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Aniversariantes
Hoje: Juliana Oliveira (Feira de San-
tana), Maria da Conceição Moraes 
(NUBES), Urias dos Santos (NUCJU) 
e Hosana Pinheiro (Itabuna). Ama-
nhã: Cleria Sampaio (SECAD), Aline 
Barral (23ª Vara), Vinicius Valente 
(Teixeira de Freitas), Daniela Olivei-
ra (Feira de Santana). 

Parabéns!

Varas cíveis, criminais e fiscais da Seção 
Judiciária em relação à Meta 2 do CNJ

O Sistema de Informações Gerenciais 
da Justiça Federal da 1ª Região - e-Siest 
- disponibiliza, em tempo real, a situação 
de todas as varas federais da Primeira 
Região em relação ao cumprimento das 
Metas de 2016 do CNJ.

O JFH divulgou, na edição de 22/09, 
a posição de todas as varas, turmas re-
cursais e subseções da Bahia em relação 
à Meta 1, considerando o mês de junho 
deste ano.

Hoje tratamos da Meta 2 informando 
as posições de cada vara cível, criminal e 
fiscal até outubro de 2016.

Na primeira ilustração ao lado, cons-
tata-se a posição dessas 18 varas em 
relação à parte da Meta 2 de 2016 que 
objetiva julgar até o dia 31/12/2016 
todos os processos distribuídos até 
31/12/2011.

A Meta estará cumprida quando o 
grau de cumprimento for igual ou supe-
rior a 100% nos períodos de referência. 

Estão representadas na cor vermelha 
aquelas varas cujo índice de julgamento 
é inferior a 70%. Na cor amarela estão 
aquelas varas cujo índice está entre 70% 
e 84%. Em verde estão as varas que têm 

TRF1 reforma sentença de vara desta 
seccional garantindo a empresa 

recebimento de dados da Receita 
A 6ª Turma do TRF1 deu provimen-

to à apelação de uma construtora contra 
sentença em processo atualmente trami-
tando na 12ª Vara, com sentença original 
da 8ª Vara, que negou à autora direito a 
demonstrativos das anotações referentes 
a ela, mantidas pela Receita Federal.

A construtora objetivava ter os de-
monstrativos das anotações mantidas 
no Sistema de Conta-corrente de Pessoa 
Jurídica e no Sistema Conta-Corrente de 
Pessoa Jurídica ou outro sistema infor-
matizado da Receita Federal.

A apelante reforçou a legitimidade 
do pedido, uma vez que as informações 
constantes no cadastro da Receita Federal 
são relativas à empresa e não foram forne-
cidas em sede administrativa pela autori-
dade apelada, cujo direito de obtê-las está 
assegurado na Constituição Federal.

No voto, a relatora, juíza federal con-
vocada Hind Kayath, destacou que o di-
reito de conhecer informações próprias 
e constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou 
de caráter público, bem como o direito 
de retificar referidos dados é assegurado 
pelo instituto constitucional do habeas 
data, previsto no art. 5º, LXXII, da Carta 
Política de 1988, cujo rito processual é 
disciplinado pela Lei n. 9.507/1997.

Com base em entendimento do STF 
(cuja tese foi submetida à repercussão 
geral), a magistrada sustentou que o 
Habeas Data é a garantia constitucional 
adequada para a obtenção dos dados 
concernentes ao pagamento de tributos 
do próprio contribuinte constantes nos 
sistemas informatizados de apoio à ar-
recadação dos órgãos da administração 
fazendária dos entes estatais.

Além disso, a juíza ressaltou que o 
julgado também concluiu pelo inequí-
voco caráter público de todo registro ou 
banco de dados contendo informações 
que sejam ou que possam ser transmi-
tidas a terceiros e que não sejam de uso 
privativo do órgão ou entidade produtora 
ou depositária das informações, segundo 
art. 1º da Lei nº 9.507/97.  

Fonte: TRF1

 A Semana Nacional de Conciliação, que oficialmente abrange o período de 21 a 
25/11/2016, foi ampliada pelo Centro Judiciário de Conciliação da Bahia (CEJUC-
Ba) e começou em 7/11, prosseguindo até 30/11, com 220 processos e 280 recla-
mações pré-processuais pautadas, totalizando 500 audiências previstas para serem 
realizadas nas dependências do Centro, que conta com seis salas de audiências, no 
prédio dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais.

Estão pautados processos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), ações do 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR), Indenizatórias, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, Monitórias, Imissão de Posse, Manutenção de Posse, Revisional 
de Contratos, e pré-processuais referentes à contribuições/anuidades dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade, Enfermagem e Odontologia.

Além das 500 audiências pautadas para o evento, ainda serão realizadas 126 
audiências processuais marcadas pelas 
Varas, que já estavam previstas para o 
período. Portanto, no mês de novembro 
o CEJUCBa prevê a realização de 626 
audiências de conciliação entre proces-
suais e pré-processuais.

Depoimento - “A Semana Nacional 
da Conciliação, que já faz parte do ca-
lendário anual do Poder Judiciário, é de 
suma importância, porque é o momen-
to em que, pode-se dizer, se exalta a 
conciliação, este fabuloso instrumento. 
A CAIXA reconhece a importância do 
evento, se une ao esforço e agradece 
pela oportunidade de poder participar 
deste sucesso que é a Semana Nacional 
da Conciliação.”- Myron de Moura Ma-
ranhão - Coordenador Jurídico da Caixa 
Econômica Federal.

Centro Judiciário de Conciliação 
da Bahia - CEJUCBa - participa 

da Semana Nacional de Conciliação

índice de julgamento entre 85% e 99%. E, finalmente, as varas com a cor azul são 
aquelas que julgaram mais de 100%. Nenhuma das 18 varas tem a cor azul em re-
lação a parte inicial da Meta 2.

Na segunda ilustração, verifica-se a posição das mesmas varas em relação à parte 
da Meta 2 que prevê o julgamento em 2016 de, pelo menos, 70% dos processos 
distribuídos até 31/12/2012. Nesta parte da Meta 2 há apenas três varas com cor 
vermelha (inferior a 70%) e as demais 15 varas estão em cor azul (acima de 100%).

Este é o retratro da nossa Seccional até outubro e a cada mês as porcentagens de 
cumprimento da meta irão variar.  Nas próximas edições, o Justiça Federal Hoje divulga-
rá as posições ocupadas pelas Varas de JEFs, Turmas Recursais e Subseções Judiciárias 
e seus Juizados Adjuntos em relação à Meta 2 do CNJ.

Liminar da 4ª Vara  
paralisa obra de prédio 
em que ministro Geddel 

possui um imóvel
A juíza federal substituta da 19ª Vara, 

Roberta Nascimento Gaudenzi, em auxí-
lio à 4ª Vara, determinou liminarmente a 
paralisação das obras e a comercializa-
ção de unidades do empreendimento de 
alto luxo La Vue, na Ladeira da Barra, em 
que o ministro-chefe da Secretaria de Go-
verno, Geddel Vieria Lima, tem um apar-
tamento comprado na planta. A Cosbat e 
a Porto Ladeira da Barra Empreendimen-
tos devem atender de imediato a decisão 
sob pena de multa diária de R$10 mil. 

O MPF requereu medida cautelar de-
terminando a suspensão das obras e a 
comercialização de unidades para, con-
forme o órgão, impedir o agravamento do 
dano ao patrimônio cultural tombado a 
partir da construção do empreendimento.

O Iphan da Bahia havia autorizado a 
contrução, mas o Iphan Nacional deci-
diu pelo embargo da obra após apontar 
o impacto do La Vue nos bens tombados 
da vizinhança do imóvel: o forte e farol 
de Santo Antônio, o forte de Santa Maria 
e o conjunto arquitetônico, paisagístico e 
urbanístico do Outeiro de Santo Antônio 
(que inclui o forte de São Diogo).

Fonte: G1


