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Ministra Cármen Lúcia mantém 
concurso para cartórios na Bahia

A presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, garantiu o prosseguimento de concur-
so para os cartórios de notas e registros da 
Bahia. Levando em conta prejuízos à ordem 
e à economia públicas, ela suspendeu uma 
decisão da ministra Laurita Vaz, presidente 
do STJ, que havia interrompido o certame, 
que envolve 1.383 cartórios da Bahia.

A presidente do STJ havia acolhido re-
curso de um candidato e ordenou a suspen-
são da etapa de escolha das serventias, pro-
gramada para os dias 11 a 13 de janeiro. 

No Supremo, o Estado da Bahia afirmou 
que o concurso envolve mais de mil aprova-
dos e, para regularizar a situação de quase 
todo o sistema registral e notarial baiano, 
estatizado até 2011, o TJ-BA precisa plane-
jar a execução das sessões de escolha.

Outro ponto foi o de que muitos dos 
cartórios ofertados no concurso estão fe-
chados por falta de servidores, e os que 
funcionam, de forma insuficiente, mobili-
zam servidores do Tribunal de Justiça, que 
“na verdade poderiam estar auxiliando os 
magistrados na função jurisdicional”. As-
sim, a decisão do STJ afetaria também a 
ordem administrativa do TJ-BA, “cuja ca-
rência de servidores, que é muito grande 
na área jurisdicional, se perpetuará por 
tempo indeterminado”.

Ao conceder liminar e suspender deci-
são do STJ, a ministra Cármen Lúcia citou 
o julgamento do Recurso Extraordinário 
632.853, com repercussão geral reconhe-

cida, para destacar que a jurisprudência 
pacífica do STF rejeita a possibilidade or-
dinária de o Poder Judiciário reexaminar 
o conteúdo de questões formuladas e de 
critérios de correção de provas em concur-
so público. Ainda segundo a presidente do 
STF, o estado demonstrou que a manuten-
ção dos efeitos da decisão do STJ implica-
ria riscos à ordem e à economia públicas.

“Com edital de abertura publicado em 
18 de julho de 2013, entre a aplicação das 
provas referentes às seis fases do concurso 
e a análise de centenas de ações judiciais 
e recursos administrativos, tem-se perdurar 
esse concurso há aproximadamente três 
anos e seis meses, a indicar ter sido su-
perada a recomendável duração razoável 
de processos administrativos”, afirmou. 
“Acrescente-se o potencial multiplicador de 
demandas individuais de igual natureza e 
objeto, cujas decisões podem retardar in-
definidamente o concurso”.

Na avaliação da ministra, a suspensão 
do concurso por tempo indefinido causa 
insegurança jurídica para os candidatos 
que já se programaram para participar das 
sessões previstas no edital e frustra a orga-
nização adequada das atividades a serem 
desempenhadas pelo Tribunal de Justiça 
baiano voltadas à conclusão do certame. 
Impede, ainda, a concretização da norma 
do art 236, § 3º, da Constituição Federal, 
que exige que seja feito concurso público 
para ocupar os cartórios vagos em prazo 
não superior a seis meses. 

TRF4 permite renovação sucessiva 
de grampos e investigação 

por denúncia anônima 
A 4ª Seção do TRF4 aprovou duas sú-

mulas que tratam de procedimentos inves-
tigatórios. Uma permite a investigação por 
denúncia anônima e outra a renovação su-
cessiva de interceptação telefônica. 

O TRF4 é responsável pelos recursos 
da Lava Jato, tendo que analisar decisões 
do juiz Sérgio Moro. Os verbetes registram 
a interpretação pacífica ou majoritária das 
turmas especializadas em Direito Penal.

Leia abaixo o teor das novas súmulas:

Súmula 128: "É válida a instauração 
de procedimento investigatório com base 
em denúncia anônima, quando amparada 
por outro indício."

Súmula 129: "É lícita a sucessiva re-
novação da interceptação telefônica, en-
quanto persistir sua necessidade para a 
investigação."

A eficiência da Justiça Federal
Dados do relatório “Jus-

tiça em Números 2016" 
mostram que o trabalho 
dos magistrados federais 
contribui para a receita dos 
cofres públicos brasileiros, 
pois as cifras de arrecada-
ção da atividade jurisdi-
cional da Justiça Federal 
extrapolam em 240% o 
montante necessário para 
custear suas despesas. 

De acordo com o le-
vantamento do Conselho 
Nacional de Justiça, as des-
pesas com a Justiça Fede-
ral correspondem a apenas 
12,6%  do montante desti-
nado ao Judiciário, o equivalente a R$ 9,9 
bilhões.  O ranking dos custos do Judiciário 
é encabeçado pela Justiça Estadual, com 
56,4% ou R$ 44,7 bilhões em despesas 
e em segundo a Justiça do Trabalho, com 
20,8% do total de gastos, o equivalente a 
R$ 16,4 bilhões.

No quesito arrecadação, no entanto, os 
magistrados federais lideram a lista. Em 
2015, a Justiça Federal foi responsável por 
fazer retornar R$ 23,9 bilhões aos cofres 
públicos. A Justiça Estadual ficou em se-
gundo, com 17,9 bilhões, seguida da Jus-
tiça do Trabalho com R$ 2,6 bilhões.

 Outro recorte do relatório mostra que o 
gasto mensal individual com os juízes fede-

rais é o menor, em relação a magistrados 
estaduais e da Justiça Militar Estadual. Por 
mês, somados o salário, benefícios e despe-
sas de caráter indenizatório, como o custo 
de viagens de trabalho, um magistrado fede-
ral custa R$ 38 mil e um estadual custa R$ 
49,9 mil, uma diferença de 31%.

 O relatório analisa, ainda, a produtivi-
dade dos magistrados com a medição da 
carga de trabalho em relação ao número de 
processos e recursos pendentes ou resolvi-
dos no ano. Nesse ranking, o primeiro lugar 
é dos tribunais superiores, seguido da Jus-
tiça Federal. A Justiça Estadual e a Justiça 
do Trabalho vêm em seguida
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No período de 12 a 16 de dezembro 
de 2016, a Subseção Judiciária de Campo 
Formoso realizou um mutirão de audiên-
cias de conciliação, instrução e julgamen-
to de causas previdenciárias em trâmite 
no Juizado Especial Adjunto da sua Vara 
Única. 

Coordenado pelo fuiz federal diretor 
da Subseção Rafael Ianner Silva, o mu-
tirão contou com o fundamental apoio 
da Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais (COJEF), da Direção do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia e dos juízes 
federais Fábio Moreira Ramiro, da 24ª 
Vara; Marcel Peres de Oliveira, da 3ª Vara 
da Subseção Judiciária de Feira de San-
tana; Rodrigo Britto Pereira Lima, da 11ª 
Vara e Pablo Henrique Carneiro Baldivie-
so, coordenador dos JEFs da Subseção 
Judiciária de São Raimundo Nonato (PI), 
que ficaram responsáveis pela realização 
das audiências.

Nos cinco dias do mutirão, os ma-
gistrados realizaram não menos do que 

44 audiências cada um, em um esforço 
concentrado que teve o apoio de todos os 
servidores da Subseção, bem como dos 
agentes de segurança Antonio dos Santos 
Junior e Edmundo Calhau Camurugi, des-
locados da sede da Seção Judiciária, além 
de assessores dos juízes federais. 

Foram realizadas 900 audiências, com 
exitosa conciliação em 214 processos, cor-
respondendo a 24% dos casos. Em decor-
rência dos acordos firmados pelas partes, 
foram expedidas requisições de pequeno 
valor no montante de R$ 1.753.366,69. 

Em 101 processos (11% do total) foram 
proferidas sentenças de procedência dos 
pedidos com valores de  R$ 1.473.225,69. 

Em 412 processos (46% dos casos) o 
julgamento foi improcedente enquanto 166 
(18%) foram extintos. Sete casos foram jul-
gados parcialmente procedentes ou conver-
tidos em diligências. 

Os valores totais atingiram o montante 
de R$ 3.226.592,38.

Mutirão na Subseção de Campo 
Formoso realizou 900 audiências


