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Começa hoje o 8º Encontro 
de Corais da Justiça Federal

Convido você a assistir ao 8º En-
contro de Corais da Justiça Fede-

ral. Tenho com o Grupo Cantarolando, 
organizador desses notáveis encontros, 
uma relação de parentesco, por opção, 
por escolha mútua e recíproca. 

Tenho o orgulho de ter um título que 
ninguém mais tem: sou madrinha do Co-
ral da Justiça Federal da Bahia. Desse 
modo, nossa ligação torna-se mais forte 
com o passar dos anos, nada importando 
a distância física que nos separa, uma 
vez que hoje estou em Brasília, no TRF1.

Acompanhei suas dificuldades desde 
sempre e testemunhei sua tenacidade, 
seu propósito de continuar firme na di-
reção do aprimoramento. O resultado 
dessa luta é que continua  "encantando".

Sim, porque o que esse grupo faz 
não é pura e simplesmente "cantar jun-
to", em formações variadas ao longo 
dos anos!!!  É impressionante que seus 
componentes de ontem ou de hoje, me 
passam a sensação de que amadurece-
ram no conjunto, em uníssono, vozes 
apaixonadas que emprestam sua arte 
para encantar a todos os que vivenciam 
suas apresentações!

Eu acredito que cantar com tanto 
empenho, amor e dedicação é, só por si, 
uma forma de oração... E para corroborar 
esse meu pensamento a escolha do tema 
nesse ano do 8º Encontro de Corais - A 
Alma Negra na Música Brasileira - des-
taca, de modo multifacetário, um passa-

do longínquo ou recente de sofrimento, 
superação, dor, mas ao mesmo tempo se 
presta ao propósito de expor nossas en-
tranhas, nosso brio e nosso brilho, a força 
e a coragem do povo negro!

O ritmo embalando o corpo, a voz 
clamando por liberdade e igualdade, a 
alma prenhe de poesia... 

Só se vê na Bahia.
    Neuza Alves-Desembargadora Federal

STJ altera regimento e proíbe 
acúmulo de funções administrativas

O Superior Tribunal de Justiça apro-
vou, por unanimidade, alterar seu regi-
mento interno para proibir que ministros 
acumulem mais de uma função admi-
nistrativa ao mesmo tempo. Também foi 
aprovada mudança para que o ministro 
que tiver sido presidente do STJ não pos-
sa ocupar qualquer outra função dentro 
do tribunal e nem se reeleger.

As vedações a acumulações também 
valem para ministros eleitos para o TSE. 
O presidente do STJ, ministro Francisco 
Falcão, elogiou a reforma regimental “com 
meus cumprimentos a essa decisão his-
tórica de vocês”. Em seguida, puxou uma 
salva de palmas, seguida por todos.

As alterações no Regimento Interno 
foram definidas em sessão plenária. O 
ministro Luis Felipe Salomão, presiden-
te da Comissão  de Regimento Interno, 
foi quem levou a minuta de alteração ao 
plenário. Ele explicou que as mudanças 
visam “concretizar um sentimento con-
junto que muitos ministros manifesta-
ram nos últimos tempos”.

Referia-se à tentativa do ministro Fe-
lix Fischer de, ao sair da Presidência do 
tribunal, ocupar a Corregedoria Nacional 
de Justiça, cargo hierarquicamente infe-
rior. O ministro causou insatisfação no 
tribunal, pois passou a impressão de, 
além de ter tentado uma manobra para 
ficar no poder, não estava com vontade 
de voltar à jurisdição.

Além disso, travaria a fila das antigui-
dades para assumir o cargo e criaria um 
precedente perigoso: como o presidente, 
por lei, é o mais antigo do tribunal depois 
do decano, o ex-presidente do STJ estaria 
sempre livre para escolher o cargo que 
quisesse. O ministro Salomão explicitou 
a intenção das alterações ao dizer que as 
fez para esclarecer que a “antiguidade 
anda para frente”.

Também fica proibida a acumulação 
de cargos como a direção da Revista 
de Jurisprudência do STJ, a Escola de 
Aperfeiçoamento de Magistrados, o CJF 
e o CNJ. A ressalva é para a acumulação 
de cargos administrativos com função 
jurisdicional, do contrário todos os mi-
nistros escolhidos para alguma função 
além do gabinete teria de se afastar da 
judicância.

A ideia de proibir a acumulação de 
cargos é evitar que os ministros fiquem 
com mais tarefas do que podem dar con-
ta em nome do acúmulo de “posições de 
prestígio”. O que costuma acontecer é o 
sacrifício da produtividade do gabinete.

Os novos artigos do regimento en-
trarão em vigor assim que publicada a 
resolução no Diário de Justiça Eletrônico 
do STJ. As mudanças, no entanto, só se 
aplicam daqui para frente. Ou seja, não 
atingem os que já acumulam cargos, 
como é o caso do ministro João Otávio 
de Noronha, que é diretor da Enfam e 
ministro do TSE.

CNJ derruba autorização para 
adventista fazer prova em separado
O plenário do Conselho Nacional de 

Justiça decidiu, na última terça-feira, 
16/9, não ratificar liminar que autorizou 
um adventista a fazer a prova para juiz 
em separado. O conselheiro Guilherme 
Calmon, que abriu a divergência, citou 
precedentes do próprio CNJ e do Supre-
mo Tribunal Federal em que privilégio 
semelhante foi negado a integrantes de 
outros grupos religiosos.

Em seu voto, o conselheiro Guilher-
me Calmon lembrou ainda jurisprudên-
cia internacional. “A Comissão Europeia 
de Direitos Humanos, em decisão pa-
radigma, não encontrou ilegalidade al-
guma na demissão de servidor público, 
adventista do sétimo dia, pelo Reino 
Unido, por se recusar a trabalhar nos 
sábados.”

Com a liminar, concedida pelo con-
selheiro Fabiano Silveira, o candidato 
pôde fazer prova do concurso para juiz 
substituto do Tribunal de Justiça do Ce-
ará após o pôr do sol de sábado, dia re-
servado ao descanso e restauração pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O conselheiro Fabiano Silveira de-
fendia a ratificação da liminar desde 
que observadas determinadas condi-
ções. Os candidatos que demandas-
sem condições especiais para fazer os 
exames de acesso à magistratura em 
função da fé professada deveriam in-
gressar no local das provas no mesmo 
horário dos demais candidatos, perma-

necendo incomunicáveis até o pôr do 
sol, quando iniciariam o exame, com 
o mesmo tempo reservado aos demais 
postulantes ao cargo.

Como a votação indicou empate de 
sete votos favoráveis ao relator e outros 
sete em favor da divergência, o presi-
dente do CNJ, ministro Ricardo Lewan-
dowski, definiu o julgamento ao votar 
pela divergência. A decisão não implica 
na eliminação do candidato. 

Fonte: CNJ

NUTEC informa sobre 
pedidos da área de TI
O NUTEC lembra aos usuários que 

todos os chamados relacionados à área 
de TI (Tecnologia da Informação) devem 
ser registrados no sistema SOSTI (Soli-
citação de Serviços de Tecnologia de In-
formação), no e-Admin. 

Em se tratando de chamado urgente, 
os usuários devem registrar essa informa-
ção no chamado, para que seja dada a 
devida prioridade. 

Não há necessidade de confirmar o 
chamado ou a urgência por telefone. O 
registro no sistema é, de fato, o meio 
mais rápido e eficaz, pois nem sempre 
os ramais do NUTEC estarão disponíveis, 
em razão dos atendimentos realizados 
por este meio. 

É importante que o usuário consulte o 
andamento do chamado no sistema an-
tes de telefonar ou enviar e-mail cobran-
do a solução. Caso haja necessidade de 
acrescentar alguma informação ao cha-
mado, ou mesmo para cobrar respostas, 
o usuário pode e deve incluir parecer na 
solicitação feita. 

Caso ainda haja necessidade de con-
tato com o técnico, ou se houver indispo-
nibilidade geral do sistema, pode-se ligar 
para os ramais 9284 e 9120.


