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Parabéns

Grampos telefônicos 
conhecimento público

Por Juiz Federal Odilon de Oliveira

Trava-se uma polêmica a respeito de 
levantamento do sigilo de conversas tele-
fônicas gravadas com ordem judicial, espe-
cialmente quando um dos interlocutores, 
não investigado, tem prerrogativa de foro 
por conta do cargo.

[...] O bem comum, de todos, embo-
ra muitos ainda resistam, deve ser um 
dos objetivos fundamentais de qualquer 
governo. O exercício da cidadania tem 
que se sobrepor ao sentimento elitista. O 
interesse da sociedade é legitimado para 
enquadrar o poder do governante, pois 
o homem é a base de tudo. O poder da 
sociedade é amplo e só pode ser limitado 
por seus próprios interesses. O governo é 
passageiro. A sociedade é vitalícia, tem 
supremacia.

Há princípios que regem a relação en-
tre o Poder e a sociedade, dentre eles o 
da publicidade, traduzindo em transparên-
cia. O mandatário exerce governo do povo, 
para o povo. A publicidade é uma cintilo-
grafia a permitir que qualquer pessoa veja, 
com seus próprios olhos, o funcionamen-
to do intestino da Administração Pública, 
que compreende Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

A publicidade é o espelho da verdade e 
revela a textura ética de qualquer servidor 
público, do mais humilde ao Presidente 
da República. Nenhum cuidador da coisa 
pública pode se desvincular do princípio 
ético, que é de natureza impositiva. Nada 
a esconder em relação aquilo que faço ou 
falo como obreiro do povo.

A Constituição Federal garante o sigi-
lo das conversas telefônicas e, por outro 

lado, impõe que os julgamentos e atos 
processuais sejam do conhecimento de 
qualquer pessoa. O juiz pode limitar essa 
publicidade nos casos em que “a preser-
vação do direito à intimidade do interes-
sado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação”. 

Quando se trata de conversa que diga 
respeito direto ao serviço público e sua 
revelação não prejudique interesse da se-
gurança nacional, o princípio da transpa-
rência, de natureza vinculante, surge com 
maior imposição: o juiz deve levantar o 
sigilo e dar publicidade.

Nenhuma diferença existe entre a re-
velação do conteúdo de um interrogató-
rio, prestado na polícia ou em juízo, e a 
publicidade, por decisão judicial, do que 
tenha dito a mesma pessoa, ou outra, por 
telefone ou por qualquer meio de comu-
nicação. O juiz, conciliando o direito à 
intimidade com o interesse público à in-
formação, deve, em casos assim, levantar 
o sigilo das conversas que digam respeito 
aos fatos investigados e resguardar essa 
garantia dos demais diálogos. 

A Constituição Federal protege a invio-
labilidade, sim, mas apenas em relação 
a quem faz bom uso das garantias cons-
titucionais inerentes às comunicações. 
Seria uma imoralidade conferir idêntica 
proteção a situações tão diferentes. A Lei 
n. 9.296/96, que disciplina o monitora-
mento telefônico/telemático, deve ser in-
terpretada de acordo com a Constituição 
Federal, a primar pelo interesse público.

Leia o texto completo em www.ajufe.org.br

Entrega da declaração 
de bens e rendas em 
2016 na Seccional

A SECAP informa que, até 31 de 
maio, o sistema SARH estará recebendo 
os arquivos eletrônicos das declarações 
de imposto de renda (.DEC e .REC) trazi-
dos pelos servidores em seus dispositivos 
eletrônicos (pen drive) mas apenas para 
aqueles servidores que ainda não opta-
ram pelo Anexo 2 - TCU (autorização de 
acesso). 

Os servidores que já preencheram o 
Anexo 2 estão dispensados dessa obriga-
ção desde a entrega do referido anexo na 
SECAP, pois o SARH gera automaticamente 
a quitação anual para esses servidores no 
dia 1º de maio de cada ano.

Caso o servidor tenha dúvida se 
já optou pelo Anexo2 - TCU, é só veri-
ficar no Sistema SARH, no caminho: 
Menu do Servidor>>Declaração de 
Bens>>Entrega Declaração de Bens - 
Identificada, na aba "Arquivos Antigos". 
Se houver pelo menos uma declaração do 
tipo 4, o servidor já está dispensado da 
obrigação anual. 

A opção pode ser feita a qualquer tem-
po pelo preenchimento do referido anexo e 
a entrega em papel ou eletrônica na SECAP.
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12ª Vara suspende exigência de exame 
toxicológico pelo DETRAN na Bahia

O juiz federal da 12ª Vara Ávio Mozar 
José Ferraz de Novaes, em ação movida 
pelo Departamento Estadual de Trânsito 
da Bahia – Detran/Ba contra a União Fe-
deral, deferiu o pedido de tutela de urgên-
cia nos termos do art. 300 do Novo CPC 
para determinar a suspensão da exigência 
do exame toxicológico de larga janela de 
detecção, previsto no artigo 148-A do Có-
digo de Trânsito Brasileiro e na Deliberação 
145/2015 do CONTRAN, para habilitação 
ou renovação das carteiras nacionais de 
habilitação nas categorias “C”, “D” e “E”, 
autorizando a imediata liberação do siste-
ma de forma a desbloquear os condutores 
bloqueados e possibilitar a abertura de ser-
viços e realização de etapas para habilita-
ção (mudança de categoria ou renovação) 
nas categorias “C”,  “D” e “E”, até nova 
ordem do Juízo em sentido contrário.

A União afirmou que haveria uma ex-
tensa rede de laboratórios, inclusive em 
expansão, apta a efetuar a coleta prévia 
do material e posterior envio para exame. 
Asseverando os fins sociais da norma, com 
a exigência de realização do exame toxico-
lógico, bem como a necessidade de o ór-

gão de trânsito zelar 
e cumprir as normas 
de segurança do 
trânsito.

Segundo o juiz fe-
deral, a despeito do 
quanto preconizado 
pelo art. 148-A do 
Código de Trânsito 
Brasileiro e pela De-
liberação 145/2015 
do CONTRAN, tais 
disposições legais 
não foram acompa-

nhadas da correspondente estruturação ad-
ministrativa para a viabilização do regular 
atendimento à considerável demanda dos 
exames sob comento, prejudicando consi-
deravelmente a habilitação e/ou renovação 
das CNHs nas categorias “C”, “D” e “E”.

Segundo a decisão, “uma simples con-
sulta ao site www.denatran.gov.br/toxico-
logico_novo.htm, identifica-se que, até a 
presente data, existem apenas seis labora-
tórios (cinco em São Paulo e um no Estado 
do Rio de Janeiro) credenciados em todo 
o país pelo DENATRAN para a realização 
do exame toxicológico de larga janela de 
detecção, o que, por certo, não se compa-
tibiliza com a demanda pelo serviço”

Registra o julgador que a eventual ex-
tensão da rede de clínicas laboratoriais para 
a coleta do material biológico, desacompa-
nhada da extensão da rede de laboratórios 
aptos à realização do exame toxicológico, 
não resolve, a contento, o descompasso 
entre a estrutura administrativa e a deman-
da, somente servindo, em verdade, para 
assoberbar os referidos laboratórios, difi-
cultando sobremaneira a prestação do ser-

viço com a celeridade que a segurança do 
trânsito requer.

Com relação ao perigo de dano, resta 
insofismável a sua ocorrência, na medida 
em que, ao menos no Estado da Bahia, 
7.294 candidatos estão com o processo de 
renovação da CNH sem conclusão, em face 
da obrigatoriedade do exame toxicológico 
que prejudica o exercício profissional de 
inúmeras pessoas que dependem da emis-
são/renovação das CNHs.

O juiz lembra: “a relevante necessi-
dade de se tutelar a esperada segurança 
do trânsito, visando-se coibir acidentes 
provocados por motoristas sob efeito de 
entorpecentes, mas se almeja, nesta oca-
sião, no exercício da função jurisdicional 
consagrada constitucionalmente, que as 
medidas normativas consentâneas à se-
gurança do trânsito não sejam desacom-
panhadas da correspondente estrutura-
ção de aparato estatal com aptidão para 
atender à demanda social. Diante disso, 
restando presentes os requisitos do artigo 
300 do NCPC, a concessão da tutela de 
urgência é medida que se impõe”.

ASSERJUF promoverá vacinação 
contra H1N1 e HPV

A ASSERJUF promoverá entre seus associados três dias de vacinação no Fórum Teixei-
ra de Freitas e no prédio dos JEFs e Turmas Recursais.

No edifício sede a vacinação acontecerá no Espaço Beleza nos dias 19/4 (das 9h às 
16h) e 20/4  (das 9h às 11h30). No prédio dos JEFs a vacinação será no Espaço Tera-
pêutico no dia 27/4 (das 13h às 16h), trazendo vacinas que não são comuns e somente 
são encontradas em clínicas particulares de vacinação. 

Foi realizada uma pesquisa de preço entre os melhores laboratórios de Salvador e os 
menores preços foram do Centro de Vacinação IMUNIZA - Laboratórios LEME. Valores: 
H1N1 (trivalente): R$ 60 e HPV (quadrivalente): R$ 370 A partir de R$ 90 os valores 
podem ser parcelados em até 3x no cartão.

Os interessados devem enviar e-mail para asserjuf@trf1.jus.br até o dia 14/4.


