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Aniversariantes  
Hoje: Helena Maria Barbosa Leite (12ª 
Vara), Jaciara Cunha Cerqueira (Feira 
de Santana), Elismar Conceição Oli-
veira (16ª Vara), Leonardo Gonçalves 
Gonzaga (NUCAF) e Márcio Jesus Gon-
çalves (Áquila). 
Amanhã: Dr. Rafael Ianner Silva, juiz 
federal substituto da 5ª Vara e Mirian 
Celeste de Menezes Brandão (4ª Vara). 
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Primeira Região na TV 
Edição 201

 Ambiente de testes do Sistema Ele-
trônico de Informações está disponível 
para TRF1 e Seccional do DF;  Desem-
bargador federal I´talo Mendes é empos-
sado como membro titular do Tribunal Re-
gional Eleitoral do DF;  O uso das redes 
sociais no Poder Judiciário é tema do En-
contro Nacional de Comunicação do CNJ. 
 Acompanhe a reportagem da equipe do 
programa Via Legal no Tribunal Regional 
Federal da 1ª  Região, vencedora do XII 
Prêmio Nacional de Comunicação e Jus-
tiça, sobre decisão que liberou o uso de 
medicamento à base de substância encon-
trada na maconha para tratamento de do-
ença.  Participe: primeiraregiaonatv@
trf1.jus.br.

TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Jequié para validar designação 

de nome de pessoa viva a bem público 
A 6ª Turma do TRF1 manteve sentença 

que, ao analisar ação popular questionan-
do a designação de “Fórum Ministro Hylo 
Gurgel” para o edifício sede da Justiça do 
Trabalho de Jequié, julgou improcedente o 
pedido e extinguiu o processo sem resolu-
ção de mérito. A decisão, unânime, seguiu 
o voto do relator, desembargador federal 
Kassio Nunes Marques.

O Juízo de primeiro grau destacou 
na sentença que a matéria encontra-se 
normatizada na Lei 6.454/77, que veda 
expressamente a atribuição de nome 
de pessoa viva a bem público. Segundo 
o magistrado, esta lei foi recepcionada 
pela Constituição de 1988. Entretanto, o 
Conselho Nacional de Justiça editou, em 
2008, a Resolução nº 52, que, mesmo 
mantendo a proibição de homenagem a 
pessoa viva através da denominação de 
prédios públicos, ressalvou a hipótese de 
se homenagear o servidor ou autoridade 
que já se encontre em inatividade.

“Na hipótese, o eminente Ministro Hylo 
Gurgel, isso é fato público e notório, já se 
encontra aposentado. A homenagem que 
lhe foi feita pelo Tribunal Regional do Tra-
balho da 5ª Região, assim, não se encon-
tra em desarmonia com a Lei 6.454/77”, 
diz a sentença.

O processo chegou ao TRF1 por remes-
sa oficial. Trata-se de um instituto previsto 
no Código de Processo Civil (artigo 475) 
que exige que o juiz singular mande o pro-
cesso para o tribunal de segunda instância, 
havendo ou não apelação das partes, sem-
pre que a sentença for contrária a algum 
ente público. A sentença só produzirá efei-
tos depois de confirmada pelo tribunal.

O relator manteve o entendimento apli-
cado ao caso pelo Juízo de primeiro grau. 
“Saliento, no entanto, que o entendimento 

adotado na sentença deu-se em função 
da determinação contida na Resolução nº 
52/2008 do CNJ, que ressalvou a possibi-
lidade de atribuição, desde que o homena-
geado seja ex-integrante do Poder Público, 
e se encontre na inatividade, em face da 
aposentadoria decorrente de tempo de 
serviço ou por força da idade”, explicou o 
desembargador Kassio Nunes Marques.

Ainda de acordo com o magistrado, a 
citada Resolução n. 52/2008 foi revogada 
posteriormente pela Resolução 140/2011, 
também do CNJ, que manteve a proibição 
imposta pela Lei 6.454/77, “permane-
cendo, no entanto, válidas as atribuições 
de nomes firmadas até 29 de março de 
2011”, conforme se observa no caso em 
questão.

Fonte: TRF1

Juízes aposentados atuam como 
voluntários em conciliações 

Magistrados aposentados atuaram 
como voluntários nas conciliações promo-
vidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, por meio do Cen-
tro Judiciário de Solução de Conflitos e Ci-
dadania de Brasília e do Núcleo Permanen-
te de Mediação e Conciliação. 

Com a iniciativa, o TJDFT se une a 
outros tribunais pioneiros que já realizam 
conciliação e mediação com a participação 
de magistrados aposentados. Essa práti-
ca é bastante utilizada em outros países, 
como os Estados Unidos. Nesse sentido, as 
instituições ganham com a contribuição de 
profissionais competentes e experientes.

Para a semana de trabalho no tribu-
nal, foram selecionados 156 processos, 
da primeira e da segunda instâncias de 
todas as circunscrições do DF, do Ban-
co Santander e de rito sumário de varas 
cíveis. As ações, em sua maioria, são re-
visionais. 

O Nupemec e o Cejusc/BSB são vincu-
lados à 2ª vice-presidência do TJDFT, cuja 
principal atribuição é coordenar a política 
de mediação, de conciliação e de solução 
adequada de conflitos de interesses no 
âmbito da Justiça do Distrito Federal.

Fonte: TJDFT

Greve de servidores atrapalha 
rotina do Poder Judiciário

A greve dos servidores do Judiciário abriu uma crise entre o funcionalismo, a admi-
nistração dos tribunais e os advogados que atuam em diferentes fóruns. O sindicato da 
categoria (Sindijus) avaliou que 30% dos 18 mil trabalhadores no Poder Judiciário do 
Distrito Federal cruzaram os braços. 

Jailton Assis, diretor do Sindijus, garantiu que, em algumas áreas, houve até suspen-
são de prazo, para não prejudicar as partes. "Na maioria das varas, só funcionam trâmites 
urgentes. O nível de adesão foi tão alto que, na sexta-feira, 22/8, a ouvidoria provou que 
82,67% dos oficiais de Justiça estavam parados e pediu que cumpríssemos o acordo de 
manter 30% do efetivo", destacou. 

O servidor Wellington Ribeiro, chefe do setor de distribuição do TJDFT, confirmou que as 
salas estão vazias. "Só os de cargo comissionado estão trabalhando", disse. O presidente da 
OAB-DF, Ibaneis Rocha, lamentou a ausência dos trabalhadores e o grande número de ta-
refas acumuladas. "Os balcões de algumas varas estão totalmente cerrados. Diante das re-
clamações de colegas que não conseguem acesso aos autos, investigamos se os servidores 
estão cumprindo seu papel. Após um balanço, decidiremos qual atitude tomar", destacou. 

Segundo ele, associados reclamam que a paralisação começa a trazer perdas financei-
ras. O advogado Glauco Rodrigues explicou que o impedimento não é só para acessar pro-
cessos sem prazo definido. "As agendas de audiências também não são marcadas e não 
conseguimos levantamento de alvará", pontuou. "Como os oficiais de Justiça não estão 
entregando os mandados, a gente perde muito tempo para resolver pequenas questões e 
ainda ficamos sem remuneração", protestou o advogado Stephan Botti. 

Fonte: Correio Braziliense

Em agosto de 2004, o JFH publicou a 
notícia que destacamos abaixo.

30/08/2004 – Pro-Dentinho/2004 
reúne 140 crianças - Na última sexta-
-feira, a Seção Judiciária da Bahia re-
cebeu a vibração e a alegria da cam-
panha Pro-Dentinho/2004. O evento, 
aberto pelo diretor do Foro em exercí-
cio, juiz federal Carlos D’Ávila Teixeira, 
reuniu cerca de 140 crianças de 1 a 
7 anos, dependentes dos magistrados, 
servidores e prestadores de serviços, 
para realização de diversas atividades 
voltadas para prevenção e manutenção 
da Saúde Bucal.

Os pequenos convidados foram re-
cepcionados pelo personagem do Pro-
-Dentinho e receberam kits de desenho 
e lápis de cera com temas de orienta-
ção odontológica. Em seguida, foi rea-
lizada uma apresentação de teatro de 
fantoches e uma breve orientação sobre 
cuidados com a saúde bucal, proferida 
pelas odontólogas Maria Dulce Ribeiro 
e Ana Cláudia Meira, da Clínica Sorrir, 
com o acompanhamento da Dra. Eliana 
Amoêdo, nossa perita odontológica.

Após um lanche, as crianças fize-
ram a escovação e aplicação de flúor 
sob a orientação da equipe do Dr. Mar-
celo Peixoto e alunos da Faculdade de 
Odontologia da UFBA. As atividades 
continuaram com a aplicação de tatua-
gens removíveis e oficina de bichinhos 
até a apresentação da peça teatral “O 
Sorriso do Lobo Mau”, de autoria do 
servidor Paulo Bassan, da 8ª Vara, 
interpretada pelos servidores Mano-
el Paim, Maria Eugênia Lage, Fátima 
Riccio e Rosane Cerqueira. 

No final, as crianças dançarem juntas 
no palco e receberam os kits de higiene 
dental, contendo creme dental infantil, 
escova e fio dental.
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