
Edição n. 4.359 Salvador – Bahia. Terça-feira, 25/08/2015.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: José Augusto Marques de Souza 
(24ª Vara), Lívia Amaral Flores (Teixei-
ra de Freitas) e Raphaela Tozatto Eleu-
tério (Turma Recursal). Amanhã: Elia-
ne da Cunha Dias (22ª Vara) e Katucha 
Bastos Muniz (NUCJU).
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Ministério Público Federal e Justiça Federal 
se unem para combate à corrupção

O procurador-chefe da Repúbli-
ca na Bahia Pablo Barreto e a vice-
-chefe da Procuradoria da República 
na Bahia, Juliana Azevedo Moraes 
estiveram na última sexta-feira, 21/8, 
em visita à Direção do Foro, quando 
foram recebidos pelo diretor do Foro, 
juiz federal Iran Esmeraldo Leite e pelo 
presidente da Associação dos Juízes 
Federais na Bahia, o juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro.

Na oportunidade, os procuradores 
entregaram aos magistrados um docu-
mento intitulado Dez Medidas contra 
Corrupção em que divulgam a iniciativa do 
MPF e solicitam o apoio da Justiça Federal 
para a divulgação das propostas e também 
para a coleta de assinaturas. 

Os magistrados elogiaram a inicitiva dos 
procuradores e garantiram que as depen-
dências da Seccional serão também palco 
de coleta de assinaturas já que o bjetivo da 

campanha é obter o número de 1 milhão e 
meio de assinaturas, de forma a deflagrar o 
processo legislativo, por iniciativa popular, 
para as alterações legais à obtenção das 
dez medidas a seguir

1) prevenção à corrupção, transparên-
cia e proteção à fonte de informação; 2) 
criminalização do enriquecimento ilícito 

de agentes públicos; 3) aumento das 
penas e crime hediondo para corrup-
ção de altos valores; 4) aumento da 
eficiência e da justiça dos recursos 
no processo penal; 5) celeridade nas 
ações de improbidade administrativa; 
6) reforma no sistema de prescrição 
penal; 7) ajustes nas nulidades pe-
nais; 8) responsabilização dos par-
tidos políticos e criminalização do 
caixa 2; 9) prisão preventiva para 
assegurar a devolução do dinheiro 
desviado; 10) recuperação do lucro 
derivado do crime.

Trata-se de projeto apartidário e com-
prometido com a construção de uma so-
ciedade mais justa e democrática em um 
momento em que a sociedade brasileira se 
mobiliza para combater a prática nefasta 
da corrupção. 

Para mais informações: acesse:www.
dezmedidas.mpf.mp.br.

O 5º Encontro de Magistrados de Vitória 
da Conquista ocorreu naquele município no 
último dia 11 de agosto, em comemoração 
ao Dia do Magistrado. 

A ideia do evento foi do juiz federal 
titular da 1ª Vara da Subseção Judiciária 
de Vitória da Conquista, João Batista de 
Castro Júnior, que teve o imediato apoio 
da Caixa Econômica Federal. O objetivo 
da iniciativa é o de reunir, além dos ju-
ízes federais, os juízes do Trabalho e os 
juízes estaduais. 

Nesta quinta edição fizeram-se presen-
tes ao evento, além do juiz federal João Ba-
tista e sua esposa Marcela Castro, o juiz do 
Trabalho Luiz Antônio Silva Vasconcelos e 
os juízes estaduais Juvino Henrique Brito, 
Cláudio Augusto Daltro, Wander Cleuber 
Lopes, Leonardo Maciel, Leonardo Coelho, 

Elke Carneiro Rocha e Julianne Nogueira 
Rios, todos acompanhados dos cônjuges.

Também marcaram suas presenças o 
atual superintendente regional da Caixa, 
Ismael Boaventura Neto, os advogados da-
quela instituição Mateus Moreira e George 
Andrade e gerentes gerais e gerentes de re-
lacionamento. 

Após o discurso do superintendente, o 
juiz federal João Batista agradeceu a pron-
ta adesão dos demais colegas, tendo dessa 
oportunidade nascido a ideia, unanime-
mente aceita, de reuniões periódicas entre 
os magistrados para fins de maior estrei-
tamento de laços no âmbito do Judiciário, 
bem como para discussões de problemas 
institucionais comuns a todas as suas esfe-
ras representadas na cidade. 

Vitória da Conquista tem 
5º Encontro de Magistrados

Juiz federal Salomão 
Viana aborda alterações 

do novo CPC no TRE
O juiz federal e professor de Direito Pro-

cessual Civil, Salomão Viana, foi o convi-
dado da segunda edição do “Projeto Sextas 
Culturais”, na última sexta-feira, no TRE. 
O magistrado abordou algumas das altera-
ções no novo CPC, que começará a vigorar 
a partir de março de 2016, com a palestra 
“O dever de fundamentação das decisões 
judiciais no novo CPC”.

“É preciso que a gente se conscienti-
ze que se trata de um Código novo, de um 
conjunto novo de textos normativos, por-
tanto não há verdades postas, há modos de 
ver”, disse o magistrado no início do evento.

Ao se referir às novas interpretações 
do Código, Salomão Viana afirmou que 
há agora necessidade de rever alguns co-
nhecimentos que nos habituamos a lidar 
como verdades sabidas, o que considerou, 
metaforicamente, como coisas que ficam 
guardadas em algum compartimento. “Eu 
entendo que há a necessidade de abrir-
mos essa gaveta”, pontuou.

TJ-BA proíbe que grevistas façam 
protestos em prédios do Judiciário
O exercício do direito de greve deve res-

peitar o funcionamento de serviços públicos 
essenciais e não pode sacrificar garantias e 
direitos de terceiros. Essa foi a tese do de-
sembargador José Cícero Landin Neto, do 
Tribunal de Justiça da Bahia, ao proibir ser-
vidores de organizarem protestos e manifes-
tações em fóruns e imóveis do TJ-BA.

Servidores estão em greve desde julho 
e pedem reajuste salarial, pagamento do 
percentual de 5% referente à última par-
cela do PCS e repasse da gratificação de 
atividade externa dos oficiais de Justiça.

Uma das maiores preocupações de-
monstrada por Landin Neto é com a obs-
trução de prédios públicos e a possível 
depredação dos imóveis. “O movimento 
grevista vem se articulando, inclusive, atra-
vés de manifestações e protestos realizados 

nos prédios e dependências do Poder Ju-
diciário da Bahia, ocupando bens públicos 
de uso especial, prejudicando audiências, 
sessões de julgamento, reuniões colegiadas 
administrativas e, por igual, prejudicando o 
atendimento à população do estado que se 
dirige ao Judiciário”, diz a decisão.

Neto apontou que a Lei 7.783/89, 
aplicável ao movimento grevista, estabe-
lece que "manifestações e atos de persua-
são utilizados pelos grevistas não poderão 
impedir o acesso ao trabalho nem causar 
ameaça ou dano à propriedade ou pessoa".

A decisão fixa multa diária de R$ 3 mil 
caso não seja permitido irrestrito acesso 
dos servidores aos seus locais de trabalho. 
O desembargador também determinou que 
ao menos 30% dos servidores mantenham 
os serviços em funcionamento.


