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Aniversariantes
Hoje: Luiz Augusto Almeida (NUASG), 
Yuri Gusmão Souza (21ª Vara), Vespa-
siano Coqueiro (Vitória da Conquista) e 
Jorge Luiz Leite Filho (Turma Recursal). 
Amanhã: Cintia Cerqueira Couto (Feira 
de Santana), Rozanio de Lima (Jequié), 
Laise Fernanda Neves (NUCJU), Luciano 
Oliveira (NUCOD), Karina de Moraes (16ª 
Vara), Thyanna Santos (Turma Recursal) 
e Gustavo Quadros (8ª Vara). Domingo: 
Paulo Roberto Lyrio Pimenta, juiz fede-
ral da 18ª Vara, Joseneide Farias Guir-
ra (Campo Formoso), Weber Antônio de 
Jesus Correia (6ª Vara), Rodrigo Diego 
Saraceno (23ª Vara), Elaine Campos de 
Santana (4ª Vara) e Micaele Cascemiro 
da Silva (Juazeiro). Segunda-feira: Fabio 
Rogério França Souza, juiz federal da 21ª 
Vara, Antônio Carlos Ramalho (NUCJU), 
Flavia Bezerra Queiroz (15ª Vara), Márcia 
Cristina de Freitas (Biblioteca), Maurício 
Barbosa Eloi (NUCJU) e Irineu Barbosa 
de Oliveira Junior (CS Gestão & Serviço).
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Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Janeiro 11 15
25 29

Fevereiro 10 16
22 26

Março 07 11
21 25

Abril 04 08
18 22

Maio 09 13
23 27

Junho 06 10
20 23

Julho 04 08
18 22

Agosto 08 12
22 26

Setembro 05 09
19 23

Outubro 03 07
19 21

Novembro 07 11
21 25

Dezembro 05 09
Recesso Recesso

Calendário de solicitação 
de material em 2016
A Portaria 190, de 23/11/2015, da DI-

REF, estabelece o calendário abaixo, para 
solicitação de material em 2016.

Feira de Ação Social 
termina hoje

Termina hoje a Feira de Ação Social, ati-
vidade promovida pela Comissão de Ação 
Social desta Seccional. A tradicional ativi-
dade de final de ano envolve comunidades 
carentes por meio da exposição e comer-
cialização de produtos artesanais no foyer.

Lei de Acesso à Informação 
no Judiciário é regulamentada

 O Conselho Nacional de Justiça apro-
vou na terça-feira, 1º/12, a Resolução que 
dispõe sobre o acesso à informação e a 
transparência na divulgação das ativida-
des do Poder Judiciário. O texto regula-
menta a Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011) em todos os órgãos do Ju-
diciário brasileiro, aprimorando e uniformi-
zando a matéria. Os tribunais e conselhos 
terão 120 dias a contar da publicação da 
Resolução para fazerem valer as normas 
impostas pela Resolução.

Dessa forma, os órgãos administrati-
vos e judiciais do Poder Judiciário devem 
garantir às pessoas naturais e jurídicas o 
direito de acesso à informação mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e com linguagem de fá-
cil compreensão.

Transparência ativa - As informações de 
interesse geral produzidas ou custodiadas 
pelos órgãos do Poder Judiciário brasileiro 
devem ser prestadas por meio dos sites dos 
tribunais e conselhos, independentemente 
de requerimento, observando-se o caráter 
informativo e educativo, além da orienta-
ção social das publicações.

Os sites deverão conter um campo cha-
mado “Transparência”, onde devem ser 

alojados, entre outras informações, dados 
sobre a programação e a execução orça-
mentária; tabela de lotação de pessoal de 
todas as unidades; estruturas remunerató-
rias; remuneração e proventos recebidos 
por todos os membros e servidores ativos, 
inativos, pensionistas e colaboradores do 
órgão e relação de membros e servidores 
afastados para exercício de funções em ou-
tros órgãos da Administração Pública.

Transparência passiva - Quando não 
for autorizado acesso integral à informa-
ção por ser ela parcialmente sigilosa ou 
pessoal, é assegurado o acesso à parte 
não sigilosa, que deve ser fornecida, pre-
ferencialmente, por meio de cópia com 
ocultação da parte sob sigilo.

O direito de acesso aos documentos ou 
às informações neles contidas, utilizados 
como fundamento da tomada de decisão 
e do ato administrativo, será assegurado 
apenas com a edição do ato decisório res-
pectivo, sempre que o acesso prévio puder 
prejudicar a tomada da decisão ou seus 
efeitos. A negativa de acesso às informa-
ções objeto de pedido, quando não funda-
mentada, sujeitará o responsável a medi-
das disciplinares previstas em Lei.

Fonte: CNJ

Priorização das execuções fiscais 
pelo Poder Judiciário 
pode somar R$ 1 trilhão

O presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Conselho Nacional de Justiça, 
ministro Ricardo Lewandowski, e os minis-
tros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Plane-
jamento, Nélson Barbosa, reuniram-se nes-
ta quarta-feira, 2/12, para discutir formas 
de, conjuntamente, acelerar as execuções 
fiscais. 

O presidente do STF explicou que ob-
jetivo é aumentar a arrecadação de verbas 
públicas sem a necessidade de majorar alí-
quotas dos impostos. A estimativa é de que 
as execuções fiscais, as cobranças com-
pulsórias que são realizadas por meio do 

Judiciário, somem "uma dezena de bilhão 
de reais", afirmou o ministro da Fazenda, 
sendo que o montante total da dívida ativa 
com o fisco alcança R$ 1 trilhão, conforme 
destacado pelo ministro do Planejamento.

O presidente do STF explicou que será 
montado um grupo de trabalho conjunto 
para desenvolver a estratégia. Os instru-
mentos principais são a desburocratização 
dos executivos fiscais e a utilização de mé-
todos alternativos. A expectativa é de que 
haja resultados já em 2016.

“É um momento em que o Poder Judi-
ciário colabora com o Poder Executivo no 
ajuste fiscal neste momento difícil em que 
estamos vivendo. Pretendemos atacar em 
várias frentes, desburocratizando a execu-
ção fiscal e utilizando novos meios, como 
a conciliação e a mediação, previstas no 
novo Código de Processo Civil, e que po-
dem ser utilizadas com os devedores do 
Fisco”, afirmou.

O presidente do STF explicou que as 
execuções fiscais nas três esferas de go-
verno são processos lentos, principalmen-
te em razão do grande número de ações 
tramitando na Justiça. Segundo ele, dos 
100 milhões de processos em tramitação 
atualmente no Brasil, 30% são execuções 
fiscais.

“Vamos estudar não só alterações le-
gislativas, mas também modificações ad-
ministrativas para agilizar essa cobrança. 
Vamos ver onde estão os gargalos e buscar 
soluções”, informou.

Congresso derruba veto 
e mantém extensão da 

aposentadoria compulsória 
a todos os servidores
O Congresso Nacional derrubou o veto 

da Ppresidência à extensão da idade da 
aposentadoria compulsória para todos os 
servidores públicos do país, inclusive juízes 
e desembargadores. Agora, em todos os se-
tores, a idade máxima para permanência 
no serviço é de 75 anos.

A extensão da aposentadoria aos 75 
anos para todo o serviço público está na lei 
complementar que regulamenta a Emenda 
Constitucional 88/2015 (PEC da Bengala). 
O texto original trata apenas da aposenta-
doria dos ministros do STF, dos tribunais 
superiores e do TCU. Por isso, o texto cujos 
vetos foram derrubados pelo Congresso fi-
cou conhecido como projeto da bengalinha.

Os parlamentares derrubaram o veto 
quase que por unanimidade. No Senado, 
foram 64 votos a favor da derrubada e dois 
contra. Na Câmara, 350 votos pela derru-
bada do voto e apenas 15 contra. A ex-
tensão da compulsória trará uma economia 
anual de R$ 800 milhões a R$ 1,2 bilhão 
aos cofres públicos.

Ao vetar o projeto a presidente enten-
deu haver vício de iniciativa e contrariou 
orientação do Supremo. Os ministros en-
tenderam que não haveria vício formal no 
projeto de extensão da compulsória. 

Ou seja, não se poderia entender que 
cada órgão de cada ente federativo vá ao 
Legislativo local com uma lei diferente para 
tratar da matéria. “O prefeito vai à Câmara 
dos Vereadores?”, indaga o vice-decano. 
“Falha o raciocínio”, completa. 

Grupo vai analisar 
impacto do novo CPC 
no Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça instituiu 
grupo de trabalho para avaliar e planejar o 
impacto do novo Código de Processo Civil 
(CPC) no âmbito do Poder Judiciário. Por-
taria nesse sentido foi publicada na quarta-
-feira (2/11) no Diário de Justiça. O novo 
CPC entrará em vigor a partir de março do 
próximo ano.

O grupo terá prazo de 90 dias para 
elaboração de relatório e será presidido 
pelo conselheiro Gustavo Tadeu Alkmim. 
Também integram o grupo os conselheiros 
Fabiano Silveira, Luiz Allemand, Arnaldo 
Hossepian, Fernando Mattos, Carlos Leve-
nhagen e Carlos Eduardo Dias.


