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CNJ abre consulta pública sobre 
dados de candidatos em concurso

O Conselho Nacional de Justiça abriu 
consulta pública para analisar possível regu-
lamentação quanto à exclusão de dados de 
candidatos em concursos públicos, dos sites 
dos tribunais e das entidades organizadoras, 
após o prazo de validade do certame. De 
acordo com o requerente, as informações 
dos candidatos são indexadas nos sítios de 
busca na internet e permanecem disponíveis 
indefinidamente, mesmo após o decurso do 
prazo de validade do concurso. 

Antes de iniciar a análise do proce-
dimento, o conselheiro relator solicitou 
prévio parecer do Departamento de Tecno-
logia da Informação do CNJ sobre a pos-
sibilidade de implementação da técnica 

“no follow” ou “no index”, que inibem a 
atuação de buscadores de informações em 
páginas na internet. 

Após essa etapa, verificou-se a necessi-
dade de ampliar o debate acerca da maté-
ria, o que motivou a deflagração da consulta 
pública, com o escopo de ouvir a sociedade 
acerca da seguinte questão: “Existe interes-
se público na manutenção dos dados dos 
candidatos - particularmente aqueles com 
deficiência física ou mobilidade reduzida - 
que prestam concurso público, nos sítios 
eletrônicos dos tribunais, mesmo após o 
encerramento do certame?”. 

Propõe-se que se leve em consideração 
o direito ao esquecimento, os interesses pú-
blico e privado, o princípio da publicidade 
em contraposição ao princípio da intimidade 
e a possibilidade de atuação do CNJ para 
implementação de política afirmativa. A par-
tir dessas premissas, o CNJ se manifestará 
sobre o tema proposto. A consulta pública 
estará disponível até o dia 1º de fevereiro no 
link http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/
consultas-publicas/exclusao-de-dados-de-
-candidatos-a-concursos-dos-sites.

TRF1 confirma sentença da 3ª Vara 
que considera direito do servidor 
remoção para tratamento de saúde 

A 1ª Turma do TRF1 manteve, por una-
nimidade, sentença da 3ª Vara que con-
cedeu remoção a uma servidora do TRE-
-BA, de Ubaitaba para Salvador tendo sido 
comprovadas por junta médica oficial a 
existência de doença e a necessidade de 
deslocamento do servidor para os cuidados 
médicos respectivos sendo assim a remo-
ção para tratamento de saúde direito sub-
jetivo do servidor. 

A autora havia ingressado com ação 
ordinária buscando a concessão da re-
moção, a pedido, com deslocamento de 
sede, com a finalidade de viabilizar seu 

tratamento médico na cidade de Salvador 
e conviver “de forma mais próxima com 
seu filho menor”.  O Juízo da 3ª Vara con-
cedeu a liminar determinando a remoção 
provisória da autora. Posteriormente, a 
sentença acolheu o pedido convertendo a 
remoção provisória em definitiva.

A União recorreu alegando, em síntese, 
“que a remoção não se adequou à lei, 
porque efetuada entre quadros funcio-
nais distintos, o que ensejou a inobser-
vância da regra da irretratabilidade da 
escolha feita pelo candidato aprovado em 
concurso público”.

As razões da apelante não foram aceitas 
pelo Colegiado.  Na decisão, o então rela-
tor, juiz federal convocado Carlos Brandão, 
sustentou que na hipótese é cabível a re-
moção, vez que se trata de deslocamento 
no mesmo quadro de pessoal. 

Ademais, assevera que “não há que se 
falar em irretratabilidade da escolha fei-
ta pelo candidato aprovado em concurso 
como causa de lacuna no serviço público e 
fundamento para denegar a remoção para 
tratamento de saúde”.

Fonte: TRF1

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

12/01/2006- Dr. Fábio Ramiro se 
despede da 12ª Vara - Os servidores e 
estagiários da 12ª Vara, juntamente com 
a juíza federal Mônica Aguiar, reuniram-
-se ontem à tarde, em um lanche especial 
para a despedida do juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro, recentemente titulariza-
do, e também do servidor daquela Vara, 
Clemente José Ferreira do Nascimento.

Dr. Fábio Ramiro será o titular da Vara 
Federal de Paulo Afonso, a ser instalada 
no dia 1º de fevereiro. Clemente Ferreira 
será o diretor da Secretaria.

09/01/2006 - Despedida na DIREF 
- Os servidores da DIREF e SECAD des-
pediram-se, do servidor Vespasiano Co-
queiro, que trabalhará na Vara Federal de 
Vitória da Conquista em breve. 

23/01/2006 - Festa na SECAD e DI-
REF - Na última sexta-feira, os servidores 
comemoraram o aniversário do diretor da 
SECAD Sidinei de Souza e se despediram 
do servidor Vespasiano Coqueiro e do juiz 
federal Fábio Moreira Ramiro que seguem 
para as novas Subseções Judiciárias de 
Vitória da Conquista e Paulo Afonso.
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Subseção Judiciária de Paulo Afonso 
recebe certificado de qualidade ISO 9001

O sistema de gestão da Subseção Judiciária de Paulo Afonso re-
cebeu a certificação internacional ISO 9001:2008 pela "Prestação 
de Serviços Jurisdicionais no âmbito da Justiça Federal e Juizado 
Especial". O atestado foi obtido após a realização de consultorias e 
auditorias para verificação do cumprimento dos requisitos e padrões 
internacionais de qualidade em gestão.

De acordo com o juiz federal titular da Subseção de Paulo Afonso, 
João Paulo Pirôpo, o certificado é um reconhecimento do trabalho 
desempenhado pela Justiça Federal, que prima pela excelência de 
seus serviços. 

"O atendimento aos jurisdicionados, de forma satisfatória, com 
processos céleres, faz com que as pessoas reconheçam os serviços 
prestados pela Justiça Federal de Paulo Afonso", declarou o magis-
trado.

O juiz federal também avaliou que o projeto da Expedição da Ci-
dadania, realizado no mês de novembro, em parceria com a Ajufe, 
contribuiu para a obtenção da certificação ao demonstrar a preocu-

pação da Justiça Federal em realizar ações 
de responsabilidade social que contribuam 
para a melhoria da eficiência dos serviços 
prestados.

No âmbito do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, a Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso foi a primera a receber o cer-
tificado de qualidade ISO, e em tempo re-
corde. O cumprimento do regulamento de 
certificação é controlado pela QS Zurich AG 
com sede na Suíça.

Para receber o certificado a Subseção 
passou por uma auditoria de três meses re-
alizada pela empresa RS2. Na foto acima, 
o juiz federal João Paulo Pirôpo e o diretor 
da Secretaria da Subseção de Paulo Afonso 
Emerson de Aguiar Souza com os dois re-
presentantes da empresa de auditoria.

Parabéns a todos os integrantes da Jus-
tica Federal de Paulo Afonso!


