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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Olga Santos Costa (Contrate), Wa-
shington Pereira (NUASG), Gilveraldo 
Santos Dórea (2ª Vara), Daniel Martins 
(18ª Vara), Elizabeth do Rosário (7ª 
Vara) e Laiane Cordeiro de Oliveira (Vi-
tória da Conquista). Amanhã: Davi Perez 
Ramos (Itabuna), Jairo Rodrigo Neves de 
Lima (Alagoinhas), Bartira Duarte San-
tana de Souza (19ª Vara), Vanessa Ra-
mos Coutinho Pereira (NUCRE), Rika Lu-
anda Moreno Freitas (18ª Vara), Rayrone 
Silva dos Santos (Feira de Santana), Telli 
Britto Rebouças e Lenize Karen Sampaio 
dos Santos (ambas da 16ª Vara).

Parabéns!!!

WhatsApp é usado pela 
Justiça para promover 

acordo entre partes
A Justiça do Trabalho em Campinas 

usou pela primeira vez o aplicativo What-
sApp para promover acordo de conciliação 
entre um trabalhador e uma empresa. As 
partes do processo fizeram toda a nego-
ciação pelo celular e só tiveram de ir ao 
Fórum Trabalhista para assinar a docu-
mentação. 

A negociação contou com a coordena-
ção e orientação da juíza Ana Cláudia Tor-
res Vianna, diretora do Fórum Trabalhista 
de Campinas e responsável pelo Centro 
Integrado de Conciliação de 1º Grau. Tra-
ta-se do primeiro processo finalizado por 
intermédio do projeto Mídia e Mediação, 
recém-implantado pela juíza, que usará a 
plataforma digital para estimular o diálogo 
a distância entre as partes.

Segundo Ana Claudia, a proposta é 
facilitar ainda mais o acesso à Justiça, 
usando todos os meios tecnológicos dis-
poníveis na atualidade: "A nova modalida-
de de mediação nas plataformas virtuais 
permite maior rapidez nos encaminha-
mentos, não sendo necessário que se 
aguarde a designação de uma audiência 
para poder estar em contato com os me-
diadores. Tanto quanto a mesa redonda, 
a comunicação através de WhatsApp ou 
de outras mídias pode se mostrar como 
uma forma eficiente de fazer o diálogo 
fluir entre os envolvidos".

Após a formalização do acordo, basta 
fazer o peticionamento no Processo Judi-
cial Eletrônico e a ratificação pessoal por 
parte do reclamante, como é praxe nas va-
ras do trabalho. O projeto piloto já conta 
com dois números de celulares e dois ta-
blets, que estão à disposição do CIC para 
promover a mediação.

No caso que estreou o projeto, o traba-
lhador disse ter desenvolvido uma hérnia 
de disco por causa do serviço, que desem-
penhou durante menos de um ano. Ele a 
princípio queria receber R$ 12 mil, mas 
acabou fechando acordo em R$ 8 mil, com 
pagamento à vista. 

Alterar regime de aulas 
para adventistas viola 
princípio da igualdade

A criação de privilégios em favor de 
determinada crença religiosa viola os prin-
cípios constitucionais da igualdade e da 
legalidade. Com esse entendimento o TRF 
da 3ª Região negou a uma universitária e 
membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
o direito a alterar o regime de aulas e pro-
vas estabelecido pela instituição de ensino.

A estudante ingressou com Mandado de 
Segurança pedindo que lhe fosse assegura-
da o previsto na Lei 12.142/05 do Estado 
de São Paulo. A norma estabelece horários 
em que as provas devem ser aplicadas com 
o intuito de se respeitar a guarda sabática 
— período que se estende do pôr-do-sol de 
sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado.

O desembargador federal Johonsom Di 
Salvo, destacou que o artigo 5º da Consti-
tuição Federal prevê que a lei deve ser igual 
para todos e que ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa se-
não em virtude de lei. Por isso, segundo o 
magistrado, não é possível estabelecer pri-
vilégio na área de ensino superior para um 
determinado grupo religioso.

“Não é dado ao Judiciário compelir en-
tidade de ensino superior a atuar fora de 
seus regulamentos e da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, impondo-
-lhe encargos e ônus materiais que benefi-
ciem determinado aluno destacando-o das 
atividades a que devem se dedicar os seus 
colegas à conta da confissão religiosa vo-
luntária de quem deseja ser privilegiado”.

O desembargador federal ressaltou que 
ao ingressar na universidade, a estudante 
tinha pleno conhecimento de que deveria 
submeter-se aos critérios da instituição 
como os horários das aulas às sextas-feiras 
à noite e sábados à manhã, sendo descabi-
da a alegação tardia de ofensa ao direito à 
liberdade de crença.

“A universidade que faz cumprir seus re-
gulamentos — aos quais o discente volunta-
riamente aderiu ao se inscrever na institui-
ção de ensino — não está violando qualquer 
direito líquido e certo do aluno que poste-
riormente não os deseja cumprir, à conta 
de prática religiosa. Aderir a qualquer con-
fissão religiosa, ou permanecer sem crença 
alguma, é direito fundamental de qualquer 
brasileiro. Mas a opção adotada não outorga 
mais direitos ou privilégios do que possuem 
os demais cidadãos”, acrescentou.

Subseções Judiciárias da Bahia
recebem novos veículos oficiais

As Subseções de Itabuna, Barreiras, 
Campo Formoso, Guanambi, Juazeiro, Je-
quié, Paulo Afonso e Vitória da Conquista 
estão recebendo 8 novos veículos oficiais.

Os automóveis foram adquiridos seguin-
do o plano de renovação da frota de veículos 
oficiais da Seção Judiciária da Bahia, nos 
termos da resolução n. 072/2009 do CJF. 

A Seção Judiciária da Bahia adquiriu 14 
veículos oficiais. Desse total, 8 são desti-
nados aos juízes federais diretores de Sub-
seção. Para a sede da Seccional caberão 6 
novos veículos: 4 de serviço comum e apoio 
às atividades jurisdicionais e 2 para ativida-
des de apoio às ações de segurança, devida-
mente equipados para estas ações conforme 
determina a resolução n. 072/09.

Parte desses automóveis são da marca 
Peugeot 408 e irão substituir os antigos 
Ford Focus 2004 e Renault Clio 2005. 

O critério de renovação seguiu rigorosa-
mente os procedimentos estabelecidos na 
resolução aprovada por sessão administra-
tiva do CJF e foi disponibilizado pelo TRF1 
o crédito para atender ao plano aprovado. 

A DIREF continua fazendo esforços 
junto ao TRF1 e CJF para aprovação e li-
beração de orçamento para a renovação e 
expansão da frota das demais subseções 
não contempladas nesta etapa, pois en-
tende ser necessária a modernização e 
ampliação de todos os equipamentos utili-
zados na prestação jurisdicional pela Jus-
tiça Federal da Bahia.

12ª Vara condena ex-dirigente do INCRA 
na Bahia por improbidade administrativa

O juiz federal da 12ª Vara desta Se-
ção Judiciária, Ávio Mozar José Ferraz de 
Novaes, condenou o ex-superintendente 
regional substituto do INCRA na Bahia, 
José Vieira Leal Filho, ao pagamento da 
multa civil de quatro vezes sua remune-
ração no cargo. O valor da condenação 
deverá ser corrigido desde 2005 e os ju-
ros de mora de 1% ao mês, a partir da 
citação do réu. A condenação se deu em 
ação civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal.

O réu, então superintendente regional 
substituto  do INCRA  no Estado da Bahia, 
constituiu comissão de sindicância e subs-
tituiu membro em processos administrati-
vos para apurar supostas irregularidades 
envolvendo o perito agrário Roberval Costa 
Gomes, sem cumprir seu dever de se de-

clarar suspeito e/ou impedido já que era 
inimigo do perito.

Ficou comprovado que o perito tivera 
contra si representações feitas pelo dirigen-
te por agressões verbais com as palavras 
"ladrão" e "corrupto". No entanto, Leal Fi-
lho instaurou processo administrativo para 
apuração deste fato e para afastamento 
preventivo do agressor, figurando ainda 
como testemunha, o que  viola os arts 18 
e 19, da Lei n. 9.784/99 que diz ser impe-
dido de atuar em processo administrativo o 
servidor ou autoridade que tenha interesse 
direto ou indireto na matéria, tenha partici-
pado ou venha a participar como testemu-
nha ou  esteja litigando com o interessado. 

A Lei n. 9.784/99 impõe à autoridade 
ou servidor que incorrer em impedimento o 
dever de comunicar o fato, abstendo-se de 
atuar. A omissão desse dever constitui falta 
grave, para efeitos disciplinares. 

A violação dessa norma legal macula a 
garantia constitucional do devido processo 
legal, pois retira a imparcialidade, a neu-
tralidade e a isenção do julgamento do pro-
cesso administrativo. Assim, não se pode 
legitimar um procedimento que desde o ini-
cio teve a participação decisiva de pessoa 
desafeto da parte processada.

Segundo a sentença, “Não merece 
prosperar a tese da defesa do réu que este 

apenas atuou no exercício de suas atri-
buições funcionais. Em casos como tais, 
o requerido deveria determinar a imediata 
remessa dos autos a seu substituto legal 
nos quadros do INCRA, mesmo nos atos 
vinculados. O impedimento decorre de 
uma situação objetiva, gerando, assim, 
presunção absoluta de incapacidade. Des-
ta forma, autoridades e servidores impe-
didos ou suspeitos para exercerem suas 
atribuições, na hipótese de ostentarem 
algum tipo de circunstância pessoal ou 
motivo que lhes subtraia a plena isenção 
para apurar a responsabilidade disciplinar 
do acusado não podem compor comissões 
processantes ou sindicantes, tampouco 
instaurar ou julgar sindicâncias ou proces-
sos  administrativos disciplinares”

Afirma o magistrado que “A Adminis-
tração Pública deve nortear sua atuação 
em processo administrativo disciplinares, 
de forma isenta e independente de moti-
vação pessoal dos agentes administrativos 
em relação aos interessados ou acusados, 
de forma que devem, sempre, prevalecer 
o interesse público e a legalidade. Assim, 
os feitos disciplinares não podem ser ins-
taurados, processados nem julgados com 
o propósito de favorecer ou prejudicar os 
funcionários imputados, pois qualquer 
desvio de finalidade pode determinar a 
nulidade dos atos praticados”.


