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Aniversariantes
Hoje: Gersiane Vieira Santana Pan-
do (Feira de Santana), Noemia Ângelo 
Vieira (18ª Vara), Othon Luiz Menezes 
de Souza Lima (Itabuna), Cláudio Ro-
mero Silva Rêgo (13ª Vara), Yone Bran-
dão Caribé (22ª Vara), Amanda Santos 
Santana Ferreira (17ª Vara) e Luiz Hen-
rique Alves Nunes (10ª Vara).Amanhã: 
Cybele Ribeiro Barreto (NUCJU) e Milla 
Trindade Borges (Feira de Santana). 
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Provimento COGER 129/2016. 

Art. 267 - A carga dos autos referen-
tes aos processos que se encontram sob 
publicidade restrita é prerrogativa exclu-
siva dos procuradores das partes regu-
larmente constituídos, quando o prazo 
para a prática de atos processuais não 
lhes for comum, caso em que lhes será 
facultada a solicitação de cópias em se-
cretaria mediante o recolhimento das 
taxas  previstas pelos tribunais, sendo 
de sua inequívoca ciência que a eles se 
estende o dever de manter sigilo sobre 
as informações constantes do processo 
relativas às partes que não são repre-
sentadas pelo procurador que efetua a 
carga.

§ 1º - Os estagiários de advocacia, 
regularmente inscritos na OAB, somen-
te poderão fazer carga dos autos e re-
querer a extração de cópias referentes 
aos processos que se encontrarem sob 
publicidade restrita quando figurarem 
na procuração juntamente com o advo-
gado e possuírem poderes específicos 
para tanto, de modo a estabelecer a 
responsabilidade dos advogados que 
representarem as partes envolvidas no 
feito.

§ 2º - Os arquivos de mídia que even-
tualmente instruírem os processos sob 
publicidade restrita serão duplicados e 
suas cópias de segurança ficarão arqui-
vadas em secretaria, de forma a garantir 
sua integridade, devendo aqueles que 
permanecerem acostados aos autos ser 
previamente identificados.

Art. 312 - Os valores corresponden-
tes serão pagos à parte ou ao advoga-
do indicado no alvará, mediante a exi-
bição da carteira de identidade e CPF 
mencionados no alvará e, se o caso, da 
procuração com poderes especiais para 
receber e dar quitação, devidamente 
formalizada

§ 1º - A pessoa autorizada entregará 
o alvará ao gerente da agência sacada 
ou a outro funcionário por este indicado, 
que dará recibo na 2ª cópia, efetuando 
o pagamento no prazo de 24 horas. Não 
comparecendo o interessado, dentro de 
10 dias, para receber o alvará, a agência 
o devolverá ao juiz, por ofício, informan-
do o ocorrido.

Art 318. § 2º - A certidão requeri-
da por advogado para comprovar junto 
a instituição bancária que se encontra 
constituído nos autos e possui poderes 
para levantar valores depositados em 
nome da parte deverá ser emitida no 
prazo de 15 dias (Lei n. 9.051/95, art. 
1º) após o requerimento, o qual deverá 
ser instruído com comprovante de paga-
mento das custas respectivas.

§ 3º - A certidão referida no parágra-
fo anterior somente poderá ser emitida 
pelo diretor de secretaria ou por seu 
substituto automático.

O PROVIMENTO

Agilidade nas execuções fiscais 
é foco de estudo do CNJ

Com o objetivo de selecionar institui-
ções de pesquisa para analisar políticas 
públicas e ações do Judiciário brasileiro, 
o CNJ lançou edital para a elaboração da 
terceira edição da “Série Justiça Pesqui-
sa”. Um dos seis temas a serem estuda-
dos é o impacto de formas pré-processuais 
de recuperação do crédito tributário e a 
efetividade dos mecanismos eletrônicos 
para utilização do patrimônio do devedor 
na execução fiscal. 

A principal fonte de morosidade do 
Poder Judiciário brasileiro está na fase de 
execução processual, etapa que represen-
ta a concretização do direito reconhecido 
na sentença ou no título extrajudicial. Isso 
foi o que mostrou o relatório Justiça em 
Números 2016. Segundo o estudo, 39% 
de todos os processos e 75% das execu-
ções pendentes são execuções fiscais.

A proposta de pesquisa deve apresen-
tar meios alternativos à judicialização que 
estão sendo testadas, como o protesto da 
Certidão de Dívida Ativa (CDA) junto aos 

Cartórios de Protestos de Título antes do 
ajuizamento da ação. 

Além disso, no que diz respeito à ado-
ção de mecanismos mais ágeis de loca-
lização e coação do devedor, destaca-se 
a pacificação da jurisprudência de que a 
penhora eletrônica de ativos bancários 
deve ser considerada penhora de dinhei-
ro, modalidade prioritária no executivo 
fiscal e não mecanismo residual de cons-
trição patrimonial, ou seja, do ato pelo 
qual o titular do bem é impedido de alie-
nar a coisa ou onerá-la de qualquer outra 
forma. 

A pesquisa solicitada pelo Conselho Na-
cional de Justiça deve buscar informações 
sobre o impacto de decisões judiciais que 
sedimentaram o entendimento a respeito 
da utilização da penhora on-line, bem como 
de medidas legislativas de legalização do 
protesto da Certidão de Dívida Ativa nas 
execuções fiscais no Brasil, além de outras 
práticas de solução desse tipo de litígio.

Fonte: CNJ

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
determina que município implante
Portal da Transparência em website

O juiz federal substituto da 2ª Vara da 
Subseção Judiciária de Vitória da Conquis-
ta, Diego Carmo de Souza, em ação civil pú-
blica movida pelo MPF contra o Município 
de Maiquinique, determinou que, no prazo 
de 60 dias, sejam regularizadas as pendên-
cias encontradas no website do município, 
incluindo links que não estão disponíveis 

para consulta (sem registro ou arquivos cor-
rompidos), e a correta implantação do Por-
tal da Transparência, assegurando que nele 
estejam inseridos, e atualizados em tempo 
real, os dados previstos na Lei Complemen-
tar n. 131/2009, na Lei n. 12.527/2011 
e no Decreto n. 7.185/2010, sob pena de 
multa no valor de R$ 12 mil, em caso de 
descumprimento.

O município deverá, segundo deter-
mina a sentença do magistrado, dispo-
nibilizar informações atualizadas sobre 
receitas (incluindo natureza, valor de 
previsão e valor arrecadado), despesas, 
licitações, editais, contratos, empenhos, 
valor da liquidação, favorecido e valor do 
pagamento além de relatórios estatísticos 
contendo a quantidade de pedidos de in-
formação recebidos, atendidos e indefe-

ridos, bem como informações genéricas 
sobre os solicitantes. Também deverá ser 
indicado o Serviço de Informações ao Ci-
dadão, endereços e telefones das respec-
tivas unidades e horários de atendimento 
ao público. 

O Ministério Público Federal havia 
constatado a permanência de uma série 
de irregularidades, consignando na ação 
que “No site principal do município, exis-
te o banner “portal da transparência”, 
mas seu link estava fora do ar, nas três 
tentativas de acesso realizadas em dias 
distintos. Não foi localizado no site cam-
po específico que informe os valores e 
beneficiários de diárias e passagens emi-
tidas pelo município, sendo encontrado 
apenas o campo que informa a remune-
ração dos servidores”.

Inscrições para curso 
sobre Gestão do Tempo

Estão abertas até o dia 17/07 as pré-
-inscrições para o curso  “Gestão do Tempo” 
– Turma 2/2017, válido para cômputo das 
30 horas gerenciais, previstas na Resolução 
3/2008 do Conselho da Justiça Federal com 
prioridade de vagas aos gestores que neces-
sitarem cumprir suas horas gerenciais no 
exercício de 2017.

O curso será realizado na  modalidade 
virtual com tutoria de 01/08 a 01/09/2017 
e foram disponibilizadas 8 vagas para a Se-
ção Judiciária da Bahia.

Informações adicionais disponíveis no 
portal do TRF 1 ou por meio do telefone 
(61) 3410-3944/3938.

Está vedada a participação de servido-
res que estejam de férias ou usufruindo al-
guma licença em período coincidente com 
a realização do curso.

Segundo a IN 13-02 – Programa de 
Capacitação, o servidor que desistir de 
participar de evento de capacitação, sem 
a devida justificativa junto à área de De-
senvolvimento de Recursos Humanos ou 
sem a  apresentação de atestado médico 
homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.

Ementa e pré-inscrições no portal do 
TRF da 1ª Região.


