
Edição n. 4.584 Salvador – Bahia. Segunda-feira, 22/08/2016.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Carlos Alberto Almeida Simas (NUCJU), José Reinaldo Almeida Oliveira (Itabu-
na), Manuella Andrade Coelho (8ª Vara), Diego Oliveira Dos Santos (9ª Vara) e Jurandi 
José Santana (CS Gestão e Serviço). Amanhã: Adriana Alves Litieri Brentz (3ª Vara), 
Elvira das Virgens Costa (5ª Vara), Luciana de Novaes Ventura (17ª Vara), Márcia 
Regina Lins Magalhães (DIREF), Maria Cristina Tude Mendes (NUCJU), Paulo Emilio 
Mascarenhas Fausto (23ª Vara), Alisson Modesto de Jesus (8ª Vara), Carol Gargur 
Costa (Turma Recursal) e Raimundo Ferreira de Assis (VIPAC). Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: 
Márcia Magalhães. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. 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.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

23/2/2006 - Realizado II Encontro 
de Diretores e Supervisores da Área Ad-
ministrativa - O II Encontro de Diretores 
e Supervisores da Área Administrativa 
foi realizado no último sábado (19/08), 
como parte do Plano de Trabalho da DI-
REF. O encontro aconteceu na Quinta 
Portuguesa, das 9h às 17h.

A exemplo do evento de 2004, esse 
tratou de reforma do estado, administra-
ção pública, excelência na prestação ju-
risdicional e desafios para mudanças.

Foi uma oportunidade para a aquisi-
ção de novos conhecimentos e para saber 
como outros órgãos do Judiciário estão 
caminhando, o que possibilitará extrair 
experiências de como melhorar as ativi-
dades desta seccional e aprimorar o aten-
dimento aos clientes externos e internos.

O evento permitiu um encontro fora 
do ambiente de trabalho e da rotina diá-
ria, para proporcionar um melhor conhe-
cimento e integração mais efetiva. 

O encontro foi aberto pelo juiz federal 
diretor do Foro Salomão Viana, que falou 
sobre a importância de nos conhecermos 
como instituição e afirmou que se as pes-
soas não forem valorizadas, as institui-
ções não funcionarão, reforçando a ideia 
da administração de valorizar o servidor. 

23/2/2006 -Servidores comemoram 
14 anos de Justiça Federal - Um gru-
po de servidores que tomou posse entre 
julho e agosto de 1992 reuniu-se na úl-
tima sexta-feira, para comemorar, com 
doces e salgados, 14 anos de trabalho 
na Justiça Federal.

O encontro foi uma iniciativa dos 
próprios servidores e foi marcado pela 
emoção. Os servidores relembraram fa-
tos marcantes nesses anos de trabalho 
e fizeram um pequeno balanço do que 
viveram nesse tempo. Recordaram cole-
gas que marcaram suas carreiras, as ex-
pectativas que tinham ao vir para cá e o 
quanto a Justiça Federal mudou as suas 
vidas. Todos falaram do prazer de traba-
lhar todos esses anos na Justiça Federal.
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Juiz não pode substituir 
desembargador por 
menos de 30 dias

Os tribunais não podem convocar juiz 
de 1ª instância para substituição em 2º 
grau, no caso de vaga ou afastamento de 
membro do tribunal por prazo igual ou in-
ferior a 30 dias. O entendimento é do CNJ, 
que ratificou liminar determinando que o 
TJ do Rio Grande do Norte deixe de fazer 
esse tipo de convocação.

Para o CNJ, o TJ-RN inovou o tratamento 
da matéria de forma dissonante ao disposto 
na Loman, indo além da própria norma a ser 
regulamentada. A decisão atende a um pe-
dido da Associação dos Magistrados do Rio 
Grande do Norte que questionava a Emenda 
Regimental por meio da qual a corte estabe-
lecia a possibilidade de convocar juízes por 
período inferior a 30 dias.

A Amarn contestava ainda o critério de 
seleção dos magistrados, feito por “sorteio 
público”, por considerá-lo uma afronta à 
garantia constitucional da inamovibilidade 
dos magistrados, uma vez que desconsi-
derava a necessidade de anuência do juiz 
convocado para habilitação na seleção.

CNJ nega acesso irrestrito a conteúdo 
de processos por usuários do PJe

O CNJ decidiu, por maioria, negar pro-
vimento ao Pedido de Providências for-
mulado por Lenilson Máximo, que visava 
o acesso a todas as peças de processos, 
por todos os usuários logados no sistema 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, independentemente de figurarem 
como parte. O requerente alegava neces-
sidade de se restabelecer o princípio da 
publicidade.

O recurso foi negado com base na lei 
do Processo Eletrônico (Lei 11.419/1996) 
e em Resoluções do CNJ, que regulamen-
taram o acesso aos processos eletrôni-
cos (Resoluções 121/2010; 185/2013 e 
215/2015).

De acordo com o voto da relatora do re-
curso, conselheira Daldice Santana, o CNJ 
já teve oportunidade de se manifestar sobre 
o assunto e decidir “de maneira inequívoca 
sobre a impossibilidade de acesso amplo à 
integralidade dos documentos juntados aos 
processos por aqueles que não ostentem a 
qualidade de parte”.

A conselheira afirmou que a publicidade 
dos atos processuais não autoriza o acesso 
irrestrito por terceiros a todo conteúdo de 
documentos dos processos eletrônicos e ci-
tou a Resolução 121, que estabelece níveis 
distintos de acesso, com perfis formatados 
conforme a posição assumida no proces-
so. O processo é público, mas alguns do-
cumentos não serão disponibilizados para 
consulta geral porque há dados pessoais 
que não estão incluídos nos chamados da-
dos básicos do processo (de livre acesso).

A decisão cita a Resolução 215/2015 
do CNJ, que regulamenta a Lei de Aces-
so à Informação no âmbito do Judiciário e 
que ressalva o acesso de dados referentes 
à intimidade das partes, por serem alusi-
vos à esfera privada, em diversos disposi-
tivos. Cita também o art. 6º da Resolução 
185/2013, que prevê que os usuários “te-
rão acesso às funcionalidades do PJe de 
acordo com o perfil que lhes for atribuído 
no sistema e em razão da natureza de sua 
relação jurídico-processual”.

Para ministro do STF 
prisão sem trânsito em 

julgado moraliza Justiça
O ministro Luis Roberto Barroso, do 

Supremo, voltou a defender a prisão antes 
do trânsito em julgado. Para ele, a decisão 
buscou moralizar a Justiça, que padece 
com recursos protelatórios.

“Me recuso a integrar um sistema de 
Justiça desmoralizado”, afirmou em pales-
tra no Dia do Advogado. “Temos que criar 
no Brasil a cultura de que os processos 
acabam. Os processos devem acabar em 
seis meses, em nove meses; se for compli-
cado, um ano, e se for muito complicado 
um ano e meio. Essa cultura de processos 
que levam 5, 10, até 15 anos é um docu-
mento vivo de subdesenvolvimento e preci-
samos acabar com isso”, disse o ministro.

E complementou: “No resto do mundo o 
recurso não é a regra como é no Brasil. As 
pessoas se acostumaram tanto com o erra-
do que estão chocadas com o que é certo.”

O uso de recursos protelatórios, se-
gundo Barroso, prejudica todo o sistema 
Judiciário, que gasta mais tempo com al-
guns casos e, como resultado, demora ou 
precisa protelar a análise de outros. Isso, 
continuou o ministro, afeta, principalmen-
te a advocacia, que deixa de receber seus 
honorários porque as decisões demoram a 
sair. “Um sistema de Justiça desmoraliza-
do não ajuda ninguém”, disse.

Para o ministro, o receio em relação à 
prisão após decisão de segundo grau é um 
reflexo histórico, pois o passado autoritário 
brasileiro traria dúvidas às pessoas sobre 
qualquer tipo de repressão do Estado. Ele 
chegou a sugerir que a prisão deveria ocorrer 
após julgamentos em duas instâncias e um 
eventual Habeas Corpus. Disse ainda que o 
Direito Penal não alcança o caráter preventi-
vo que deveria ter e que este também não é 
minimamente sério ou igualitário.

Ficha Limpa tem apoio unânime 
da sociedade, diz idealizador da lei
Um dos idealizadores e redatores da 

Ficha Limpa, e também fundador do Movi-
mento de Combate à Corrupção Eleitoral, o 
juiz Márlon Reis afirmou na última quinta-
-feira que as críticas do presidente do TSE, 
ministro Gilmar Mendes, à lei são isoladas 
e contrastam com a opinião da maioria dos 
membros do STF. Reis ressaltou que Gilmar 
Mendes sempre foi avesso à Ficha Limpa.

“A lei foi engendrada por dezenas de 
organizações nacionais, merecedoras do 
maior respeito. Tem apoio unânime da so-
ciedade brasileira”, declarou o juiz.

Mendes disse, na tarde de quarta-feira, 
que a Ficha Limpa foi mal feita e parece 
ter sido elaborada por bêbados. Para o mi-
nistro, a norma não especifica se as contas 
dos prefeitos que devem ser examinadas 
pelas câmaras municipais são de governo e 
de gestão, o que pode causar confusão na 
hora de declarar um político inelegível. As 
contas de governo são prestadas pelo chefe 
do Executivo e referem-se à gestão política 
da administração pública. Elas devem ser 
apresentadas ao Legislativo, quando ter-
mina o mandato. As contas de gestão, por 
sua vez, são prestadas pelos ordenadores 
de despesa, e não pelo chefe do Executivo, 
aos Tribunais de Contas.

Reis rebate a crítica de Gilmar e diz 
que a lei é de uma “clareza sem tamanho”. 
Para ele, a Ficha Limpa deixou claro que os 
chefes do executivo serão submetidos aos 
tribunais de contas. “Antes a lei não falava 
nada. Era muito ruim e nós a contestamos. 
Ninguém ficava inelegível. Por isso, houve 
mobilização”, disse 

Para o juiz, a declaração do ministro 
do STF e TSE, no entanto, “não é o real 
problema” e, sim, o entendimento do Su-
premo de que o prefeito, para ficar inele-
gível, precisa ter suas contas de governo 
rejeitadas pela Câmara de Vereadores, e 
não apenas pelo Tribunal de Contas do 
município, como acontece hoje. Reis des-
taca que a lei já vinha deixando um gran-
de número de políticos inelegíveis, mas, 
para ele, com a mudança, isso deixará de 
acontecer.

“Gostaria de chamar atenção para o 
real problema. O problema é que o Su-
premo enfraqueceu a lei ao permitir que a 
Câmara de Vereadores decida se prefeitos 
devem ficar ou não inelegíveis. As câma-
ras são hegemonizadas”, afirmou o juiz 
Márlon Reis

Fonte: O Globo


