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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:Elizabete Regina Campelo Dias 
(14ª Vara), Maria Rita de Souza Alcân-
tara (15ª Vara), Zacarias Vitorino de 
Oliveira Filho (SECAD), Adherbal Gena-
ro Gomes Neto (20ª Vara) e Tayná Mo-
raes (ASSERJUF). 
Amanhã: Valterlita Silva do Espírito 
Santo (NUCOD), Sandra Regina Paulino 
Santana (NUCAF), Fernanda Almeida 
de Carvalho (8ª Vara), Ginalva Maria 
dos Santos (CS Gestão & Serviço) e Ma-
ria de Lourdes Silva Santos (Fundação 
José Silveira).

Parabéns

A segunda etapa da 4ª edição da Ex-
pedição da Cidadania, realizada pela As-
sociação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), começou na segunda-feira, 7/3, 
no povoado de Quixaba, no interior do 
município de Glória. Durante a visita da 
caravana, a escola da comunidade rece-
beu uma série de doações e uma audiên-
cia foi realizada na casa de um cidadão.

A direção do Centro Educacional Mon-
senhor Emilio de Moura recebeu a doação 
de 35 cestas básicas, equipamentos de 
pesca, roupas e um barco de alumínio 
com motor para uso da comunidade local. 
Todo o material foi levado ao povoado pelo 
Exército, que dará apoio logístico à Expedi-
ção da Cidadania. Após a entrega, foi reali-
zada a audiência marcada ainda na primei-
ra etapa da Expedição, em novembro do 
ano passado, sobre o pedido de aposenta-
doria do pescador José Marques da Silva.

Em um fato que ilustra o conceito da 
Expedição da Cidadania, a equipe da Jus-
tiça Federal foi até a residência do autor 
da demanda. O coordenador da Expedição, 
juiz federal João Paulo Pirôpo, comandou a 
audiência e concedeu a aposentadoria ao 
pescador, em substituição ao auxílio-doença 
que vem recebendo desde 2012.

“Essa foi a primeira vez que realizo 
uma audiência fora dos tribunais, pois não 
é habitual. Isso mostra que a Justiça Fe-
deral procura se aproximar cada vez mais 
do cidadão, tendo contato direto com a 
realidade vivenciada pela parte e obtendo 
assim melhores condições de julgar”, co-
mentou o magistrado.

Nos dias 8 e 9 de março, a caravana 
transformou a vida de quatro recém-apo-
sentados, levando mais dignidade a essas 
pessoas no povoado da Agrovila Jusante, 
no município de Glória.

A agricultora Lindalva da Silva, 63 
anos, finalmente pode comemorar a es-
perada aposentadoria, confirmada em au-
diência no pátio da escola Alonso José de 
Melo, embaixo da sombra de uma árvore.

Para o marido de Lindalva, o também 
agricultor Manuel Ferreira, a decisão do juiz 
federal João Paulo Pirôpo pôs fim a uma es-
pera que havia começado em 2005, quando 
tentaram pela primeira vez a aposentadoria 
por invalidez. “Desde aquele ano lutamos 
por isso, mas foi negado. Depois entramos 
com o pedido por idade, mas também foi 
recusado. Foi na Expedição que finalmente 
conseguimos. Agora preciso correr atrás da 
minha”, disse Manuel.

No dia seguinte mais três idosos con-
seguiram o tão aguardado direito. As agri-
cultoras Justina Alice da Silva e Laura 
Gomes Barbosa foram aposentadas pela 
manhã, em audiências realizadas no anti-
go fórum de Glória, e pela tarde foi a vez 
de Edivaldo Teixeira Hora, de 62 anos. 

O trabalhador rural, que atualmente 
sobrevive com a pequena plan-
tação de feijão, milho e man-
dioca, e a venda de galinhas, 
conseguiu o aposento, após dois 
anos de tentativas frustradas. 
“Fui bem recebido e, graças a 
Deus, não me faltou nada. Es-
tou muito feliz, finalmente con-
segui. Na primeira etapa, fiquei 
até quase 22h sendo atendido. 
E dessa vez eu sabia que não 
iriam esquecer de mim”, disse 
o sertanejo.

Já Laura Gomes Barbosa, de 63 anos 
e mãe de nove filhos, ficou emocionada 
com a conquista do benefício. Chorou 
ao lembrar as inúmeras vezes que teve 
o mesmo negado e que por essa razão 
via com desconfiança a chance de ter o 
objetivo alcançado: “na primeira vez fa-
laram que não eu poderia receber por 
causa do auxílio que recebo pelo meu 
filho deficiente. Depois falavam que eu 
tinha abandonado a roça, ou que havia 
me mudado pra São Paulo. Sempre tinha 
um motivo diferente para negarem. Até 
que fui atendida pela Expedição. Mui-
ta gente falava que isso não ia dar em 
nada, mas resolvi ver. Enquanto todos 
duvidavam, eu acreditei. Agora, graças 
à Deus consegui. Isso vai mudar minha 
vida”, revelou.

Fonte: AJUFE

Expedição da Cidadania realiza 
sonho da aposentadoria de 

idosos no sertão baiano

Para STF, foro especial nem sempre é 
automático quando réu assume cargo
Por Felipe Luchete

O STF costuma deslocar a competência 
de processos a partir do momento em que 
investigados ou réus assumem cargo com 
foro por prerrogativa de função — a juris-
prudência é comum nos casos de prefeitos 
e parlamentares, ainda sem precedentes 
sobre ministros que tenham sido denuncia-
dos, como seria a situação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, se fosse em frente 
medida em análise no Palácio do Planalto.

A corte, porém, pode abrir exceção se 
constatar fraude processual, como já fez no 
sentido inverso. Embora geralmente trans-
fira o processo para tribunais locais quando 
a autoridade com prerrogativa de foro re-
nuncia, houve exceção no caso do ex-de-
putado federal Natan Donadon em 2010 
quando o Supremo considerou que ele ten-
tou cometer fraude processual ao renunciar 
ao mandato na véspera do julgamento e os 
ministros decidiram julgá-lo assim mesmo.

O desembargador federal aposenta-
do Vladimir Passos afirma que é preciso 
verificar se a finalidade da nomeação foi 
deturpada para atingir objetivo diverso do 
simulado. Se isso for constatado, o ato ad-
ministrativo pode ser considerado nulo.

Os ministros já consideraram que a 
mera posse não torna a transferência au-
tomática. Em 2014, o STF decidiu não ser 
competente para ficar com recurso do ex-
-deputado federal Valdivino Oliveira, pois 
quando ele entrou na Câmara o julgamento 
já havia começado no Tribunal de Justiça 
do DF, adiado por pedido de vista.

O desembargador revisor apresentou 
seu voto dois dias depois da posse. Mesmo 

assim, Oliveira foi condenado a 4 anos de 
prisão por irregularidades em ordenamen-
tos de despesas quando foi secretário no 
governo Joaquim Roriz.

A defesa considerava a decisão nula, 
já que no intervalo entre os votos o cliente 
virou deputado. Porém, o relator, ministro 
Roberto Barroso, disse que “julgamento é 
ato uno” e, “fixada a competência de um 
órgão colegiado pelo início do julgamento, 
eventual alteração fática no que se refere à 
perda do foro por prerrogativa de função não 
conduz ao deslocamento do processo, tendo 
em vista a natureza unitária do acórdão”.

Barroso apontou ainda que Oliveira 
não exercia mais mandato parlamentar em 
2014. Assim, o ministro entendeu que de 
qualquer maneira não caberia ao Supremo 
ficar responsável pela ação penal.

A tese venceu por maioria de votos. 
Ficaram vencidos os ministros que pre-
tendiam anular o julgamento em razão da 
diplomação de Valdivino como deputado 
federal, ainda que ele não estivesse mais 
na Câmara, com base no princípio de que 
o juiz natural é absoluto.

Parâmetros - Barroso já propôs um 
critério objetivo sobre o deslocamento de 
competência: ele sugeriu que, uma vez re-
cebida a denúncia, o processo continuaria 
com o Supremo mesmo se a autoridade re-
nunciasse depois. Os ministros discutiram 
parâmetros em 2014, quando enviaram à 
Justiça de Minas Gerais processo sobre o 
ex-deputado federal Eduardo Azeredo no 
chamado “mensalão mineiro”. No entanto, 
como não houve entendimento sobre ou-
tros marcos temporais, a corte deixou a de-
finição “para outra oportunidade”, que até 
agora não chegou.             Fonte: CONJUR

Justiça Federal em Jequié determina 
que candidato tenha auxílio de 
transcritor para prova do ENEM

A juíza federal da Subseção de Jequié 
Karine Rhem da Silva, em ação civil pública 
movida pelo MPF contra o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais - 
INEP e o Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos determinou que as rés providen-
ciassem auxílio para transcrição para um 
candidato na realização da prova do ENEM 
em colégio estadual em Jequié. 

O candidato sofrera um acidente fratu-
rando a mão direita e, por orientação mé-
dica, teve que mantê-la imobilizada, o que, 
pelo fato de ser destro, lhe impedia de rea-
lizar a prova sozinho.

Foi solicitado ao INEP um transcritor 
para o dia da prova, mas a instituição infor-
mou que tal solicitação deveria ser feita ao 
coordenador da escola onde seria realizada 
a prova, no dia da realização do exame, ao 
qual caberia analisar a situação. 

A magistrada julgou que o autor com-
provou fazer jus ao auxílio para transcrição 
da prova. O relatório médico demonstrou 
que o candidato sofreu trauma que ocasio-
nou incapacidade física temporária, neces-
sitando de imobilização. Não obstante, ao 
requerer o atendimento especial previsto 
no edital, na iminência da prova, o genitor 
do candidato obteve como resposta que o 
indivíduo responsável pela coordenação do 
prédio decidiria conforme critérios de viabi-
lidade e razoabilidade sobre a questão no 
dia da realização do exame.

Assim, seguindo critérios de razoabili-
dade, ante a ausência de resposta concreta 
ou de qualquer indicativo sobre a possibi-
lidade de concessão do atendimento espe-
cial ao estudante em tempo hábil pelos res-
ponsáveis pela aplicação do exame, a juíza 
federal concedeu a antecipação dos efeitos 
da tutela pretendida.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. 
Supervisão, redação, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Estagiário de Jornalismo: 
Rodrigo Sarmento. Revisão: Márcia Magalhães. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 
1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 


