
Aniversariantes
Hoje: Cecília Souza Guimarães (10ª Vara), 
Ludemberg Pereira Dantas (Irecê), Marcos 
Roberto Cardoso (Delta), Rosangela Moreira 
da Silva (Delta), e Maria Crispina dos San-
tos (Delta). Amanhã: Sara Jane Santos An-
drade (JEF) e Luiza Gomes dos Santos (19ª 
Vara). Domingo: Amauri Fontes Nascimento 
(NUCRE) e Ana Claudia Santos de Oliveira 
(NUCRE). Segunda: Ana Carolina Saraiva 
Bartolomeu (2ª Vara), Dolores Onofre Alves 
(Ilhéus), Joilton Pimenta da Silva (4ª Vara), 
Carla Daniela Garcez Correia (Paulo Afonso), 
Andréia Ferreira Nabuco (Turma Recursal), 
Douglas Thainan Silva Lima Mendes (Vitória 
da Conquista), Eron Pereira Luz (Delta), e 
Priscila Mello (Delta).
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AGENDA
CULTURAL

Encontro dEbatE GEoloGia,
GEoGrafia E História

da baía dE todos os santos

O Gabinete Português de Leitura esta-
rá promovendo a IV Semana BTS, com o 
tema “Geologia, Geografia e História da 
Baía de Todos os Santos”, no período de 
26 de outubro a 1º de novembro. A pro-
gramação integra as comemorações pelos 
150 anos do Gabinete. O período agen-
dado registra a descoberta da BTS, em 
1501, quando nela entrou a expedição 
comandada por Gonçalo Coelho, um ano 
e meio após o Descobrimento do Brasil.

De acordo com o coordenador da IV 
Semana, professor Adinoel Motta Maia, 
o encontro pretende difundir e ampliar 
os estudos sobre a baía e o seu recôn-
cavo. “Não há História sem Geografia 
e não há Geografia sem Geologia. Por 
isso, não só a sociedade baiana como 
as escolas onde se ensina Geografia e 
História estão convocadas a integrar 
esta agenda, para que seus professores 
estejam presentes e possam motivar 
seus alunos em sala de aula”.

No dia 26, às 10h, será inaugurada 
a exposição “Geomorfologia de Salva-
dor: utilização de pequenos modelos 
em 3D para  facilitação do aprendizado 
às pessoas com deficiência visual”. Cin-
co maquetes confeccionadas pelo geólo-
go Rubens Antônio Filho permitirão ver 
e sentir com os dedos cada elevação e 
depressão do terreno de Salvador.

De 28 a 30, às 17h, professores e 
especialistas renomados tratarão de te-
mas relacionados a história, geologia e 
transporte na Baía de Todos os Santos. 
No dia 31, haverá oficina para pessoas 
com deficiência sobre modelos da geo-
morfologia de Salvador em 3D. A Missa 
de Todos os Santos, às 8h do dia 1º, 
na Igreja de São Pedro, e um porto de 
honra, às 10h, na sede do Gabinete, en-
cerram a agenda da Semana BTS.

A inscrição, gratuita com direito a 
certificado, será feita pelo email gplsal-
vador@gmail.com, com o assunto: Se-
mana BTS, ou pelo telefone (71) 3329 
2733. Mais informações no site www.
gplsalvador.com.br ou na sede do Gabi-
nete, na Praça da Piedade.
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O workshop “Acesso à Justiça: Dez Anos 
de Juizados Especiais Federais”, realizado 
no último dia 15/10, objetivou analisar e 
discutir os pontos críticos dos JEFs detec-
tados pela pesquisa realizada pelo Ipea, a 
pedido do CEJ/CJF, e levantar propostas de 
melhorias e de ações concretas.

Ministro Esteves Lima enfatiza a busca
de soluções concretas para os JEFs

O ministro Arnaldo Esteves Lima, corre-
gedor-geral da Justiça Federal e diretor do 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do CJF, 
que presidiu o evento, disse em seu dis-
curso de abertura que: “Nada melhor para 
uma busca de soluções concretas que, 
depois de um excelente diagnóstico rea-
lizado pelo CJF-Ipea acerca dos juizados 
especiais federais, ao ensejo dos dez anos 
de sua implantação, seja realizado um 
evento cuja finalidade diz como apresen-
tar propostas para enfrentar os problemas 
que foram diagnosticados”.

Para o ministro, o cargo de corregedor-
geral, ao contrário do que possa parecer, 
também prima pela busca de soluções 
para enfrentar os desafios. “Certamente 
que as propostas que devem ser apre-
sentadas neste evento ainda serão ava-
liadas nos setores adequados, testadas e, 
posteriormente, validadas nos ambientes 
dos juizados especiais federais”, frisou o 
corregedor-geral. Neste sentido, ele salien-
tou que a Corregedoria-Geral estará dispo-
nível para um trabalho conjunto com as 
corregedorias regionais e coordenadorias 
regionais dos JEFs, para implementação 

das propostas que surgirão a partir das 
discussões do workshop. 

 “Este trabalho, feito em coordenação, 
com certeza vai atingir a sua finalidade 
essencial, o que, ao fim, é a meta de todos 
que integram a Justiça Federal, qual seja, 
prestar um bom serviço aos jurisdiciona-
dos”, disse o ministro.

 Essas iniciativas, de acordo com ele, 
poderão repercutir em todas as esferas da 
jurisdição federal, até mesmo no órgão jul-
gador de cúpula dos juizados, a Turma Na-
cional de Uniformização, por ele presidida, 
e que tem a missão de preservar a uniformi-
dade da interpretação das normas de direi-
to material no âmbito dos JEFs. O ministro 
Arnaldo Esteves Lima observou que grande 
parte da demanda trazida para as instâncias 
recursais resulta de uma ausência de padro-
nização e de observância às boas práticas. 
“Quando se fala em padronização, não se 
refere a uma atitude de podar a criativi-
dade daqueles que operam o sistema, mas 
de manter um nível mínimo de eficácia e 
eficiência nos fluxos de trabalho”, salienta 
o ministro, finalizando: “Não deve ser outro 
o intento na realização deste workshop”.

Mantida demissão de 
servidor que informou 
senha pessoal para 

fraudar ponto
Por maioria de votos, a Primeira Turma 

do STF manteve a demissão de técnico de 
informática do STJ que informou sua senha 
a um ex-servidor do Tribunal para realizar re-
gistro eletrônico de frequência em seu lugar.

O servidor foi demitido por quebra de si-
gilo funcional, com base no artigo 132 da 
Lei 8.112/1990. Na tentativa de reverter a 
punição, impetrou mandado de segurança 
no próprio STJ alegando punição despropor-
cional à gravidade e à natureza do delito. O 
STJ, no entanto, rejeitou o pedido e a deci-
são foi mantida no julgamento da Turma.

A DPU alegou que a punição ao servidor 
feriu o princípio da proporcionalidade, pois 
a senha específica para registro de ponto 
não daria acesso a sistemas que compro-
meteriam a segurança de dados do tribunal 
e, assim, o delito deveria ser enquadrado no 
artigo 116 da Lei 8.112/1990, que prevê 
suspensão por 30 dias. O parecer do MPF 
também propunha pena de suspensão.

Segundo os autos, o servidor informou 
sua senha pessoal a outra pessoa para acu-
mular horas extras, que seriam posterior-
mente trocadas por folgas. De acordo com a 
comissão de sindicância do STJ, a revelação 
da senha configurou falta grave, pois pode-
ria expor a segurança de dados sigilosos.

O ministro Dias Toffoli afirmou que a 
maior dificuldade para implementar o princí-
pio da proporcionalidade é o fato de que, por 
ser da área de informática, o computador do 
servidor poderia facilitar a obtenção de infor-
mações sigilosas. Para manter a demissão, 
o ministro considerou que a pena aplicada 
tem previsão legal e foi atribuída por meio de 
processo administrativo regular.


