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Aniversariantes  
Hoje: Dr. Felipe Bouzada Flores Viana, 
juiz federal substituto da Subseção de 
Guanambi, Telli Britto Rebouças (16ª 
Vara), Davi Ramos (Itabuna), Jairo Ro-
drigo Neves de Lima (7ª Vara), Bartira 
Duarte Santana de Souza (19ª Vara), 
Vanessa Coutinho (NUCRE), Rika Luan-
da Moreno Freitas (18ª Vara) e Bruno 
Silva (2ª Vara).
Amanhã: Paulo Sérgio Silva (17ª Vara), 
Gabriela Santos de Jesus (20ª Vara) e 
Thiago Yovera Pallos (14ª Vara).
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  Alterada composição da Comissão 
Permanente de Segurança de Magistrados 
da 1ª Região;   Novos dirigentes da Es-
cola de Magistratura Federal da 1ª Região 
são empossados;   Desembargador federal 
I’talo Mendes é designado presidente da Co-
missão de Avaliação de Gestão Documental 
do TRF1;   Tribunal tem novo desembar-
gador federal;   Anápolis, em Goiás, ganha 
nova sede e mais uma vara federal.  Parti-
cipe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Em junho de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

03/06/2004 - I Juizado Federal Es-
pecial Itinerante Rodoviário na Bahia 
- O Primeiro Juizado Especial Federal 
Itinerante Rodoviário na Bahia iniciará 
seus trabalhos na próxima segunda-fei-
ra, dia 7 de junho, em Vitória da Con-
quista. A abertura oficial dos trabalhos 
ocorrerá, às 8h, no pátio do Núcleo de 
Práticas Jurídicas da Faculdade Inde-
pendente do Nordeste, onde as carretas 
estarão estacionadas.

O JEF Itinerante, na fase de ater-
mação, será supervisionado pelos juí-
zes federais José Válterson de Lima, e 
Durval Carneiro Neto. O Juizado Fede-
ral Itinerante Rodoviário percorrerá 11 
cidades do interior do Estado durante 
45 dias.

03/06/2004- Concurso de decora-
ção de corredores da Seção Judiciária 
da Bahia -  A ASSERJUF recebeu o aval 
da Direção do Foro para promover o “I 
Concurso de Decoração de Corredores 
da Justiça Federal”. A Associação pre-
miará a melhor decoração com o tema 
“São João”, julgado por uma equipe de 
especialistas, que visitará a Seccional 
durante o mês de junho. 

16/06/2004- Forró da Asserjuf- O 
Forró da Associação dos Servidores da 
Justiça Federal vai ser realizado na pró-
xima sexta, dia 18,  às 19h30min, no 
Clube Costa Verde.  A festa terá a apre-
sentação da Banda “Baianos do Forró”  
tocando forró “pé-de-serra” para animar 
o “arrasta-pé”. Serão servidos pratos tí-
picos, licores e a famosa Maniçoba. 

JFHHÁ DEZ ANOS

O Conselho Nacional de Justiça deter-
minou que o Tribunal de Justiça da Bahia 
promova políticas públicas de priorização 
da 1ª instância com providências para a 
lotação plena dos cartórios das comarcas 
de entrância final e intermediária. Além 
disso, aprovou a determinação para que o 
tribunal nomeie os diretores de secretaria 
de vara indicados pelos juízes.

A decisão foi tomada no julgamento 
de consulta feita pela Associação dos Ma-
gistrados da Bahia. O resultado confirma 
decisão anterior, tomada pelo conselheiro 
Flavio Sirangelo, relator da matéria.

A consulta se refere à interpretação 
da Lei de Organização Judiciária Estadu-
al (Lei 10.845/2007), que previu a ex-
tinção gradual do cargo de escrivão nas 
comarcas de entrância final e intermedi-
ária e criou o cargo de diretor de Secre-
taria de Vara, a ser provido por indicação 
do juiz atuante na Vara. A Amab indagou 
o CNJ sobre a possibilidade de os ma-
gistrados titulares de algumas unidades 
jurisdicionais de 1º grau indicarem um 
diretor de Secretaria quando o cargo de 

CNJ determina que Tribunal de 
Justiça da Bahia priorize 1ª instância

escrivão estiver ocupado, mesmo que 
este servidor não exerça suas funções na 
unidade em virtude da sua disposição à 
2ª instância para o exercício de função 
comissionada.

O conselheiro Flávio Sirangelo decidiu 
converter a consulta em pedido de provi-
dência. Ele confirmou que o TJ-BA vinha 
adotando interpretação equivocada da Lei 
10.847/2007 ao condicionar a nomea-
ção de diretores de Secretaria à vacância 
do cargo de escrivão, embora a lei não 
faça tal exigência. Além disso, o tribunal 
vinha indeferindo pedidos de declaração 
de vacância de cargos de escrivão, mes-
mo em relação àqueles requisitados para 
atuar na 2ª instância, em outros órgãos 
ou os afastados por licença médica.

Segundo o relator, tal postura invia-
bilizou a nomeação de diretores de Se-
cretaria e acabou por reduzir a força de 
trabalho da primeira instância. “Diante 
disso, embora alguns escrivães do TJ-BA 
estejam afastados de suas funções, há 
lapsos consideráveis e entende-se que 
o período de afastamento em tese não 
ensejaria qualquer ilegalidade. Contudo, 
de outra parte, o afastamento do servidor 
implica diminuição da força de trabalho 
e possível comprometimento da eficiên-
cia do serviço, o que provavelmente vem 
ocorrendo nas varas do tribunal”, decla-
rou Flavio Sirangelo.

Ele acrescentou haver servidores afas-
tados de suas funções por longos perío-
dos, o que se traduz em “manifesta con-
trariedade com a eficiência e a moral 
administrativa”. Segundo o relator, as 
situações incluem licença médica por 
699 dias, disposição de escrivão para ga-
binete de desembargador há quase dois 
anos e lotação de servidor para o TRF1 
há mais de 12 anos. 

A 5ª Turma do TRF1 confirmou por 
unanimidade sentença da Subseção de 
Barreiras que determinou às empresas 
Telemar Norte Leste S/A e Claro S/A que 
procedam à redução de 40% nos valores 
cobrados dos consumidores para acesso à 
internet (3G e ADSL) em razão da suposta 
deficiência na qualidade na prestação do 
serviço.

Na ação, o Ministério Público Federal 
requereu que as empresas deixassem de 
comercializar e habilitar novas linhas refe-

TRF1 confirma sentença da Subseção de 
Barreiras para determinar que operadoras 
reduzam em 40% valores para banda larga

rentes aos serviços relacionados à internet 
até que fosse comprovada a adequação dos 
serviços prestados aos usuários. Solicitou 
também a redução proporcional dos va-
lores cobrados pelos serviços contratados 
no percentual de 50% e que as empresas 
apresentassem, no prazo máximo de 30 
dias, projeto de ampliação da rede dos ser-
viços de internet banda larga, sob pena de 
multa diária.

O Juízo de primeiro grau deferiu par-
cialmente os pedidos do MPF, estabele-
cendo que as empresas reduzam em 40% 
os valores cobrados dos usuários, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 10 
mil. Sob pena de igual multa, as conces-
sionárias também deveriam apresentar, no 
prazo de 90 dias, projeto de ampliação da 
rede dos serviços de internet banda larga 
3G e ADSL.

A Claro recorreu ao TRF1 sustentando, 
dentre outros argumentos, que a sentença 
seria “arbitrária e ilegal, ao determinar a 
redução do preço do serviço, eis que au-
sente a respectiva regulação, por parte da 
Anatel, acerca da certificação de adequa-
ção dos serviços prestados, o que inviabi-
lizaria o cumprimento da decisão”.

A Turma acatou as razões apresenta-
das pela empresa. “Demonstrada a má 
qualidade na prestação do serviço pú-
blico de comunicação de dados (internet 
3G e ADSL), no Município de Barreiras, 
como no caso, afigura-se cabível a con-
cessão de antecipação da tutela, no sen-
tido de impor-se a adoção de medidas 
necessárias tendentes à correção da efi-
ciência apurada, bem assim, a redução 
do valor do preço cobrado pelos aludidos 
serviços”. (Fonte: TRF1)

Expediente da Justiça 
Federal da 1ª Região 

durante Copa do Mundo
A Administração do TRF estabeleceu, 

pela Portaria Presi/Secge 180 que não ha-
verá expediente interno no TRF e nas se-
ções judiciárias de Brasília, Belo Horizonte, 
Cuiabá, Manaus e Salvador nos dias em 
que essas cidades sediarem partida de fu-
tebol de qualquer seleção. Nas localidades 
da 1ª Região, em dias de jogos da Seleção 
Brasileira, o expediente será das 8 às 13h, 
e normal nos demais dias. Os prazos que 
vencerem nas datas em que não houver 

expediente ou em que 
houver redução no ho-
rário ficam prorrogados 
para o primeiro dia útil 
subsequente.

A diferença entre a 
jornada diária normal e 
a aplicada nos dias de 
jogos do Brasil deve-
rá ser compensada nos 
60 dias subsequentes, 
sob a organização e a 
supervisão das chefias 
imediatas.

Considerando tratar-se de evento de 
grande envergadura, tais medidas objeti-
vam, principalmente, garantir a segurança 
de magistrados, servidores e colaborado-
res nos dias de jogos e colaborar com a 
mobilidade urbana nos dias dos jogos nas 
localidades que irão sediar partidas, haja 
vista que a interdição de vias de acesso em 
grandes áreas próximas aos estádios resul-
tará em aglomerações e engarrafamentos.

Em Salvador, o expediente será suspen-
so nos dias 13,16, 20 e 25/6 e 1º/7. Na 
Primeira Região, o expediente será das 8h 
às 13h nos dias 12, 17 e 23/6.


