
A última aula do módulo IV do Curso 

sobre o Novo CPC com o juiz federal Salo-
mão Viana, marcada para o dia 13/06, foi 
alterada para o dia 14/06, às 13h, tendo 
em vista a posse da nova Diretora do Foro 
desta Seccional, que acontecerá na segun-
da feira dia 13/06, no Auditório.

Os interessados podem se inscrever por 
meio do site desta Seccional em um ou 
mais módulos.

TRF1 mantém sentença 
da 7ª Vara e garante 
seguro-desemprego 

a trabalhador
A 1ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

não acolheu a apelação da União contra 
sentença da 7ª Vara que concedeu o segu-
ro-desemprego a um trabalhador.

O autor impetrou mandado de seguran-
ça contra o delegado Regional do Trabalho, 
em Salvador, para obter a liberação do 
seguro-desemprego. O pedido havia sido 
negado sob alegação de que a sentença ar-
bitral não tinha efeito legal e que somente o 
sindicato da categoria e/ou juiz do Trabalho 
poderiam homologar tal rescisão. 

A União apelou ao TRF1 requerendo a 
apreciação do agravo retido e sustentando 
não haver previsão legal que autorize a ho-
mologação de rescisão contratual por meio 
de sentença arbitral.

Em seu voto, o relator, juiz federal Re-
gis de Souza Araújo, destacou que “não 
há reparos na sentença que concedeu a 
liberação do seguro-desemprego, uma vez 
que ela acompanha a jurisprudência desta 
Corte Regional”. O relator fez referência ao 
julgamento de Recurso Especial segundo 
o qual, "O princípio da indisponibilidade 
dos direitos trabalhistas milita em favor 
do empregado e não pode ser interpretado 
de forma a prejudicá-lo como pretende a 
recorrente".

Comissão do CNJ tem 
proposta para atualizar 
plantão do Judiciário
A Comissão Permanente de Eficiência 

Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ 
aprovou minuta para atualizar o regime de 
plantão e formas de compensação no Judi-
ciário. O texto altera trechos da Resolução 
71/2009 e flexibiliza a necessidade de que 
juízes e servidores estejam fisicamente na 
sede do juízo ou tribunal. Porém, os planto-
nistas devem sempre estar em local acessí-
vel e de prontidão para comparecimento ao 
fórum ou tribunal. Pode haver excepcional-
mente, atendimento em domicílio.

Ficam mantidos períodos de plantão es-
pecial em razão de peculiaridades locais, 
como feriados e festas tradicionais e cada 
dia de trabalho durante o recesso forense 
— bem como sábados, domingos e feria-
dos — dará direito a um dia de licença para 
servidores e magistrados. A compensação, 
condicionada ao interesse do serviço, deve 
ser dentro dos 12 meses seguintes e não 
superar 15 dias seguidos.

Fonte: CNJ


